
www.du-store-verden.no

Midtveismarkering for Mangfoldsåret 2008
TOTAL GLOBAL – en grenseløs folkefest

14  juni 2008, Soria Moria Kulturslott, Oslo
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INNLEDNING 
Helgen 14.–15. juni 2008 arrangerte Du store verden! Total Global – en grenseløs folkefest. Prosjektet skulle
gi en synlig markering av Mangfoldsåret 2008 i hovedstaden. Oppdraget ble gitt Du store verden! av
Kultur- og kirkedepartementet. 

Total Global – en grenseløs folkefest – ble et to dagers program i Torshovparken i Oslo – med musikk, dans,
kunst, program for barn og en rekke andre elementer. Programmet hadde en ungdommelig profil og
ble en mønstring av flotte unge artister som sjelden ses på norske kunstscener; artister av høy kvalitet,
med smittende formidlingsevner og klare budskap – et bevis på det rike mangfoldet vi har i norsk kunst-
og kulturliv. Hannah Wozene Kvam og Brother Buntu gjorde et meget imponerende arbeid som
 prosjektledere. Total Global var en verdig markering av Mangfoldsårets halvgåtte løp og – aller viktigst –
en feiring av det kulturelle mangfoldet i norsk kunst- og kulturliv, der unge artister inntok og eide scenen.

Du store verden! har erfaring fra nasjonal mønstring som virkelig inkluderer alle; blant annet med vårt
pilotprosjekt i 1998 Landsdekkende flerkulturell stormønstring, som ble markert over hele landet; og som
egentlig kan kalles ”det forrige Mangfoldsåret”. Med svært liten utviklingstid, var det umulig å gjøre Total
Global til en reell nasjonal markering. Det ble hovedstadens markering, men alle fylker ble invitert til å
bidra med artister til programmet. Med imponerende evne til å svinge seg fort, er vi svært glade for
 engasjementet og medvirkningen fra følgende fylker som bidro i programmet; fylkeskommunene i
 Akershus – Nordland – Finnmark – Sogn & Fjordane – Sør-Trøndelag – Østfold.

Total Global – et seminar om tilskuddsordninger rettet mot foreninger og nærmiljøer blant
minoritetsbefolkningen i Norge – ble gjennomført 14. juni på Soria Moria Kulturslott, som innledning
til markeringen. Seminaret var et samarbeid mellom Du store verden! og Mangfoldsåret 2008. Det ble
meget vellykket. Seminaret samlet omlag hundre deltagere fra forskjellige miljøer og hadde gode innlegg
fra viktige støtteordninger med Gjensidigestiftelsen som hovedaktør, etterfulgt av samtaler og spørsmål
med innledere og informasjonsstands.

Denne rapporten inneholder informasjon om de forskjellige støtteordningene som ble presentert på
seminaret – blant annet innhold, målgrupper, søknadsprosedyrer, søknadsfrister og henvisning til mer
informasjon. Rapporten sendes til alle landets fylker. Dermed spres informasjon om viktige støtteord-
ninger til fylkenes egne nettverk av foreninger og nærmiljøer spesielt blant minoritetsbefolkningen i
Norge.

Rapporten legges også ut på Du store verden!s web-sider og kan lastes ned derfra.

Vi håper og tror at rapporten kan inspirere og stimulere til aktiviteter og til å søke midler til realisering
av aktiviteter – og dermed synliggjøre behovet for opprettholdelse og økning av både private og
 offentlige støtteordninger i kulturlivet. Samtidig representerer den – med utsendelse og fokus i  året
etter Mangfoldsåret – at Mangfoldsåret ikke kun var et feiringsår – men starten på nye og videreutvikling
av eksisterende og langsiktige  prosesser og arbeid for et kulturliv som gjenspeiler mangfoldet i befolk-
ningen.

– Du store verden!
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KJÆRE ALLE SAMMEN! 
På vegne av Mangfoldsåret er det er en stor glede å ønske velkommen til dette seminaret som er et
 samarbeid med Du store verden! og Gjensidigestiftelsen. Denne helgen skal vi markere at vi er midtveis
i Mangfoldsåret. Det kan vi gjøre takket være flott sponsorstøtte fra Gjensidigestiftelsen og enorm innsats
fra Du store verden!

For noen måneder siden tok Gjensidigestiftelsen kontakt med Mangfoldssekretariatet for å samarbeide
om å få nye søkere til sitt fond. Den tidligere søkermassen hadde ikke gjenspeilet mangfoldet i befolk-
ningen. Dette ville Gjensidigestiftelsen gjøre noe med. Det var jo musikk i mine ører. Som mangeårig
aktør innenfor flerkulturell formidling vet jeg hvor tungt det er å jobbe med lite penger og samtidig hvor
mye man kan få gjort dersom man får økonomisk støtte som holder. 

Dessuten vet jeg at mange viktige aktører faller utenfor de søkermulighetene som finnes for eksempel i
Norsk kulturråd. 

Dette miniseminaret skal først og fremst gi informasjon om Gjensidigestiftelsens fond, i tillegg har vi
invitert noen andre bidragsytere til å legge frem sine støtteordninger.

Midtveis i Mangfoldsåret er mange hundre aktiviteter allerede registrert på våre hjemmesider. Kulturelt
mangfold blir diskutert på seminarer og konferanser over hele landet. Det arrangeres konserter, teater-
forestillinger, festivaler og kurs. Alle institusjoner og organisasjoner som mottar støtte fra Kultur- og
kirkedepartementet har blitt oppfordret til å fokusere på kulturelt mangfold, ikke bare i programutvikling
og publikumsarbeid, men også i forhold til styresammensetning og personalprofil. Det langsiktige
strategiske arbeidet for å gjøre mangfoldsperspektivet til en naturlig og selvfølgelig del av all kultur-
aktivitet er det aller viktigste.

