
 

 

Byrådsavdeling for næring og eierskap 
 

 

 

Restart Oslo 2021 - tildeling av tilskudd  

Saksfremstilling:  

 

Regjeringen la 29.01.2021 frem forslag til ny krisepakke som ble behandlet av Stortinget 

23.02.2021. Oslo kommune ble tildelt 226,95 mill. kroner til en kommunal 

kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av 

lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Bystyret vedtok som del av sak 38/21 å fordele 20 mill. 

kroner av tildelingen til planlegging og gjennomføring av et Restartprogram for Oslo sentrum 

(RestartOslo 2021). I tillegg ble det i revidert budsjett for 2021 satt av 10 mill. kroner til samme 

formål. Ut over dette har BYU lagt til 4,6 mill. kroner fra Bilfritt byliv satsingen «Levende gater».   

 

I henhold til krav fra departementet og for å sikre likebehandling er avsetning lyst ut med egne 

retningslinjer og med to frister, 25. juni og 15. august. Det er satt av kr. 600 000 til intern 

administrasjon. Resterende beløp, 34 mill. kroner ble lyst i henhold til følgende oppsett:  

 Fellesprosjekter 9,5 mill. (f.eks. større fellestiltak og samarbeid, 

profileringskampanje) 

 Bedriftsrettede aktivitetstilskudd - 20 mill (direkte tilskudd til virksomheter for 

gjennomføring av aktiviteter knyttet til felles tiltak) 

 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) - 4,5 mill (f.eks. aktiviteter som tar i 

bruk offentlige byrom og som fortrinnsvis er knyttet til fellesprosjekter pkt. 1) 

  

I denne saken fordeles total 28 068 800. kroner. Resterende beløp 5 931 200 kroner vil bli 

fordelt i en byrådens sak etter utløp av søknadsfrist 15. august.  

 

Søknadsbehandling:  

Tilskudd til RestartOslo 2021 er annonsert bredt, bl.a. i Aftenposten nett, på flere sosiale medier 

og gjennom diverse nettverk hos sentrale bylivsaktører i Oslo i uke 24, medio juni 2021.  Ved 

søknadsfristen utløp 25.juni var det innkommet 170 søknader med en samlet sum på ca. 156 

000. mill. kroner.  På grunn av mengden søknader har det vært nødvendig med en streng 

prioritering. Det er i prioriteringen av tiltak lagt til grunn en helhetlig og skjønnsmessig vurdering 

av i hvilken grad tiltaket bidrar til å oppfylle byrådets formål og overordnede føringer for 

utlysingen.  

 

Søknadene er behandlet og prioritert basert på tildelingskriteriene som kommer fram av 

retningslinjene og utlysningen. Det er lagt vekt på tiltakets art (prosjektide), forventet effekt av 

tiltaket for virksomhetene, for bylivet og buken av byrommene og gjennomføringsevnen hos 

søker Prioriteringen er i hovedsak foretatt av fagekspertise i Oslo Business Region på oppdrag 

fra byrådsavdelingen.  

Byrådens sak  

 
 

 

Vår ref. (saksnr.): Byrådens sak nr.:   Vedtaksdato:  
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Basert på dette innstilles 48 søknader jf. tabell 1.1, 1.2 og 1.3.  på tildeling av til sammen 28 068 

800 kroner. 122 søknader innstilles på avslag jf. vedlegg 1. 

 

1.1 Fellesprosjekter – 9,5 mill.  kroner 

Kst. 40559 Prosjekt 74550028 Restart kommunale midler (rev.bud) 

NR SØKER TITTEL TIDSROM HVA DET GIS TILSUDD TIL  
OMSØKT 

 BELØP 
INN 

STILT SUM BEGRUNNELSE 

1.1 

Torguka 

v/Øystein 

Aurlien 
Torguka på 

Youngstorget 
6 - 12. 

september 

Mat- og gjenbruksmarked med 

debattmøteplass for unge, samt 

aktivering av lokalt næringsliv 1 650 000 1 000 000 

Tiltaket ventes å ha god effekt på 

bylivet og bruken av Youngstorget. 

