
Oversikt over tildskuddsordninger 

Mnd Tilskuddsforvalter Fagfelt Hvem kan søke? Kontaktinfo Andre opplysninger Lenke
Oslo kommune- Søndre Nordstrand Midler til frivillige organisasjoner og til frivillig arbeid som 

bidrar til deltakelse og integrering i Søndre Nordstrand

Frivillige organisasjoner Inger Aguilar, prosjektleder

E-post: postmottak@bsn.oslo.kommune.no

Telefon: 990 03 877

Midlene skal brukes til å fremme møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet 

på tvers av ulike grupper i befolkningen, bidra til å skape økt tillit til, og 

tilhørighet i det norske samfunnet, gjenspeile mål og tiltak i Oslo Sør-

satsingen, være knyttet til integrering og inkludering av personer med 

innvandrerbakgrunn

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-

sondre-nordstrand/#gref

Helsedirektoratet Frivillig arbeid  Frivillige organisasjoner esk@helsedir.no

948 65 713

Målgrupper er personer som kan nyte godt av det landsdekkende informasjons- 

og kontaktskapende arbeid organisasjonene/stiftelsene driver, både medlemmer, 

brukere, pasienter og pårørende. Deler av bevilgningen har et øremerket formål 

eller øremerkede mottagere, hvor målgruppen kan være mer begrenset.

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mv

Oslo kommune: Grønland Tilskudd til nabolagsmidler på Grønland Beboere og nabolagsorganisasjoner, lag, foreninger, grupper og stiftelser, 

sosiale entreprenører, enkeltpersoner , enkeltmannsforetak/AS

Programkontoret: Leo Rygnestad

leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no

Telefon: 991 51 029

Aktører på Grønland som ønsker å bidra til et godt nabolag, kan selv lage 

prosjekter og aktiviteter ut i fra egne behov, ideer og ressurser.

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/nabolags-og-aktivitetsmidler-

for-toyen-og-gronland/#gref

IMDI Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner

Frivillige organisasjoner ism@imdi.no Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, 

enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og 

samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-

organisasjoner/

LNU Kultur Nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner Landsomfattende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner 23 31 05 96

rine@lnu.no

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, 

kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/

Sparebankstiftelsen Kultur, fritid, nærmiljø Organisasjon, lag eller forening post@sparebankstiftelsen.no Vi støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer 

og/eller kompetanseutvikling. NB! Det kan gjerne være flere 

finansieringskilder. Vi ser også etter frivillig innsats.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Oslo kommune Frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo Beboere, grupper, frivillige organisasjoner, private stiftelser og kirker/ 

trossamfunn i bydelen.

nina.bahar@bgo.oslo.kommune.no

Telefon: 922 60 028

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av frivillighetsmidler:

Tiltak som stimulerer til økt engasjement for fellesskapet.

Søknader som dokumenterer frivillig, ulønnet engasjement og arbeid fra og for 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-

stipend/frivillig-arbeid/frivillighetsmidler-i-bydel-gamle-oslo/

Bufdir Utdanning, opplæring, ungdom og idrett. aktivungdom@bufdir.no, 46 61 50 00 Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter av og for ungdom (13-30) 

og de som jobber med ungdom.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Erasmus_A

ktiv_Ungdom/

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og 

ideelle organisasjoner

Inkluderingstiltak for unge Frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, trossamfunn, læresteder og 

bedrifter 

 tilskudd@vel.oslo.kommune.no Tiltak som blir prioritert:

- arbeid og utdanning

- likestilling og likeverd

- identitet og tilhørighet

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/inkluderingstiltak-for-unge/

Dam Helse Frivillige organisasjoner post@dam.no ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det 

omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, 

omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

https://www.dam.no/sok/

Bufdir Familie- og likestillingspolitiske tiltak Organisasjoner som mottar driftstilskudd og andre organisasjoner som 

planlegger aktiviteter på familie- og likestillingsområdet kan søke om 

prosjekttilskudd. 

Målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjonens medlemmer, som gjennom 

organisasjonens tiltak får mulighet til å påvirke og bli hørt av myndigheter og opinion. 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Familie_og_samliv/Familie__og_likestillings

politiske_tiltak/

LNU Aktivitetsstøtta Støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til 

utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. 

Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i 

Frivillighetsregisteret 

rine@lnu.no 23 31 05 96 Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og 

stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i 

organisasjonene. Prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige 

organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/

LNU Mangfold og inkludering Økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i 

samfunnet.

Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale 

ungdomsmiljøer. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av 

prosjektet.

cecilie@lnu.no Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering, 

forebygging av radikalisering og ekstremisme

prosjekter med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse, prosjekter 

som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer

https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/

Politidirektoratet Kriminalitetsforebyggingende tiltak Frivillige og andre ideelle organisasjoner som er registrert i 

Frivillighetsregisteret kan søke om tilskuddsmidler.

post@kriminalitetsforebygging.no Hovedmålet for tilskuddsordningen er stimulere til og bidra til å utvikle 

kriminalitetsforebyggende tiltak, særlig blant barn og unge.
https://www.politiet.no/rad/tilskuddsordning/

Oslo kommune Helse- og sosialsektoren Frivillige og ideelle organisasjoner Harriette Utheim

ideelle@vel.oslo.kommune.no

Telefon: 952 66 650

Innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og 

aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-

stipend/tilskudd-innen-helse-og-sosialsektoren/

Storebrand: «Vi heier på»-konkurransen Prosjekter innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og 

helse.