For mange av dere som er her er hvert år et mangfoldsår. I løpet av dette året og i tida framover håper vi
at flere skal gjøre mer av det noen har gjort lenge. Store institusjoner kan ha mye å lære av den
flerkulturelle kompetansen som finnes blant mange frie aktører. Samtidig kan de etablerte institu-
sjonenes tilby prestisjetunge arenaer og erfaringer som er viktig for organisasjoner og aktører i det
flerkulturelle feltet.

I løpet av dette året har mange gode samarbeidsprosjekter blitt til. 

Etter dette seminaret håper vi det blir mange flere og vi håper også at de støtteordningene som
presenteres i dag kan gi mulighet for flere prosjekter på mangfoldets premisser.

Vi takker Du store verden! og Gjensidigestiftelsen for innsatsen og ønsker dere alle et godt seminar.

– Bente Guro Møller, nasjonal koordinator for Mangfoldsåret 2008

Informasjonsstands
Foto: Martha Lewicka
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VELKOMMEN TIL SEMINARET
Det er Mangfoldsår i år!

– og et bredt samtaleemne i første halvdel av markeringsåret har vært mangelen på særskilte ”mangfolds-
årsmidler” til prosjekter og aktiviteter. 

Norsk kulturråd forvalter Norsk Kulturfond; en tilskuddsordning for profesjonell kunst. Men ikke alle
driver med profesjonell kunst – kanskje ikke kunst i det hele tatt, og er samtidig viktige deler av det
kulturelle mangfoldet i norsk kulturliv.

Det finnes faktisk en del støtteordninger som ikke retter seg mot profesjonelle kunstaktører. I forbered-
elsen til dette seminaret har jeg blitt kjent med en del av disse, og også at rammene ofte er altfor små i
forhold til behovet. Og at mange ikke vet om disse ordningene.

Sekretariatet for Mangfoldsåret 2008 og Du store verden! har gått sammen om å arrangere dette
seminaret. Vi er veldig glad for å presentere eksempler på gode og viktige  støtteordninger, og – ikke
minst – den nye kilden til økonomisk støtte for realisering av masse aktivitet; nemlig Gjensidigestiftelsen.

Takket være Gjensidigestiftelsen har vi dette seminaret i dag, og også den folkefesten som fyller
 Torshovparken i hele helgen.

Etter innleggene fra de forskjellige ordningene, blir det mulighet for uformell samtale med dem alle.

Mot slutten av seminaret får vi besøk av to musikere – Zwai og Lindo – to virtuose perkusjonister, som
skal lokke oss alle med bort til Torshovparken, omtrent samtidig som kulturministeren og varaordføreren
kommer dit til åpningen av Total Global – en grenseløs folkefest – som er midtveismarkeringen av
Mangfoldsåret 2008.

Isabell Sterling er vår møteleder, hun er en habil sådan, med lang erfaring på dette området – og hun er
en av de flotte damene i humor- og teatergruppa Queendom.
Vi ønsker dere et godt og hyggelig seminar!

– Eli Borchgrevink, daglig leder i Du store verden!

Foto: Martha Lewicka
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GJENSIDIGESTIFTELSEN 

v/ leder for gavetildelinger, Siri Nodland Raste

BAKGRUNN
Gjensidigestiftelsen  - en betydelig samfunnsbygger

“Vi skal stimulere lokalsamfunn i hele landet” 
Gjensidigestiftelsen har en ambisjon om å bidra til å skape trygghet og helse over hele landet gjennom
å støtte engasjerte ildsjeler med tilskudd til gode prosjekt.

Gjensidigestiftelsen, som ble etablert 1. november 2007, er en selvstendig, uavhengig, demokratisk og
allmennyttig stiftelse. 

Vårt arbeid skal bære preg av høy etisk profil og respekt for at det er historisk oppspart kapital fra
 kundene i Gjensidige Forsikring som forvaltes. Tildelingene skal synliggjøre den stolthet Gjensidige -
stiftelsen føler over å ha fått mandat til å videreføre en nesten 200 års lang tradisjon for å gi tilbake til
samfunnet fra overskuddet.   

Denne tradisjonen skal også videreføres gjennom samarbeid med lokale eierutvalg. De skal med sin
 lokalkunnskap og eierskap til stiftelsens arbeid innstille overfor styret på hvilke prosjekt som får midler
fra stiftelsen til lokale prosjekter. 

Mange av målene for lanseringen av tildelingsarbeidet er allerede nådd, men stiftelsen har fortsatt et
stort utviklingspotensial. Vi skal videreutvikle effektive og standardiserte betjeningsløsninger samtidig
som vi skal beholde tradisjonen for samfunnsnytte og aktivitetsskapende innsats. 

Vårt mest fremtredende fortrinn er vår lokalkunnskap gjennom lokalt ansatte i stiftelsen og samarbeid
med Eierutvalgene. 

Vi skal være best i å omsette vår kunnskap om aktuelle problemstillinger rundt trygghet og helse i et
 lokalt perspektiv. Denne kunnskapen skal vi bruke til å ta de rette vurderinger og prioriteringer. 

Jørgen Tømmerås,

Styreleder Gjensidigestiftelsen

FORMÅL
Formål (vedtektenes §2)

Stiftelsen skal fremme trygghet, helse og annet allmennyttig formål

Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.

Generelt:

• Stiftelsen skal være landsdekkende og i Norge.

• Vi krever delaktighet og engasjement fra de som søker om støtte. 

• Det vil bli lagt vekt på dugnadsinnsats.

• Det er ikke anledning til å støtte religiøse og/eller politiske formål.

