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Debattinnlegg

Et initiativdrepende byråkrati
Av Kai Adelson Daglig leder i
Lambertseter Frivilligsentral

I ti år har frivillighetssentralen
på Lambertseter arrangert
minst to bussturer om sommeren, de siste seks år med støtte
fra bydel Nordstrands frivillighetsmidler. Det har vært en
klar målsetting for oss å skape
såkalte lavterskeltilbud der folk
kan komme sammen i et sosialt
fellesskap med felles opplevelser i juli og tidlig i august da
det ellers er sommerstille for de
som ikke orker eller kan reise
bort av forskjellige grunner.

Lavterskeltilbud

Vi har tilbudt deltakelse til så
lave priser at det ikke skal være
avgjørende hva det koster hvis
man har lyst til å melde seg
på, slik frivillighetssentraler
skal gjøre i alle henseende.
Gi rimelige og inkluderende
tilbud. Det kalles lavterskeltilbud, også av økonomiske
grunner. Folk som mottar bare
sosiale stønader blir spesielt
invitert. Vi har den rettesnor at
frivillighetssentraler skal fylle
”tomrommene” da feriestillhet
kan ta overhånd for mange.
Gjennom en lang sommer prøver vi derfor å gi samværs-og
opplevelsestilbud, slik vi også
gjør når det er romjul og påske.
Bussleie, inngangspenger på
turmålene, guiding og kafëbesøk må jo koste. Egenandelen
til deltakerne har likevel derfor
vært fastsatt slik at halve kostnaden skal dekkes av støtten fra
bydelens frivillighetsmidler.

Å være naiv

Vi søker på nytt og er så naive
at vi tar det for gitt at bydelsadministrasjonen og bydelspolitikere synes dette vi kommer
med er ”prisverdig” igjen og at
vi skal få støtte på nytt for sjuende gang. Skal det skje noe om
sommeren, dvs. i det hele tatt
før sommerferien er over ved
bruk av frivillighetsmidler, så
må det jo også planlegges lang
tid i forveien. Men dengang ei,
etter å ha rapportert med regnskap til bydelsadministrasjonen
innen fristen 31.januar 2014 for
disse turene ifjor får vi rede på
fra noen som følger med på bydel Nordstrands nettside tre og
en halv måned senere at bydelsadministrasjonen har innstilt
på at det blir ”null komma null”
i nye frivillighetsmidler på oss.
Å bli utelukket fra ny bevilgning skjer nemlig ikke før i
midten av mai ved den politiske
behandlingen av nye søknader
og først rett før det ser administrasjonen på det som hadde
med fjoråret å gjøre. De lager
sin innstilling, offentliggjør
den og bydelspolitikerne synes
de må følge den i sitt møte 15.
mai.
Vi hang på en lapp i januar ved
innsendingen at dersom bilag
ønskes blir det mye papir å
sende men det kan fremskaffes på anmodning, skrev vi.
Men ”bordet fanger” resten
av prosessen. Mangelen på
BILAG blir avgjørende både
for oss og andre organisasjoner som ikke har fått dette
opplyst i tilsagnsbrevene ifjor,
selv om det har stått likedan i

flere år uten at det har fått den
samme konsekvens. Formålene
blir ikke vurdert engang på
grunn av den formelle feilen.
Å etterlyse noe som mangler
slik det er vanlig at offentlige
administrasjoner vanligvis
gjør, medførte for mye arbeid
i bydelsadministrasjonen er det
blitt sagt. Vi hadde forøvrig
også bare HØRT om behovet
for regnskap. Tilsagnsbrevet
om bevilgningen ifjor som kom
i juni måned sa faktisk ingenting om at det skulle leveres
hverken regnskap eller bilag,
det skal visst bare ha vært opplyst på bydelens nettside.
Til overmål : Den byråkratiske
rutinen har vært slik at hadde
vi ikke søkt på nytt til noe i år
så hadde vi aldri heller fått høre
noe om manglende regnskap
eller bilag. Andre kan da bare
være kreative med ” engangsideer” ett år og kan således ha
vært belønnet enten pengene er
benyttet eller ikke. Slå den !

Velferdstiltak ren bingo på
dagsenteret

Også vår årlige søknad om
midler for å gi et sommertilbud til det kommunalt drevne
dagsentertilbudet på Nordseterhjemmet om å gi dem et
dagsopphold på Lambertseter
gård , med servering og underholdning, altså en dag utenfor
hjemmet er avvist av uviss
grunn for der var beløpets størrelse under det som det kreves
regnskap for. At formålet gir en
glede for brukere på kommunens/bydelens eget dagsenter
som ikke har noe annen støtte
til velferdsaktiviteter annet enn

at det de skaffer selv gjennom
egeninnspilte penger på bingo,
bryr ikke administrasjonen seg
heller ikke om. De kan ha funnet en formell feil, hvilken det
enn måtte være.