Tilskuddet er skjønnsmessig 

tilpasset omfanget av tiltaket  

1.2 
Sarah 

Jägenstedt 
360 grader 

kvartalsfestival  
18.-19. 

september 

Gatefestiva i Møllergata, 

Mariboes gate og Bernt Ankers 

gate med filmvisning, lokalt 

marked, utstilling mv.  985 000  500 000 

Tiltaket ventes å ha positiv effekt på 

byliv og næringsliv i et lite brukt 

område av sentrum. Tilskuddet er 

skjønnsmessig tilpasset omfanget av 

tiltaket 

1.3 

Torggata 

gateforening 

vArne 

Sundt-

Bjerck  Torggatelangs 

10.-11. 

september

24. - 25. 

september 

dagtid og 

kveldstid 

Konseptet består av en 

kulturfestival som tar et nedslitt 

strøk i bruk med nye 

aktiviteter.liv 4300 000  430 000  

Tiltaket ventes å ha god effekt på 

lokalt byliv og næringsliv  

1.4 

Oslo 

Arkitektur 

Triennale 

v/Eva 

Engeset 

Barnas bylab 

(tidl. Barnas 

arkitekturdag) 

i Myntgata 2 

19. 

september

12.00-

16.00 

Diverse gratis aktiviteter for 

barn, bl.a. gatelek, servering 

mv. 288 000 288 000  

Tiltaket medvirker positivt for 

aktivering av Myntgata og er et viktig 

gratistilbud for barn. 

1.5 
Janece 

Mack Roald 
Forsmak på 

Tullin 

17. 

september 

og utover 

høsten 

Nettverksamarbeid om 

aktiviteter for å bygge opp 

under en levende, attraktiv og 

pulserende bydel for de som 

bor, jobber eller besøker 

området 500 000 500 000 

Tiltaket antas å ha en positiv effekt på 

byliv og restart av et nytt byområde i 

sentrum 

1.6 

Valkyrien  

utvikling as 

v/Christophe

r Aasebø 

Valkyrien 

Food Festival/ 

på Valkyrien 

plass og Ole 

Viigs gate 
25- 26. 

august  

Et åpent, gratis musikk/food 

court arrangement for publikum, 

med live musikk og aktiviteter 

tilpasset barnefamilier, 

eksempelvis smakspaneler med 

is fra Gioia mv. 142 000  142 000 

Tiltaket antas å ha en positiv restart-

effekt for næringslivet og en positiv 

effekt for byliv og bruken av bl.a. 

Valkyrien plass og Ole Viigs gate 

1.7 

Parkteateret 

scene v/ 

Dan-Michael 

Danino 

Restart Løkka 

Gatefest 

Grünersgate 
12. og 13. 

august. 

Et samarbeid mellom 

utelivsaktørene om å stenge 

deler av Grünersgate og 

etablere en gatefest med vekt 

på mat og musikk og utescene 366 000 366 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene i 

gata og en positiv effekt på bylivet i 

Grüners gate gata 

1.8 

ZAB as 

v/Laurent 

Vacarisas 

Kulturtilbud i 

Strøget 

Torggata 

Tirsdager, 

torsdager 

søndager i 

august og 

september 

Et variert program med jam, 

dans, stand up mv. knyttet til 

virksomhetene i Strøget mellom 

Torggata og Storgata 269 000  269 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv restart-

effekt for virksomhetene i Strøget med 

økt bruk av byroomet 

1.9 

Brygg Øslo 

as v/Morten 

Usterud 
Musikkfest i 

Storgata 
27.-28. 

august 

Gatefest med langbord, god 

mat levende musikk i regi av 

serveringsstedet Brygg, på det 

utvidede fortausarealet foran 

virksomheten i Storgata, bl.a. 

med presentasjon av lokale 

mikrobryggeri 202 000  202 000  

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten og 

et bidrag til økt bruk av byrommet i 

denne delen av Storgata 
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1.10 