• Styret beslutter alle tildelinger, regionale tildelinger besluttes etter innstilling fra Eierutvalgene.

• Eierutvalgene skal påse at ikke noe geografisk område i Norge ekskluderes i forhold til
 gave virksomheten. Det skal søkes etablert et praktisk samarbeid med brannkassene i området som
kan involvere dem i tildelingsprosessene på en god måte. 
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ORGANISASJONSKART

ORGANISERING
Daglig leder: Unn Dehlen

Leder gavetildelinger: Siri Nodland Raste

Markedsansvarlig: Helene Atterday

Distriktsansvarlig, Syd: Sissel M. Andersen

Distriktsansvarlig, Vestlandet: Einar Holsvik

Distriktsansvarlig, Innlandet: Veslemøy Rue Barkenes

Distriktsansvarlig Øst: Linda Scott

Distriktsansvarlig Nord: Trine Vekseth

HR ansvarlig: Thomas Seeberg Yri 

Controller: Ivar Øien

GJENSIDIGESTIFTELSEN.NO
www.gjensidigestiftelsen.no

• Nettet gjør det enkelt og kostnadseffektivt å samhandle med søkeren.

• Kun elektroniske søknader blir vurdert.

GAVEVIRKSOMHETEN INNDELES I
Nasjonale gavetildelinger besluttes direkte i styret gjennom året

Regionale gavetildelinger

• Søknadsprosess høst, innstillinger fra eierutvalgene

• Prosjekter initiert regionalt/lokalt, forankres i eierutvalgenes styringsgrupper og besluttes i styret
 gjennom året

Kampanjer

• Landsdekkende kampanjer som besluttes av styret 

(eks: svømmekampanjen, julekampanje)
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HVA STØTTES
• Lokal søker kan være del av en større organisasjon

• Det må være mulig å kontrollere søker; Person/organisasjon, Faglig kompetent, Gjennomføringskraft

• Skal være fullfinansiert før midler deles ut

• Budsjett, Personressurser, kommunal godkjenning skal være vedlagt

• For å sikre god etisk profil kan ikke utvalget godkjenne tildelinger til nærstående part

• Det gis fortrinnsvis engangsbeløp 

• Skal kunne tåle presseomtale

• Egeninnsats/dugnad verdsettes

• Kun tildeling av hele søkebeløpet

• Kun fullstendige søknader vurderes

HVA STØTTES IKKE
• Drift

• Politisk og religiøse virksomheter/formål

• Søknader om støtte til næringsvirksomhet

• Søknader fra en kommune, staten eller en kommunal etat til etablerte prosjekt

• Sponsoravtaler - langsiktige avtaler innenfor idrett, kultur og humanitære organisasjoner

• Personlig forbruk

• Søknader som ikke fokuserer på trygghet og helse i nærmiljøet 

• Mangelfulle søknader

• Søknader som mangler kostnadsoverslag/finansierings- og fremdriftsplan

• Forprosjekter/prosjektering 

SØKNADSPROSESSEN
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Galdhøpiggen 2009 – TIL TOPPS er et samarbeidsprosjekt mellom IMDi og Røde Kors
Foto: Bjørn Rygh



IMDI - INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
v/ rådgiver Manzoor Khan

RETNINGSLINJER 2009

for tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.
Retningslinjene gjelder tilskudd via fylkeskommunene fra Statsbudsjettet for 2009, kapittel 651, post 71.

GENERELT

Dette er en statlig tilskuddsordning som forvaltes av fylkeskommunene. Dette skal sikre at midlene blir
fordelt ut fra lokale forutsetninger.

Størrelsen på tilskuddet fastsettes i Statsbudsjettet. For 2009 er det satt av 14,35 mill kr. Integrerings- og
Mangfoldsdirektoratet (IMDi) fordeler midlene til fylkeskommunene ut fra hvor mange personer med
innvandrerbakgrunn som er bosatt i hvert fylke. Tall fra Statistisk Sentralbyrå over innvandrerbefolk-
ningen pr. 1.1.2008 ligger til grunn for denne fordelingen.

FORMÅL MED ORDNINGEN

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgruppene,
og til dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i
 lokalsamfunnet.

Det gis tilskudd til to formål:

• drift av lokale innvandrerorganisasjoner

• tiltak som bidrar til å skape møteplasser på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse

Med innvandrerbefolkning mener vi i denne sammenheng: personer som er fast bosatt i Norge, og som
er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn.

DEL  1  

STØTTE TIL DRIFT AV LOKALE INNVANDRERORGANISASJONER

Krav som må være oppfylt for å få støtte til drift: 

• Medlemmene i organisasjonen må tilhøre en eller flere etniske minoriteter, og komme fra land
utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand. Organisasjonen må høre hjemme i
en kommune, bydel eller region.

• Organisasjonen må ha en demokratisk valgt ledelse og et styre valgt av årsmøtet, som skal være
organisasjonens øverste myndighet.

• Organisasjonen må ha minst det antallet medlemmer som fylkeskommunen stiller krav om.
Medlemmene må betale en passende medlemskontingent i forhold til organisasjonens aktiviteter.

• Medlemsliste skal kunne legges frem på forespørsel.

• Organisasjonen må være aktiv.

• Det må leveres årsrapport og regnskap over organisasjonens tiltak det siste året. Årsregnskapet
skal skrives på eget skjema. Årsregnskapet skal kontrolleres og attesteres av registrert revisor når
det totale tilskuddsbeløpet er over kr. 100.000,-. Ved mindre beløp kreves det at regnskapet er
dokumentert gjennom bilag/fakturaer.