16. mai-barnetog reddet
av BU-leder

Den tredje og siste søknaden
vår om å kunne få penger til
ispinner og boller etter et barnetog 16. mai for mer enn 1100
barnehagebarn ble også avvist.
Der kom ikke engang fjorårets
midler fra frivillighetsmidlene
som ble fordelt, men fra driftsbudsjettet. Ifjor som i år tro
imidlertid BU-leder Arve Edvardsen støttende til og skaffet
igjen midlene fra bydelens
driftsbudsjett.

Felles skjebne

Flere enn oss av foreninger og
lag har opplevd i denne sammenheng at byråkratiet gjør det
på samme måte. Det bør altså
advares mot å tro at det er et
godt formål som ønskes belønnet og tillitsvalgte stimulert.
Det er FORMALITETENE
som er det viktigste og har ikke
foreningene andre penger i
bakhånd bør man ihvertfall
ikke søke til noe som skal skje

før utpå høsten engang, for
godkjenninger får man ikke
rede på før uti juni en gang.
At søknader er avvist er det
kun bydelens nettside som kan
fortelle om.

Trist

Dette er rett og slett trist og jeg
vil da peke på andre enn oss,
de tillitsvalgte i foreningene.
Har ikke de eget brennende
engasjement intakt og absolutt
VIL skape noe for folk er byråkratiets metoder, holdninger
og rutiner ”drepen” for mange
engasjerte foreningsfolk. Dette
uttales blant annet på vegne
av de foreninger som brenner
for de demente og deres pårøerende og de som arbeider til
beste for de med ADHD som
har lidd samme skjebne som oss
som også fikk søknader avvist
på grunn av formelle feil. Det
kan ikke være gleden over å
drive med aktiviteter for og i
samarbeid med ”det politiske”
bydel Nordstrand som er deres
drivkraft, men at folk som bor
her fortjener deres innsats.
Kai Adelsøn,

DET ER GRATIS Å
SI MENINGEN SIN I
tore@oslosydavisen.no

KRYSTALLEN TREFFSENTER - her koser vi oss i sola . . .

Tekst og fotos: Jan Schou, infomedarbeider

Nå er sommeren over oss på alle måter, og våre fotos denne gang gir på mange måter
uttrykk for det senteret vårt står for. Det første viser en del av våre brukere som slikker sol
ute på terrassen. Og det andre bildet viser vår nyanskaffelse, uteplassen ved inngangspartiet. Her er det meningen at de som trenger litt ekstra «luft» får tilfredsstilt sine ønsker.
Men den er en samlingsplass for alle, her kan man føre samtaler på høyeste intellektuelle
plan eller på en vanlig munter måte. Denne flotte plassen har blitt til takket være et par av
våre frivillige, Anders og Willy. De har snekret, malt, ja stort sett nedlagt et flott arbeid. Og
Else, vår husholdsstyrer har sørget for møbler og vakre blomster, selvfølgelig sammen
med andre frivillige. Takk for en flott innsats.
Vi frister oss til å sitere
Willoch: «Nu går alt så mye
bedre!» Og det gjør det faktisk. De ekstra bevilgede
trivselspenger fra Byrådet
gjør at vi kan se fremtiden
lyst i møte. Vi får nå oppfylt
mange av våre ønsker om
forbedringer bl.a. kjøkkenet
som får en kjærkommen
oppgradering.
Vi har mange fine tilbakemeldinger fra brukerne som
tyder på at vi har hatt en fin

vårsesong. Vi har hatt alt
fra blåsere til trekkspill og
sang og kåserier som har
slått an. Nå har vi en nær
forestående tur, omtalt som
Skjærgårdsidyll. Den går til
Strømstad og videre med båt
til Fredrikstad med middag
ombord. Ellers blir det informasjon ved seniorveileder
onsdag 4. juni. Onsdag 11.
juni blir det Quiz.
«Mandagstreffen» 16. juni
går dessverre ut, men til

gjengjeld blir det den tradisjonelle St.Hanstreffen på
terrassen med reker og loff
og med nogo attåt! – Men
det som gleder oss mest er
at vi i år igjen klarer det
mesterstykke å holde åpent
alle hverdager hele sommeren! Dette takket være våre
fantastiske frivillige. – Og
da er det bare å se frem mot
en flott høst med mye artig.
Men i mellomtiden: HA EN
RIKTIG GOD SOMMER!