Karenslyst 

Handelsfore

ning  
Wake up 

Skøyen 
19.- 21. 

august 

Samarbeid om gratis 

publikumsarrangement hos 

flere av næringsaktørene i 

Karenslyst allé, med utekino, 

konserter og aktiviteter for store 

og små mv.  269 500  269 500 

Tiltaket ventes å ha positiv effekt på 

bylivet på Skøyen og positiv restart-

effekt for næringslivet i området 

1.11 

Strøks-

foreningen 

Karl Johan  
Oslo 

Byfestival 
6 - 12. 

september 

Samarbeid om en rekke gratis 

arrangement på utvalgte 

opplevelsesarenaer i sentrum 

tilpasset ulike aldersgrupper, 

bl.a. barn, ungdom, studenter. 

Vareframvisning og aktiviteter 

knyttet til den enkelte 

virksomhets art.  9 455 500  5 500 000 

Tiltaket ventes å ha positiv effekt på 

byliv og en positiv restart-effekt for 

næringslivet i sentrum. Tilskuddet er 

skjønnsmessig tilpasset omfanget av 

tiltaket  

     14 546 500 9 466 500  

 

 

1.2 Bedriftsrettet aktivitetstilskudd – 20 mill. kroner 

Kst. 40559 Prosjekt 34550010 Restart statlig kompensasjonsordning (øremerket) 

NR SØKER TITTEL TIDSROM HVA DET GIS TILSKUDD TIL  
OMSØKT 

BELØP 
INNSTILT 

BELØP BEGRUNNELSE 

2.1 

Restart 

Løkka 

v/Kelly 

Palencia 

Restart Løkka-

markedet 

Kunsthånd-

verk Løkka 

18. 

september 

og en dag 

i oktober  

Etablere og kuraterer en gratis 

markedsplass for 

kunsthåndverkere, for 

vareframvisning og slag av egne 

produkter   105 000 105 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

på bylivet og bruken av byrommene 

som velges som markedsplass og 

en  positiv restart-effekt for 

håndverkerne som deltar på 

markedet 

2.2 

Glas-

magasinet 

v/Eirik 

Riibe 

Aktiviteter i 

Torggata i 

forbindelse 

med Oslo 

Byfestival 
22-26 

september 

Catwalk med moteframvisning og 

styling fra butikker i 

Glasmagasinet, samarbeid med 

nærliggende virksomheter om 

ytterligere aktivitet og musikk i 

gata 250 000  250 000 

Tiltaket antas å ha en positiv 

restart- effekt for virksomheter i 

Glasmagasinet  og medvirke til 

mer byliv i Torggata som del av 

Oslo Byfestival 

2.3 

Stiftelsen 

by:Larm 

v/Mina 

Evenrud Torggata-fest 

30. 

september

2.oktober 

Aktivisering av virksomhetene 

rundt Youngstorget med 

konserter i butikker, utesteder og 

bakgårder, i forbindelse med, og 

som en utvidelse av by:Larm 2 000 000  1 500 000  

Tiltaket antas å ha positiv restart-

effekt for næringslivet rundt 

Youngstorget, med økt byliv og bruk 

av byrommene i området. Tilskuddet 

er skjønnsmessig tilpasset omfanget 

av tiltaket  

2.4 

Hanna 

von 

Bergen 
Julemarked på 

Sukkerbiten 

27.- 28. 

november 

4. - 5. 

desember  

11.-12. 

desember  

Julemarked med kunsthåndverk, 

mat, konserter og tilrettelegging 

for uteopphold og aktiviteter 650 000  650 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

på uteopphold, by-stemning og byliv 

i denne delen av sentrum  

2.5 

SALT 

v/Erlend 

Mogård-

Larsen 

Arktisk 

Hovedscene i 

vinterkledning 
Fra 1. 