• Det skal som hovedregel ikke gis driftstilskudd til mer enn én nasjonal/etnisk basert organisasjon
for hvert land/etnisk gruppe lokalt. Dersom nye nasjonale eller etnisk baserte organisasjoner søker
og det eksisterer en tilsvarende nasjonal/etnisk basert organisasjon fra før, skal tildeling ikke skje
automatisk til organisasjoner som har fått støtte tidligere, men være gjenstand for vurdering i
hvert enkelt tilfelle.

• Trossamfunn har ikke rett til driftsstøtte fra denne ordningen.
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For å få støtte som lokal innvandrerorganisasjon stilles det krav om minst

• 15 betalende medlemmer i fylker med under 5.000 innvandrere

• 25 betalende medlemmer i fylker med mellom 5.000 og 20.000 innvandrere

• 100 betalende medlemmer i Oslo

• Disse tallene er veiledende. Den enkelte fylkeskommune avgjør hva som er minstekravet til antall
medlemmer i deres fylke.

Anbefalte årlige satser til drift:

• små organisasjoner = under 100 medlemmer kr.   6.000

• mellomstore organisasjoner = 100 og 250 medlemmer kr.   9.000

• store organisasjoner = over 250 medlemmer kr. 14.000

Målet for tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner er å bidra til:

• å styrke lokal organisering av innvandrere

• å gi innvandrere tilgang til flere sosiale nettverk

• at innvandrere kan fremme felles interesser overfor lokale myndigheter

I Oslo er innvandrerorganisasjonene store, og det vil gjelde særskilte satser for disse.

Hvilke organisasjoner kan søke om støtte til drift?

• Lokale og regionale innvandrerorganisasjoner som faller inn under kriteriene som er beskrevet
ovenfor, kan søke om driftsstøtte.

Hvordan søker man om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner?

• Henvend deg til fylkeskommunen og be om søknadsskjema.

• Søknaden sendes til fylkeskommunen.

OBS!
Husk søknadsfristen – den står angitt på søknadsskjemaet!
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DEL 2 

TILSKUDD TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN

Målet for tilskuddet, kriterier og prioriterte tiltak:

• Målet for tilskuddet er å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal
 opprinelse. En møteplass kan for eksempel være et kurs, seminar, utstilling, informasjonsmøte,
konsert eller idrettsaktivitet.

• Tilskudd skal i hovedsak gis til tiltak som gjennomføres i konkret samarbeid mellom ulike lokale
aktører.

• Aktiviteter og tiltak som kun er rettet innad mot en bestemt gruppe eller miljø og som ikke
 kommuniserer utad mot andre, skal normalt ikke gis støtte.

• Tiltak rettet mot kvinner og ungdom prioriteres.

Hvem kan søke om støtte til tiltak?

• I prinsippet kan alle søke: lokale og regionale innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisa-
sjoner, offentlige instanser i samarbeid med frivillige aktører, grupper og privatpersoner.

• Tiltak skal, selv om kun én søker står ansvarlig, som hovedregel gjennomføres i konkret samarbeid
mellom ulike aktører. Dette kan for eksempel være en lokal innvandrerorganisasjon i samarbeid
med en annen frivillig organisasjon eller en offentlig instans i samarbeid med frivillige aktører.

• For å få utbetalt beløpet må det rapporteres til fylkeskommunen på eget skjema (utbetalings-
rapport) når tiltaket er gjennomført.

Hvordan søker man om støtte til tiltak?

Henvend deg til fylkeskommunen og be om søknadsskjema:

• Det skal leveres ett skjema for hvert tiltak.

• Søknader sendes til fylkeskommunen.

• Støtten utbetales vanligvis når tiltaket er gjennomført.

• OBS!
Husk søknadsfristen – den står angitt på søknadsskjemaet!

For en fullstendig oversikt over tilskuddsordninger som vi forvalter, henvises det til våre web-sider:
www.imdi.no
Der finnes også kontaktinformasjon for IMDis distriktskontorer.
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Lene Thomasen fra KRIK sammen med
 representanter fra Christian Sports Contact i
Uganda. Prosjektet fikk støtte fra Ungdoms-
bevilgningen Nord/Sør 
Foto: Carina Ribe 

Oppegård Røde Kors Ungdom arrangerte akedag sammen med barn fra Vestby asylmottak, med støtte fra Frifond
 Organisasjon. 
Foto: Felicia Øystå



FRIFOND
v/ daglig leder i Norsk Musikkråd, Morten Hagevik

LNUs STØTTEORDNINGER

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 70
 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske, og representerer et mangfold
av aktiviteter og verdier.

LNU tilbyr støtteordninger for organisasjoner som ønsker å utvikle seg. Støtteordningen Frifond forvalter
LNU sammen med Norsk Musikkråd og Norsk Teaterråd, 

På www.lnu.no/stotte/ finner du mer informasjon om støtteordningene, blant annet søknadsskjema,
 retningslinjer og søknadsfrister.

Støtte til å strekke seg litt lenger

LNU har støtteordninger fordi vi ønsker å gi organisasjonene mulighet til å strekke seg mot nye
 utfordringer. Vi har tre typer støtteordninger:

• Støtte til organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid

• Støtte til organisasjonsutvikling gjennom nye måter å jobbe på

• Støtte til organisasjonsutvikling gjennom lokal aktivitet

Ta kontakt med LNU hvis du vil ha mer informasjon om hvordan din organisasjon kan bruke støtte -
ordningene. LNU kommer også gjerne med råd og tips om hvordan dere kan gjennomføre prosjekter.
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Morten Hagevik –
Frifond/LNU
Foto: Martha Lewicka



Demokratimidlene

En støtteordning for samarbeid mellom barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og partnere i Øst-
Europa, Kaukasus og på Balkan.

