
Retningslinjer for UngOrgs
aktivitetstilskudd 2021
I henhold til bystyrets vedtak av 16.06.2021 skal UngOrg på vegne av Kulturetaten forvalte
en krisepakke til frivillig sektor på kr. 3.000.000.

§ 1. Formål
Formålet for UngOrgs aktivitetstilskudd er å:

● bidra til økt aktivitet i frivilligheten for barn og unge i Oslo etter koronakrisen
● stimulere til nye tiltak i frivilligheten for barn og unge som bidrar til rekruttering

og bærekraft på lengre sikt
● øke og holde på kompetansen blant frivillige og styremedlemmer i frivillig sektor

§ 2. Hvem kan søke?
Søkere må være tilhørende i Oslo. Søkere må være en frivillig organisasjon som primært
har aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. Størsteparten av deltakerne må være
tilhørende i Oslo.

Organisasjoner som mottar støtte fra tilsvarende ordning hos Frivillighetssentralen og
Oslo Musikkråd kan ikke få tilskudd gjennom denne ordningen. Idrettslag eller
idrettsbaserte organisasjoner har ikke mulighet til å søke tilskudd gjennom denne
ordningen.

Barn og unge defineres som personer under 26 år.

§ 3. Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Ingen organisasjon kan motta mer enn 120.000 kroner totalt fra de to kategoriene. Det
er ingen grense på antall tiltak en organisasjon kan bruke tilskuddet til. En organisasjon
kan søke og motta tilskudd både fra kategori A (aktivitets- og markedsføringstiltak) og B
(kompetansetiltak).

A) En organisasjon kan søke om tilskudd til aktivitet- og markedsføringstiltak (opp
til 100.000 kroner).

B) En organisasjon kan søke om et fastsatt tilskudd (opp til 20.000 kroner) for å
gjennomføre kompetansetiltak.

Maksimalt 20 % av tildelt tilskudd kan benyttes på lønn og honorar i egen organisasjon.

§ 4. Prioritering av søknader
A) Følgende vektlegges i behandling av midler og deling av tilskudd til aktivitets-
og markedsføringstiltak:

1. Tiltak som er for barn og unge
2. Tiltak som er gratis og åpent
3. Tiltak som stimulerer til inkludering og deltakelse
4. Tiltak som øker synligheten til frivillig sektor



B) Følgende vektlegges i behandling av midler og deling av tilskudd til
kompetansetiltak:

1. Tiltak som er for barn og unge
2. Tiltak som bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring
3. Tiltak som øker kompetansen og motivasjon blant tillitsvalgte

§ 6. Frister
Fristen for å søke er 1. oktober 2021. Dersom det gjenstår midler fra første søknadsrunde,
vil gjennomføres en andre søknadsrunde. Alle tiltak har krav om å rapportere innen seks
uker fra tiltaket er er avsluttet, og senest 15. august 2022.

Tilsagnsbrev må bekreftes senest 10 dager etter det er sendt ut.

§ 7. Utbetaling av midler
Tilskudd utbetales fortløpende etter at vedtak om tilskudd er gjort, og tilsagnsbrev er
bekreftet.

§ 8. Dokumentasjon
Alle som mottar støtte må kunne dokumentere at tiltaket er gjennomført. Ved
markedsføring av tiltakene skal det nevnes at tiltaket gjennomføres med støtte fra
UngOrg og Oslo kommune, som ved publisering i sosiale medier.

§ 9. Krav om rapportering
Alle organisasjoner som mottar tilskudd er forpliktet til å levere en sluttrapport og
regnskap for tiltakene innen seks uker fra gjennomføring, og senest 15. august 2022.
Rapporten og regnskapet skal leveres i UngOrgs eget rapportskjema.

Det leveres eget regnskap for tilskudd i kategori A. Organisasjonen sitt eget årsregnskap
leveres som dokumentasjon for tilskudd i kategori B.

UngOrg kan kreve innsyn og kontroll av de bevilgede midlene. Mottaker av tilskuddet
plikter å medvirke til en slik kontroll, blant annet ved å fremskaffe etterspurt og relevant
dokumentasjon m.m. Slik dokumentasjon må lagres i minst to år, og organisasjonen er
selv ansvarlig for at dette sikres.

§ 10. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
UngOrg vil kreve å få tilbakebetalt tilskudd som ikke blir brukt opp.

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet -
eller deler av det - ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke
er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kreves tilbake.
Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen
fastsatt frist, eller der regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 11. Klageadgang
Dersom en organisasjon ønsker å klage på vedtak må klagen sendes til
tilskudd@ungorg.no med en begrunnelse for klagen, innen 3 uker etter vedtaket er
fattet. Søknaden vil da få mulighet til å bli behandlet på ny. Etter denne behandlingen vil
vedtaket være endelig.