oktober 

SALT etableres som arktisk 

hovedscene og tilrettelegges for 

utescene og visningssted for 

visuell kunst i den mørke tiden av 

året 500 000  500 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

effekt på bylivet og aktiviteten 

området om også om vinteren 

2.6 

Vega 

scene 

v/Unnur 

Sande 
Vega 

Ung/Voksen 
August - 

desember 

Etablere et fast, gratis, lavterskel 

fritidstilbud for barn og unge i 

forbindelse med Vega scene 500 000  500 000 

Tiltaket ventes å ha positiv 

restart-effekt for Vega scene 

samtidig som det etableres et 

godt fritidstilbud for en utsatt 

gruppe bybrukere 

2.7 Visit Oslo  

Promoterings- 

filmer om Oslo 

«Oslo-

skeptikerne – 

del 2 og 3» 
Kampanje 

høst 2021.  

Produksjon og distribusjon av 

filmer til profilering av Oslo som 

trygg destinasjon, bl.a. for å sikre 

større besøkstall fra et norsk 

publikum 1 540 000 1 540 000 

Tiltaket antas å ha positiv effekt 

for reiselivet og 

reiselivsbedriftene, gjennom 

profilering via Visit Oslos 

medlemmer 
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2.8 

Frank 

Isachsen 

Fjord Oslo 

Lyskunst-

festival 

 5. – 7. 

november

hver kveld 

fra kl. 

18:00 – 

23:00 

Utvidelse av planlagt 

lyskunstfestival 2021 til også å 

omfatte Bjørvika 2 050 000  1 500 000 

Tiltaket ventes å ha positiv effekt 

på byliv og uteopphold i Bjørvika i 

november. Tilskuddet er 

skjønnsmessig tilpasset omfanget 

av tiltaket 

2.9 

Dapa 

Maps as 

v/Daniel 

Andersson 

Butikk og 

formidling på 

lastesykkel / 

Andersson 

15.07.202

1 - 

20.09.202

1 

Guidede sykkelturer med formål å 

vise sykkelveinettet og 

tilknytningen parker, fjorden og 

naturområder i Oslo, i tillegg til 

pop-up lastesykkel-butikker bl.a. 

langs Havnepromenaden og på 

Grünerløkka.  150 000  150 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten 

og en positiv effekt for bruk av 

sentrumsnære naturområder 

2.10 

Festival 

uten Navn 

v/Viktor 

Sanden 

Sosial musikk-

og 

kulturfestival i 

Myntgata 2  
26. - 28. 

august 

Kulturfestival og møteplass for et 

bredt utvalg av artister og 

publikum  470 000 470 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheter 

tilknyttet Myntgata 2 samt at 

tiltaket  bidrar til økt besøk i 

Kvadraturen 

2.11 

Nordic 

Vagabond

s v/Viktor 

Sanden 
Speed 

Friending Oslo 

Torsdager 

og 

søndager i 

juli og 

august -  

Det skal arrangeres 12 

speedfriending-arrangement i 

ulike områder i sentrum. Speed 

Friending betyr å melde seg på et 

måltid ved et langbord, med 

ukjente, i den hensikt å etablere 

nye bekjentskap  120 000 120 000 

Tiltaket ventes å ha stor sosial 

effekt for deltakerne og en positiv 

restart-effekt for de utestedene 

som velges som arena 

2.12 

Ekko 

Shop as 

v/Eirik 

Mogseth 

Ekko Man, 

gjenbruk for 

menn på 

Grünerløkka 

01. 08. 15. 

