
   

 

 Oslo kommune  
  Bymiljøetaten 

 
 

 
 

 

Bymiljøetaten Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 23 48 20 30 Org.nr: NO 996 922 766  
   Postboks 636, Løren Karvesvingen 3   Bankgiro: 1315.01.03376 
   0507 Oslo 0579 OSLO   

   E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no 
   Internett: www.oslo.kommune.no 
 

 
 
 
 

Maridalens venner 
Konvallvegen 67  
2742 GRUA 
 
   

 
   

   

  

 

   Dato:  02.03.2020 

Deres ref.:    Vår ref.: 20/05549-1 Saksbeh.: Axel Pettersen 
Org. enhet: Skogsplan og forvaltning 

Arkivkode:          

    
    
    
    
TILSAGNSBREV - DRIFTSTILSKUDD MARIDALENS VENNER - 2020 

 
Det vises til byrådets budsjettvedtak for 2020. Bymiljøetaten har ansvaret for å administrere 
ordningen med tilskudd til idretts- og frilufts- og naturvernorganisasjoner i Oslo kommune.  
 
Maridalens Venner tildeles et tilskudd på kr. 850.000. 
 
Tilskuddsmottaker skal oversende følgende dokumentasjon til Bymiljøetaten: 
 

x Fremlagt mål og planer for virksomheten og tilskuddets formål, samt budsjettforslag 
med finansiering. 

x Fremlagt attest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på 
søknadstidspunktet. Det gjøres unntak for dette vilkår for tilskuddsmottakere, herunder 
idrettslag m.fl. og nyetablerere som dokumenterer at de ikke er skatte- og 

 merverdiavgiftspliktige. 
x Oppfylt vilkårene for tidligere års tilskudd om å levere godkjent regnskap og 

 beretning/rapport for bruken av Oslo kommunes tilskudd. 
 
Når Bymiljøetaten mottar dokumentasjonene, vil Bymiljøetaten sende tilskuddsmottaker en 
rekvisisjon/innkjøpsordre med faktureringsinformasjon. Denne faktureringsinformasjon skal 
tilskuddsmottaker bruke til å fakturere Bymiljøetaten. 
 
Forutsetninger og vilkår som legges til grunn for tilskudd er: 
 

x Tilskuddet skal anvendes i samsvar med de mål og planer som ligger til grunn for 
 tilskuddets formål og virksomheten som tilskuddsmottakeren har levert. 
 

x Det skal avlegges regnskap og rapport eller beretning for virksomheten med omtale av 
aktivitetene knyttet til tilskuddets formål og virksomheten senest innen 1.april 2021. 
Rapport og regnskap skal undertegnes av leder for virksomheten og en til.  
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x Tilskudd over kr 300.000 skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt 
fra dette kravet er foretak som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig 
revisjonsorgan. I tillegg til ordinær revisjonsgjennomgåelse skal det særlig bekreftes at 
regnskapsført tilskudd samsvarer med dette tilsagnet, at andre offentlige tilskudd er 
spesifisert i regnskapet og at rapportering vedrørende oppfølgingskriterier i henhold til 
tilsagnsbrevet er korrekt. 
 

x Det skal synliggjøres i markedsføring av aktiviteten, samt i trykket og elektronisk 
 beskrivelse at virksomheten har mottatt tilskudd fra Oslo kommune. 
 

x Bymiljøetaten skal ha uforbeholdne tilgang/adgang til å iverksette kontroll med at 
midlene nyttes etter forutsetningene. Kontrollerer at den økonomiske rapporteringen fra 
tilskuddsmottakerne er i tråd med kravet 

   
x Tildelingen skaper ikke presedens for senere tildelinger. 

 
x Driften av virksomhetene eller formålet skal ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller 

politivedtekter. Dette omfatter også ulovlig plakatopphengning/-klistring, og aktivitet 
hos tilskuddsmottakere som omfatter graffiti eller tagging. 

 
x Bymiljøetaten ønsker en tettere oppfølging av kommunens tilskuddsmottakere. Derfor 

vil vi gjerne få tilsendt program, brosjyrer, flyers eller annet informasjonsmateriale om 
tiltaket i forkant. 

 
Vedtaket kan etter forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Oslo kommunes klagenemnd. 
Klagen må fremsettes innen tre uker fra underretningen om vedtaket. Klagen sendes 
Bymiljøetaten. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Andreas Martin Seierstad Jon Karl Christiansen  
økonomidirektør avdelingsdirektør  
Godkjent elektronisk 
 
 
         
 
 
   
 