• Prosjekter som får støtte skal være med på å styrke organisasjonene som deltar.

• Demokratiske, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke.

• www.lnu.no/demokratimidlene/

Ungdomsbevilgningen Nord/Sør

• Gir støtte til prosjektsamarbeid mellom norske barne- og ungdomsorganisasjoner og deres
partnere i Sør.

• Prosjektene skal føre til organisasjonsutvikling og kunnskap om Nord/Sør-spørsmål i
 organisasjonene i Norge og i Sør.

• Alle barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge kan søke sammen med én eller flere
 partnerorganisasjoner.

• www.lnu.no/ungdomsbevilgningen/

LNU Utveksling

• LNU Utveksling er et utvekslingsprogram mellom barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og
deres partner i Sør (Afrika, Latin-Amerika, Asia og Midt-Østen), Balkan og Kaukasus.

• Gjennom programmet utveksler organisasjonene deltakere seg i mellom for en periode på 3 til 10
måneder.

• Alle barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge kan søke sammen med én eller flere
 partnerorganisasjoner.

• www.lnu.no/utveksling/

Informasjonsstøtten Nord/Sør

• Støtte til informasjonstiltak som har hovedfokus på generelle Nord/Sør-spørsmål.

• Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge kan søke. Søknaden må gå gjennom sentralleddet i
 organisasjonen.

• Medlemsorganisasjoner i LNU kan få opptil 20 000 kroner, mens andre barne- og
 ungdomsorganisasjoner kan få opptil 15 000 kroner.

• www.lnu.no/infostotten/

Kulturmidlane

• Prosjektstøtteordning til større kulturprosjekt.

• Landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner ved sentralleddet kan søke.

• www.lnu.no/kulturmidlane/

Mangfold og inkludering

• Mangfold og inkludering er en støtteordning for ungdom som ønsker å sette fokus på mangfold,
holdninger og deltakelse.

• Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljøer i Norge
kan søke på støtteordningen.

• www.lnu.no/mangfold/

16



Frifond organisasjon

• Skal bidra til å øke aktiviteten i lokallagene.

• Sentralleddet i en landsomfattende organisasjon med barne- og ungdomsarbeid søker LNU om
støtte på vegne av lokallagene, og fordeler pengene videre til disse.

• www.lnu.no/frifondorganisasjon/

Frifond barn og unge

• Støtteordning for lokale organisasjoner/grupper som ikke får støtte fra Frifond organisasjon.

• Frivillige og demokratiske grupper og lag på minst tre personer kan søke.

• 1/3 av medlemmene må være under 26 år.

• Søker må ha et allmennyttig siktemål og kulturaktivitet som en del av sin virksomhet. Eksempel på
aktivitet som får støtte er å arrangere, festival, kurs eller seminar, bygge skaterampe eller lage film. 

• Ordningen blir forvaltet av LNU

• www.frifond.no

Frifond film og Frifond TV

• Støtteordninger for film og TV-prosjekter.

• Frifond TV har som mål å få produksjoner sendt på Frikanalen, de frivillige organisasjonenes egen
TV-kanal.

• Ordningene retter seg mot frivillige, demokratiske og lokale grupper og lag.

• Lokallag i organisasjoner som får støtte fra Frifond organisasjon kan også søke.

• Ordningen blir forvaltet av LNU

• www.frifond.no

Frifond musikk

• Støtteordning for musikkprosjekter

• Frivillige og demokratiske grupper og lag på minst tre personer kan søke.

• 1/3 av medlemmene må være under 26 år.

• Søker må ha et allmennyttig siktemål og kulturaktivitet som en del av sin virksomhet. Eksempel på
aktivitet som får støtte er å starte band, spille inn cd eller lage konsert.

• Ordningen blir forvaltet av Norsk Musikkråd. 

• www.frifond.no

Frifond teater

• Støtteordning for teaterprosjekter

• Frivillige og demokratiske grupper og lag på minst tre personer kan søke.

• 1/3 av medlemmene må være under 26 år.

• Søker må ha et allmennyttig siktemål og kulturaktivitet som en del av sin virksomhet. Eksempel på
aktivitet som får støtte er å sette opp teaterforestilling, lære å sjonglere eller arrangere dansekurs. 

• Ordningen blir forvaltet av Norsk Teaterråd

• www.frifond.no
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OSLO KOMMUNE

TILSKUDDSORDNINGER TIL MANGFOLDS- OG INTEGRERINGSTILTAK I OSLO KOMMUNE

Mangfolds- og integreringsarbeidet i Oslo vil bidra til å styrke kulturelle og språklige minoriteters
 forståelse av norsk språk og samfunnsliv, samt løfte frem byens mangfold som en positiv ressurs.
 Innbyggerne med minoritetsbakgrunn skal delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid på lik linje med
 etniske nordmenn. Mangfoldsarbeidet skal forebygge og redusere diskriminering.

Utover de statlige tilskuddsordningene til frivillig virksomhet i lokalsamfunn og grunnstøtte, har
 kommunen disse ordningene:

Tilskudd til integreringstiltak    

Tilskudd til integreringstiltak skal bidra til integrering, nettverksbygging og økt kontakt mellom
minoritets- og majoritetsbefolkningen. Sentralt står tiltak som kan bidra til å styrke minoritetsspråklige
barn og unges situasjon, tiltak som bidrar til økt deltakelse i arbeidslivet samt arbeid mot rasisme og
 diskriminering.

Tilskudd til store frivillige innvandrerorganisasjoner og –sentra    

Tilskudd til store innvandrerorganisasjoner og -sentra hvor virksomheten er rettet mot integrering av
innvandrere i Oslo, omfatter flere etniske grupper og er av byomfattende karakter. Virksomheten skal
innebære en stor andel frivillig innsats. 