Enkeltpersoner, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt 

samfunnsnyttige tiltak Telefon: 915 08880

Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være 

til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.

https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

Kavli Fondet Midler til forskning, kultur og humanitært arbeid. Prosjekter som har potensial til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Inger Elise Iversen - daglig leder 

+47 90 89 45 67 

post@kavlifondet.no

Målet vårt er at støtten vi gir skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i 

landet og i verden.

https://kavlifondet.no/om-kavlifondet/
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LNU Kultur Nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner Landsomfattende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner 23 31 05 96

rine@lnu.no

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, 

kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/

Juni

LNU Mangfold og inkludering Økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i 

samfunnet.

Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale 

ungdomsmiljøer. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av 

prosjektet.

cecilie@lnu.no Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering, 

forebygging av radikalisering og ekstremisme

prosjekter med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse, prosjekter 

som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer

https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/

Juli

Stiftelsen Scheibler Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle 

tiltak

Samfunnsnyttige og kulturelle prosjekter. Hovedvekt på sosiale tiltak. Jeanette Persson, 

907 18 575

E-post: jeanette.persson@scheibler.no

Arbeid blant: barn og unge, enslige mindreårige asylsøkere og unge 

flyktninger, mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hjelpetiltak for mennesker 

med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet. Støtte til 

tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.

https://scheibler.no/

August
Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen) Helse Frivillige organisasjoner post@dam.no ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det 

omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, 

omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

https://www.dam.no/sok/

Sparebankstiftelsen Kultur, fritid, nærmiljø Organisasjons, lag eller forening post@sparebankstiftelsen.no Vi støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer 

og/eller kompetanseutvikling. NB! Det kan gjerne være flere 

finansieringskilder. Vi ser også etter frivillig innsats.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Gjensidigstiftelsen Sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og 

mangfold, fysisk aktivitet, kosthold 

Lag, foreninger og organisasjoner 21 40 90 40

mail@gjensidigestiftelsen.no

Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større 

landsomfattende prosjekter som går over flere år. 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/

Okt

LNU Mangfold og inkludering Økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i 

samfunnet.

Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale 

ungdomsmiljøer. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av 

prosjektet.

cecilie@lnu.no Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering, 

forebygging av radikalisering og ekstremisme prosjekter med tydelig fokus på 

mangfold, holdninger og deltakelse, prosjekter som er nyskapende og tar sikte 

på å dele kunnskap og erfaringer

https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/

Nov
LNU Aktivitetsstøtta Støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til 

utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. 

Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i 

Frivillighetsregisteret 

rine@lnu.no 23 31 05 96 Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og 

stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i 

organisasjonene. Prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige 

organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/

Oslo kommune Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no/ telefon 23 46 11 53 Motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal 

få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av 

foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-

stipend/okonomisk-vanskeligstilte/nasjonal-tilskuddsordning-mot-

barnefattigdom/

Oslo kommune Idrettstiltak Idrettsorganisasjoner eller andre aktører postmottak@bym.oslo.kommune.no Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for en aktiv og attraktiv by til glede og 

nytte for byens befolkning. Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å 

fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idrettsområdet.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-

stipend/tilskudd-til-idrettstiltak/

Bufdir Tiltak mot vold og overgrep Organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret. astri.klev@bufdir.no, tlf. 466 15 148 Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge vold og overgrep i 

nære relasjoner, og å styrke mestringsevnen og livskvaliteten til barn og unge 

som er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Vold/Tiltak_mot_vold_og_ove

rgrep/

Bufdir Samlivskurs Frivillige organisasjoner og andre som har som mål å støtte opp om, hjelpe 

og styrke samlivet i parforhold

astri.klev@bufdir.no, tlf. 466 15 148 Kurs for par som har barn, for minoritetspar og andre grupper som har særlige 

utfordringer. Søkere som samarbeider lokalt.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Familie_og_samliv/Samlivstilt

ak/
Bufdir Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser emina.simic@bufdir.no, tlf. 466 17 925 Motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at 

flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og 

fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Bufdir Barnevernet Bruker- og interesseorganisasjoner på området ellen.gjeruldsen@bufdir.no, tfl. 466 17 922 Målet med tilskuddsordningen er å styrke barnevernet. Dette gjøres ved at 

frivillige organisasjoner og andre virksomheter kan jobbe med å forebygge 

problemutvikling, og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å 

mestre sine liv og utvikle sine evner.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/Organisasjoner_pa

_barnevernsomradet/

Bufdir LHBTI Frivillige organisasjoner carl.gjerdrum@bufdir.no, tlf: 466 15 146 Tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar 

til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, trans- og 

interkjønnspersoner (LHBTI).

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/be

dre_levekar_lhbt/
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