22.og 

29.august 

Virksomheten Ekko vil arrangere 

events rettet mot gutter og menn i 

alle aldre ved sin butikk på Øvre 

Grünerløkka, bygge opp under 

Grünerløkka som en nisje-

destinasjon 200 000  200 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten 

det gjelder og positiv effekt på 

bylivet i området virksomheten 

ligger i 

2.13 

Kaibosh 

Norge as 

v/Michelle 

Rowley ReVibe Oslo 28. august 

 

Gratis gatekonsert Korsgata, med 

servering, produktprofilering og 

pop-up butikker, i samarbeid med 

lokalt næringsliv.  1 200 000 500 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene som 

deltar og positiv effekt på bylivet i 

området. Tilskuddet er 

skjønnsmessig tilpasset omfanget 

av tiltaket 

2.14 

Grip Gym 

as v/Soren 

Zangana 
Beat the Beat 

– thaiboksing  21.august  

Mini tai-boksing-turnering med 

utøvere fra Norden, på egen 

scene i Teaterkvartalet  265 000   265 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten som 

deltar og positiv effekt på bylivet og 

bruken av Teaterplassen  

2.15 

Hanen as 

v/Mariel 

Bull 

Jensen 
Matfestivalen 

Mat*Larm 
23.- 25. 

september  

Utvidelse av planlagt matfestival 

Mat*Larm, en matarena hvor nye 

serveringskonsept viser seg fram. 

Utvidelsen består av flere pop-up 

aktiviteter, utekino og drivhus-

restaurant mv. 250 000  250 000 

Tiltaket ventes å styrke restart-

effekten for de virksomhetene som 

deltar og vil ha en positiv effekt for 

bylivet i området  

2.16 

Oslo 

Badstu-

forening 

as 

v/Ragna 

Marie 

Fjeld 

Opprustning 

av torget på 

Sukkerbiten, 

Bjørvika 
august-

november 

Mindre tiltak som rydding, maling, 

skilting, sitteplasser mv for å gjøre 

torget sentralt på Sukkerbiten mer 

tilgjengelig  100 000  100 000  

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene på 

Sukkerbiten og positiv effekt på 

bruken av dette byrommet 

2.17 

Macsimu

m as 

v/Janece 

Mack 

Roald Tullindagene 
14. til 16. 

oktober 

Tre dagers gatefest med 

matboder, aktiviteter, kunst og 

kulturinnslag på St.Olavs plass og 

i smågatene rundt, bl.a. i 

samarbeid med YTE 1 155 000  1 155 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene i 

området og en positiv effekt på 

bylivet og bruken av byrommet og 

det nye Tullinkvartalet 

2.18 

Stortorvet

s 

Gjestgiveri 

av v/Rune 

Johansen 

Sommer-

konserter i 

bakgården på 

Stortorvet/ 

6. juli - 2. 

september 

tirsdager, 

onsdager, 

torsdager  

Sommerkonserter i bakgården på 

Stortorvets gjestgiveri. 

Konsertene er allment tilgjengelig 

og gratis.  222 400 222 400 

Tiltaket ventes å en positiv restart-

effekt for virksomhetene og et positiv 

bidrag til bylivet i området 
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2.19 

Mycela as 

v/Maria 

Aaslund 

Sopp -og 

biodesign 

aktivitetsdag 

på Tøyen 

25. 

september 

eller 2. 

oktober 

Aktivitetsdag på Tøyen med fokus 

på bærekraftig 

myceliumteknologi. Ti utvalgte blir 

med på workshop for å produsere 

hver sin mycelium-lampeskjerm 

samt vindusutstilling i 

virksomhetens lokaler på Sørlies 

plass, Tøyen 76 000 76 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

effekt på virksomheten og 

deltagerne 

2.20 

Tigerstads

-teateret 

v/Heidi 

Lundbakk 

Tigerbussen 

har et teater i 

magen 

Flere 

opptreden

er utover 

høsten 

Ambulerende og oppsøkende 

teater fra en mobil black-box 

scene. Forestillingene er tilpasser 

barn og er gratis  1 000 000  1 000 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for teateret og en god 