De to ovennevnte tilskuddsordningene forvaltes av Enhet for mangfold og integrering.

Nettside: 
www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/

Oslo kommune ser på innvandrerorganisasjoner som viktige aktører når det gjelder å ivareta innvand-
reres interesser og rettigheter i det flerkulturelle Oslo. Fordi innvandrerorganisasjoner gjerne drives både
av og for innvandrere, sitter de med førstehånds kjennskap til sine medlemmers behov og ønsker. Ved å
slutte seg til eller danne denne typen interessefellesskap vil man også ha en reell mulighet til å påvirke
utviklingen av det videre integreringsarbeidet i Oslo kommune.

Enhet for mangfold og integrering (EMI) er tillagt et særskilt ansvar for å være i aktiv dialog med og
bidra til å styrke innvandrerorganisasjonene i kommunen.

EMI gjør blant annet følgende i forhold til innvandrerorganisasjoner:
• Gir råd og veiledning til nyetablerte og eksisterende organisasjoner 
• Gir råd og veiledning i forbindelse med søknader om tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter 
• Gir opplæring og tilbyr kurs til organisasjoner om relevante temaer 
• Har en database med oversikt over innvandrerorganisasjoner i Oslo 
• Profilerer organisasjoners arbeid gjennom omtale og annonsering på våre nettsider, og bistår

 organisasjonene i informasjonsarbeid 
• Besøker prosjekter/tiltak initiert av innvandrerorganisasjoner 
• Skaper kontakter og nettverk blant innvandrerorganisasjoner 
• Skaper kontakt mellom innvandrerorganisasjoner og Rådet for innvandrerorganisasjoner 
• Skaper kontakt mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige instanser 
• Bygger bro mellom innvandrerorganisasjoner og andre deler av samfunnet 
• Skaper møteplasser 
• Gir informasjon om andre samfunnsmessige forhold så langt vi besitter denne kunnskapen 

Tilskudd til leksehjelp 

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til leksehjelp.

Fra 2009 er det Utdanningsetaten som har ansvaret for denne ordningen

Nettside: 
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/osloskolen/leksehjelp/article133002-23003.html

PRISER RETTET MOT MANGFOLD- OG INTEGRERINGSARBEID

OXLO-prisen

OXLO står for Oslo Extra Large, og er kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid mot
rasisme, fordommer og diskriminering.
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Den årlige OXLO-prisen er på kr. 50 000 og deles ut av Oslos ordfører som en påskjønnelse for særlig
innsats og nytenkning i arbeidet for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by.

Inkluderings- og mangfoldsprisen

Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen tildeler årlig en Inkluderings- og mangfoldspris.

Prisen tildeles enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, foreninger, lag eller arbeidsplasser som gjennom
sitt virke har bidratt til 
• mangfold og inkludering 
• økt kunnskap om det kulturelle mangfoldet 
• bekjempelse av rasisme og fordommer  

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER I OSLO KOMMUNE:

KULTURTILSKUDD

Tilskudd til løpende kunst- og kulturtiltak
Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet
kan søke om tilskudd til mindre, løpende kunst- og kulturtiltak.

Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling
av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling,

Tilskudd kan gis til prosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere.

Nettside: 
www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kulturtilskudd/

Tilskudd til store kunst- og kulturtiltak

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet
kan søke om tilskudd til drift, store tiltak og tilbakevendende årlige arrangementer i Oslo. Søknadene
inngår i bystyrets budsjettbehandling. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos
kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Av tilskuddsmottakere kan vi nevne:

African History Week
Damini House of Culture
CAK Center for afrikansk kulturformidling
Du store verden!
Film fra Sør
Kinesisk kulturfestival
Nordic Black Theatre
Norsk Sigøynerforening
Oslo World Music Festival
Stiftelsen Horisont/Mela

Nettside: 
www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kulturtilskudd/

Tilskudd til frivillige skolekor, korps, orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps 

Det kan søkes om støtte til generell drift av virksomheten. Driftstilskuddet er ment å styrke aktivitets-
og opplæringstilbudet, samt dekke kostnader knyttet til dirigent, instruktør og innkjøp av
 instrumenter.

Nettside:
www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kulturtilskudd/frivillige_kor_korps_orkestre/

Oslo bys kulturstipend og stipend for ledere av amatørvirksomhet

Oslo deler ut 37 stipend à kr 20 000 til kunstnere og kulturarbeidere med tilknytning til Oslo. To av
stipendene forbeholdes leder av amatørvirksomhet. Ordningen er under revidering.
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Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Prisene tildeles personer som gjennom sitt virke har bidratt til byens eller landets kunst- og
kulturliv. Prisene består av én kulturpris på kr 100 000 og fem kunstnerpriser à kr 40 000. Søknad og
innstilling via bystyrets Kultur- og utdanningskomité.

Nettside: 
www.byradsavdeling-for-kultur-og-tdanning.oslo.kommune.no/kultur/kulturstipend/

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor helse- og sosialsektoren 

Ideelle humanitære og sosiale organisasjoner, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper som
arbeider innenfor området helse og sosial kan søke om tilskudd fra Oslo kommune.

Nettside:
www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/article134996-6472.html

Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin virksomhet. Støtten skal styrke barn og
unges muligheter for aktiv deltakelse og utvikling i organisasjoner der medlemmene selv står for ut-
øvelse av virksomheten. 
Organisasjonene skal være av vedvarende karakter og bestå av minst 100 medlemmer. Det gis drifts-
støtte basert på medlemstall samt etableringsstøtte. Unntaksvis gis det redusert, skjønnsmessig støtte.  

