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FORDELING AV TILSKUDD TIL FRILUFTSLIV OG NATURVERNOMRÅDER

Sammendrag:

Bystyret vedtok  i  møte 18.12.2013, sak  409, ny forskrifl om tildeling av tilskudd til idretts-,
frilufls-, og naturvernorganisasjoner i Oslo kommune. Forskriften trådte i krafl den  09.01.2014.

Bymiljøetaten har fått ansvar for å administrere ordningen med tilskudd til frilufts- og
naturvemorganisasj oner, herunder å kunngj øre tilskuddsordningen, motta søknader  og gi en
innstilling til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vedrørende fordeling av midlene. I
budsjettet for  2016  er det satt av 2 000 000 kroner til ordningen. Ved utløp av den annonserte
fristen var det innkommet  14  søknader, med et totalt søknadsbeløp på  3 486  000 kroner.

Bymiljøetaten oversendte sin innstilling til byrådsavdelingen  18.04.2016.  På bakgrunn  av  en
vurdering av de innkomne søknadene gis følgende tiltak tilskudd:

Søker Tiltak/området Tildelt

Skiforeningen Driftsstøtte 250 000

Oslomarkas fiskeadministrasjon Driftsstøtte til "Fiske i storbyen" 100 000

Østmarkas venner Driftsstøtte til bladet "Nytt fra Østmarka" 70  000

Oslo  og omland  sopp- og nyttevekstforening Turer og kurs 50  000

Oslo og omland friluftsråd Utlån av utsyr på Frognerseteren friluftsliv 30 000

Oslo og omland friluftsråd Læring i friluft for mottaksklasser 210 000
DNT Drift- og prosjektstøtte 575 000

Lillomarkas venner Driftsstøtte  +  Prosjektstøtte til turer 60000

Naturvemforbundet i Oslo Driftsstøtte  +  Prosjektstøtte til turer 475 000

Groruddalen miljøforum Driftsstøtte 50 000

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo Driftsstøtte 50 000
Norsk ornitologisk forening Driftsstøtte samt tilskudd til aktiviteter 80 000

Sum: 2 000 000

Vedtakskompetanse:
I kommunelovens  §  20  nr. 3 er  byrådet gitt fullmakt til å gi enkeltmedlemmer myndighet til å
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke
bystyret har bestemt noe annet.

I byrådssak  1008.2/  14 av  21.01.2014  er den enkelte byråd videredelegert byrådets fullmakt til,
med utgangspunkt i bystyrets budsj ettvedtak, å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som
omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak.

Fullmakten betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav
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om framlegging av skatteattest for merverdiavgift og skatt, som ikke er eldre enn seks måneder på

søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag
m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiflspliktige.

Vedtak:

1. Avsetningen for tilskudd til frilufls- og naturvemeorganisasjoner på kap. 542

Bymiljøetaten i budsjett for 2016 fordeles slik:

Søker Tildelt

Skiforeningen 250 000
Oslomarkas fiskeadministrasjon 100 000

Østmarkas venner 70 000
Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening 50000
Oslo og omland friluftsråd 30000

Oslo og omland friluftsråd 210  O00

DNT 575 000
Lillomarkas venner 60000

Naturvemforbundet i Oslo 475 000

Groruddalen miljøforum 50 000

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 50 O00

Norsk omitologisk forening 80 000

2. Iverksetting av vedtaket og oppfølging av tilskuddsmottakere delegeres til direktøren i

Bymiljøetaten. Det gjelder bl.a. utlysning, tilskuddsbrev samt innhenting av nødvendig

dokumentasjon i samsvar med vedtakspunkt 3.

3. Forutsetninger og vilkår som legges til grunn for tildelinger på kapittel 542 Bymiljøetaten til

fordeling til friluflsliv og naturvernområder:

Tilskuddene skal anvendes i samsvar med de omsøkte formål. Det skal avlegges regnskap og

rapport for tilskuddsformålet innen 01.04.2017 av virksomheten samt en person som må

undertegne regnskap og rapport.

Tildelte midler skal uoppfordret og uten opphold tilbakeføres Oslo kommune dersom de ikke

anvendes til formålet.

Skatteattest som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet skal legges fram for

merverdiavgift og skatt. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, bl.a.

idrettslag m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og avgiflsplikti ge.

Dersom det inntreffer forhold som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt, skal

dette straks meddeles Bymiljøetaten.

Fonnålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter. Dette gjelder også
ulovlig plakatopphenging/klistring, grafflti eller tagging. Det skal synliggjøres i eventuell
markedsføring at tiltaket har mottatt tilskudd fra Oslo kommune.



Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Lan Marie Berg

Á/m/ycøä

Kopi til: Bymiljø aten

Vedlegg: Søkerliste
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