opplevelse for publikum som deltar 

2.21 

Grünerløk

ka kultur- 

og 

nærings-

forening  

Visit 

Løkka Restart Løkka 

Flere 

aktiviteter 

fra 

14.august 

til ut 

desember 

Restart Løkka vil sammen med 

produksjonsselskapet Ransel 

koordinere og etablere flere 

gjentagende arrangement på 

Grünerløkka tilpasset ulike 

målgrupper, og for å vise fram det 

mangfoldige næringslivet i 

området 359 000 359 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

på bylivet og bruken av byrommene 

på Grünerløkka og positiv restart-

effekt for næringslivet i området 

2.22 

Storebran

d Vika 

senterdrift 

as 

Rød løper 

gjennom 

Vikaterrassen 

Flere 

aktiviteter 

fra august 

og utover 

høsten 

Etablere en rød løper gjennom 

Vikaterrassen hvor det etableres 

soner for servering og aktiviteter 

knyttet til lokalt næringsliv og 

områdets historie  500 000 500 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

på bylivet og bruken av 

Vikaterrassen en positiv restart-

effekt for næringslivet i området  

2.23 

Oslo 

Guiding- 

bureau as 

Byvandring 

Oppdag Oslos 

hjerte 

100 dager 

fra tids-

punktet 

tilskuddet 

gis 

Gratis daglige byvandringer fra 

Oslo rådhus til Bjørvika, med vekt 

på gammel og ny arkitektur, grønt 

byliv og Oslo sentrums mangfold 

og tilbud, i samarbeid med 

bedrifter og attraksjoner langs 

ruten 677 900 677 900 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for Oslo 

Guidingbureau  og en positiv 

effekt for byliv og bruken av 

gatene den guidede ruten går 

2.24 

John’s bar 

as 

Minivolleyball 

festival på 

Lawo terrasse 

Torsdag, 

fredag, 

lørdag og 

søndag  

Etablere en åpen og gratis mini-

sandvolleyball-bane i tilknytning til 

Lawo terrasse ved 

Nationaltheatret, for en 4 dagers 

festival i samarbeid med bl.a. 

sandvolley- og footvolley-miljøene  300 000 300 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for Lawo terrasse 

og en positiv effekt for bylivet og 

bruken av byrommet foran 

Nationaltheatret hvor banene 

etableres 

2.25 

Vulkan 

Oslo as 

v/Anne-

Cathrine 

de Lange Restart Vulkan 

Lørdag og 

søndag i 

uke 33-36 

Arrangement med blanding av 

mat, dans og musikk, med vekt 

på lokale aktører 2 000 000 2 000 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for næringslivet og 

en positiv effekt for bylivet og 

bruken av Vulkanområdet. 

     16 640 300 14 890 300  

 

 

1.3Levende gater (lavterskel aktivitetstilskudd) – 4,5 mill. kroner 

Kst.40559 Prosjekt 24552101 Restart – Levende gater (fra BYU øremerket)  

NR SØKER TITTEL TIDSROM HVA DET GIS TILSKUDD TIL  
OMSØKT 

BELØP 
INNSTILT 

BELØP BEGRUNELSE 

3.1 

Morning 

BEAT v/ 

Øyunn 

Iversen 
Morning Beat - 

Oslo 

Fast hver 

tirsdag fra 

01.06.201 

- 

31.02.201 

Morning Beat er et opplegg med 

organisert dans med Oslo-artister 

hver morgen 06.30-11.00 på flere 

steder i sentrum. Tiltaket er gratis 

for barn opp til 16 år 996 500 996 500 

Tiltaket ventes å ha en positiv restart-

effekt for virksomheten, positiv effekt 

på bylivet i de områdene som velges 

som arena samt positiv effekt for 

deltakerne   

3.2 

Tøyen 

torg-

forening 

as v/Vidar 

Singh 

Mat- og 

musikk-

festivalen 

Tøyen torg 
24.- 28. 

august 

Mat- og musikkfestival i 

samarbeid med virksomhetene på 

Tøyen torg. Lokale virksomheter 

tar torget i bruk med ulike 

arrangement for publikum i alle 

aldre  300 000 300 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv restart-

effekt for virksomhetene på Tøyen torg 

og en god effekt på bylivet på torget 
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3.3 

Norwegian 

Trash 

v/Sindre 

Rosness 
PLASTFABRI

KKEN 

11. og 15. 

september

, 2., 13., 

og 30. 

oktober, 

13. 

november 

Arrangement som viser 

omsmelting av plast, som er 

plukket lokalt, til bl.a. klatregrep 

på klaterveggen på Enerhaugen, 

bordtennis-rackerter på Grønland, 

og søppelkasser på Sukkerbiten. 