Nettside: www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kulturtilskudd/barne_og_ungdomsorganisasjoner/

Tilskudd til ferieleire

Sommerferieleirtilbud for barn og unge i frivillig regi kan søke kommunalt tilskudd.

Nettside: 
www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kulturtilskudd/ferieleire_i_frivillig_regi/

Frivillighetsmidler i bydelene:

Flere bydelsutvalg i Oslo kommune setter av egne tilskuddsmidler til frivillig aktivitet i bydelen.
 Organisasjoner, lag og foreninger kan søke, og den frivillige innsatsen skal være vesentlig og være
rettet mot bydelens befolkning.  

For søknadsskjema, se de enkelte bydelene

ANNET

Oslo Kulturnatt
Oslo kommune ved Kulturetaten står bak Oslo kulturnatt, i tillegg til alle kulturelle og offentlige
 institusjoner, foreninger og andre aktører som bidrar.
Målsettingen for Oslo kulturnatt er å gi byens befolkning og tilreisende en prøvesmak av det kulturelle
mangfold og en opplevelse av bredden i hovedstadens kulturliv. 
De som ønsker å delta på Kulturnatten kan ta kontakt med Kulturetaten.
Forutsetningen for å bli registrert som kulturnattarrangør er at aktiviteten er gratis for publikum.
Som arrangør får du anledning til å synliggjøre virksomheten for et stort publikum.  

Nettside:
www.prosjekt-oslokulturnatt.oslo.kommune.no/

Prosjekt Groruddalen

Tilskudd til bomiljø i Groruddalen

Husbanken, i samarbeid med Oslo kommune, har avsatt tilskuddsmidler til tiltak som skal være med å
sikre gode boforhold og bomiljøer for beboerne. 

Borettslag, selskaper, sameier, velforeninger, frivillige organisasjoner kan søke

Nettside: 
www.prosjekt-groruddalen.oslo.kommune.no/article85677-8227.html
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NORSK FOLKEHJELP

Norsk Folkehjelps deltakelse i seminaret representerte eksempel på en landsomfattende organisasjon som
både er mottaker av tilskudd og distributør av midler til lokallag – og eksempel på gode prosjekter og
 aktiviteter.

NORSK FOLKEHJELPS  HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID 

Menneskebiblioteket

På et menneskebibliotek kan du låne et menneske på samme måte som du låner en bok på biblioteket.
I “boksamlingen” finner du levende mennesker vi ofte har fordommer mot. Menneskebiblioteket er en
møteplass for deg som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med – men som vi ofte har
meninger om. 

Menneskebiblioteket formidler virkelige historier om mennesker som blir utsatt for fordommer som ofte
får negative konsekvenser i deres hverdag. Blant bøkene finner du for eksempel homofile, muslimer,
  hivpositive, personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere og flyktninger. 
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Hvorfor Menneskebiblioteket?

For majoriteten av befolkningen er det uproblematisk å tenke at alle har frihet til å leve med sin seksuelle
orientering, sin religion eller sin hudfarge. Men det er et faktum at en stor andel homofile og innvandrere
blir forskjellsbehandlet og utestengt fra det store fellesskapet. 

Gjennom dialog og samtale vil vi utfordre fordomsfulle oppfatninger og samtidig gi “leseren” sjansen til
å lære noe nytt. Slik ønsker Norsk Folkehjelp å forebygge fordommer og diskriminering. 

Historikk

Ideen til Menneskebiblioteket kommer fra Danmark og organisasjonen Stopp Volden. Under Roskilde -
festivalen i 2000 var opplegget en stor suksess med 75 bøker som ble lånt ut 1000 ganger. Sommeren
2003 ble Menneskebiblioteket kåret til beste tiltak på en av Europas største musikkfestivaler i Ungarn.
De siste årene har konseptet spredt seg til flere europeiske land. 

Norsk Folkehjelp har tatt konseptet til Norge og utviklet det spesielt for skoler. Vårt første forsøk var
høsten 2003. Et menneskebibliotek gav elevene ved Alværn ungdomsskole på Nesodden mulighet til å
utfordre sine fordommer mot blant annet homofile, spiseforstyrrede og funksjonshemmede. 20 bøker
sto til rådighet for 84 nysgjerrige elever som kunne låne seg den boka de ville. Lærerne hadde aldri
 opplevd maken til kø på biblioteket ved skolen. Elevene rakk å låne tre bøker hver før biblioteket måtte
pakke sammen – og ingen var i tvil etterpå: “Dette bør gjentas fordi du får vite litt andre ting. Det er
mennesker selv som forteller, og det kjennes mer troverdig enn å lese i en bok”, oppsummerte en av
leserne. 

Norsk Folkehjelps Menneskebibliotek er del av et internasjonalt nettverk. Du kan lese mer om nettverket
på disse nettsidene: www.living-library.org og www.menneskebiblioteket.dk

Mangfold og dialog 

Mangfold og Dialog (MoD) er et handlingsrettet kurs hvor utgangspunktet er at vi ikke godtar
 diskriminering av medmennesker. Gjennom å delta i ulike øvelser får du mulighet til å reflektere over
egne holdninger og verdier. 

KvinnerKan! 

Kurset bidrar til å gjøre kvinnene mer bevisste egne rettigheter og muligheter slik at de kan bli sett og
hørt. KvinnerKan-kurset har som mål å synliggjøre innvandrerkvinner i arbeidslivet og i samfunnet
generelt.

Folkevenn 

Er det noe du har lyst til å lære? Eller er det noe kunne tenke deg å lære bort? Bli en folkevenn i et
flerkulturelt miljø og bytt erfaringer og kunnskap! 

Rasismefri Sone 

Vil du at arbeidsplassen din skal markere en tydelig holdning mot rasisme og diskriminering? Hvis svaret
er JA kan dere erklære arbeidsplassen for en ”Rasismefri Sone”. En Rasismefri Sone har forpliktet arbeids-
plassen til å ha en åpen og rasismefri profil og til å ta forskjellsbehandling på alvor. Dere inngår en avtale
med Norsk Folkehjelp. Dere mottar et skilt som synlig ønsker ansatte og besøkende velkommen,
 uavhengig av hudfarge, religiøs- eller kulturell bakgrunn. Hva slags metoder dere ønsker å benytte innen-
for en Rasismefri Sone velger dere selv. Norsk Folkehjelp har flere metoder som egner seg godt for å
jobbe videre med holdninger på arbeidsplassen. Å erklære bedriften for en Rasismefri Sone er et viktig
første skritt på veien til en mer bevisst holdning til diskriminering i arbeidslivet. Over 600 virksomheter
er  Rasismefrie Soner og Norsk Folkehjelp ønsker nye soner velkommen!
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FRIVILLIGHET NORGE 
– møteplass for alle frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum som er åpent for alle frivillige organisasjoner
i Norge og eid av organisasjonene selv. Medlemmene er rundt 207 små og store organisasjoner fra så
godt som alle deler av frivillig sektor. Frivillighet Norge er frivillighetens viktigste talerør overfor
myndighetene i alle saker som berører frivilligheten.

Fremmer organisasjonenes interesser

Vi jobber for å sikre at frivillige organisasjoner kan drive sine aktiviteter under gode og forutsigbare for-
hold. Dette gjør vi ved å 
• gå i dialog med myndighetene i saker som gjelder frivillig virksomhet 
• samordne et effektivt påvirkningsarbeid blant organisasjonene 
• heve bevisstheten om frivillighetens og frivillige organisasjoners rolle i samfunnet 

Vi tar ikke standpunkt til våre medlemmers merkesaker eller aktiviteter, men jobber utelukkende med
interessepolitisk arbeid på vegne av frivilligheten som sådan. 

Tilbyr råd og veiledning

Frivillige organisasjoner står overfor mange av de samme utfordringene: Hvordan skaffe inntekter?
Hvordan få flere med i organisasjonen? Hvordan bli mer synlige? Frivillighet Norge tilbyr åpne og gratis
kurs som bidrar til å gi svar på nettopp slike spørsmål. Kursene er også en sosial møteplass der man kan
utveksle erfaring med andre organisasjoner. Medlemmer i Frivillighet Norge får tilbud om mer utdypende
veiledning i tillegg til kursene. 

Frivillighet Norge forvalter ingen støtteordning, men vi gir organisasjoner tips og veiledning om hvor
man kan søke om penger. 

Inkludering i frivillig sektor 

Våren 2008 etablerte Frivillighet Norge et toårig inkluderingsprosjekt. Dette prosjektet har tre gjensidig
forsterkende mål:
• Å bidra til økt etnisk mangfold blant aktive og medlemmer i de tradisjonelle frivillige organisasjonene
• Å bidra til at minoritetsorganisasjoner inkluderes i det store organisasjonsfellesskapet
• Å sikre bedre samarbeid og samhandling mellom minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle frivillige 
organisasjoner

Prosjektet består av følgende tiltak og aktiviteter:
• Erfaringskartlegging: Frivillige organisasjoners erfaringer med ulike inkluderingstiltak 
• Synliggjøring av minoritetsorganisasjoner
• Informasjonsmøter om frivillig sektor spesielt rettet mot minoritetsbefolkningen
• Workshops for frivillige organisasjoner som vil bli mer inkluderende 
• Hospiteringsordning mellom tradisjonelle organisasjoner og minoritetsorganisasjoner 
• Små samarbeidsprosjekter mellom tradisjonelle organisasjoner og minoritetsorganisasjoner

Vi vil gjerne ha flere organisasjoner med på laget! 
Ønsker dere mer informasjon om Frivillighet Norge, våre kurs, medlemskap eller lignende? 

Ta kontakt med Frivillighet Norge på telefon 21 56 76 50, eller e-post post@frivillighetnorge.no.
Vi tar gjerne en samtale med dere! Se også vår hjemmeside: www.frivillighetnorge.no. 
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TILSKUDDSORDNINGER

SEMINAR

LØRDAG 14. JUNI 2008 kl. 09.30–12.30

SORIA MORIA KULTURSLOTT, OSLO

MØTELEDER: ISABELL STERLING

PROGRAM

09.00–09.30 Registrering

09.30–09.40 Velkommen og innledning v/
Bente Guro Møller – Mangfoldsåret 2008
Eli Borchgrevink – Du store verden!

09.40–10.10 GjensidigeStiftelsen 
v/ direktør Siri Nodland Raste

10.10–10.30 IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
v/ rådgiver Manzoor Khan

10.30–10.50 Frifond
v/ daglig leder i Norsk Musikkråd, Morten Hagevik

10.50–11.10 Oslo kommune
v/ Trond Borgersen

11.10–11.30 Norsk Folkehjelp
både mottaker av tilskudd og distributør av midler til lokallag
v/ Milena Tevanovicz

11.30–12.30 Informasjonsstands og enkel servering

Innlederne, Frivillighet Norge og LNU svarer på spørsmål og deler ut
materiell ved sine respektive stands

Vi avslutter til musikk som lokker oss til Torshovparken
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Duolva Duottar
Photo: Ellen Stokland

Congoboyz
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www.du-store-verden.no

Du store verden!
Kongensgate 2 – 0153 Oslo

tlf: 22 41 59 00    post@du-store-verden.no     www.du-store-verden.no
Org.nr. 880 705 962
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