Arrangementene er gratis og 

tilpasset barn og unge  645 000 645 000 

Tiltaket ventes å gi positiv 

oppmerksomhet om resirkulering og 

gjenbruk av plast, og en positiv effekt 

på bylivet hvor arrangementet finner 

sted 

3.4 

Det 

Islamske 

Forbundet 

v/Imen 

Hasnaoui 
Mangfolds-

byen festival 
16. 

oktober 

Gratis mangfoldfestival i 

Calmeyers gate, med kulturelle 

verksteder, underholdning, 

storytelling og street-perfomance 

mv. Målet er å vise bredden av 

den religiøse aktiviteten som har 

vært i gata 500 000 250 000 

Tiltaket å ha en positiv restart-effekt 

for virksomhetene i gata, en positiv 

effekt på gatas omdømme og byliv. 

Tilskuddet er skjønnsmessig tilpasset 

omfanget av tiltaket 

3.5 

Narud 

Stokke 

Wiig 

v/Geir 

Rognlien 

Elgvin 

Byens 

forbindelser til 

Youngstorget - 

Vandringer 

med høy 

kvalitet 

5. til 15. 

september

.  

Byvandringer, med utgangspunkt 

i Youngstorget, med aktuelle 

guider som Christian Ringnes, 

Erling Lae, Marianne Borgen og 

Ellen de Vibe, i tilknyttet Torguka.. 30 000  30 0000 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

på bylivet og Oslo sentrums 

omdømme 

3.6 

Tøyen 

Unlimited 

v/Glenn 

Andersen 

Sosialt entre-

prenørskap på 

Tøyen/ 

Grønland 

4. og 

5.septemb

er  

Gratis arrangement hvor ideelle 

organisasjoner presenterer seg 

med stands, servering og 

aktiviteter i samarbeid med 

virksomhetene rundt Tøyen torg 300 000 300 000 

Tiltaket ventes å gi en positiv restart-

effekt for virksomhetene som deltar og 

en positiv effekt på bylivet og bruken 

av Tøyen torg 

3.7 

Viken 

Skateboar

d-forening 

v/Anders 

Frøystad 

"Back to Skate 

Oslo" - 

Skateshow in 

City Tour  

5 fredager 

eller 

lørdager i 

perioden 

01. august 

- 15 

september 

Gratis skating på mobile 

skateramper på fem ulike steder i 

Oslo sentrum, organisert som en 

«mini-tour», med demo, show, og 

konkurranser med profesjonelle 

aktører samt gratis utlån av utstyr 

til barn og unge 291 500 291 500 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

for bylivet i de byrommene som 

benyttes 

3.8 

Baklengs 

v/Jørgen 

Brevik 
Fredensborg 

Live 
02.- 

08.august  

 

Gatefestival med musikk og 

kunstutstilling ved 

Fredensborgveien 17 i regi av 

Baklengs i samarbeid med det 

øvrige næringslivet i gata  190 000 190 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv restart-

effekt for virksomhetene som deltar og 

en positiv effekt på bylivet og bruken 

av gata  

3.9 

Thea 

Emilie 

Wang 
Musikk til 

Levende gater  

Fem 

dager med 

konserter  

2.-

10.august 

Utøvende musiker som ønsker å 

opptre gratis flere steder i 

sentrum i tilknytning til 

forretninger og serveringssteder 

for å skape stemning 60 000 60 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv effekt 

på bylivet i de områdene musikeren 

opptrer 

3.10 

Panta Rei 

Danseteat

er v/Hilde 

Annette 

Aakre 
Oslofjorden 

Danser 

21. og 22. 

august, 9. 

september 

Gratis vandring med dansende 

guider fra IKM Grønland til 

Vaterland, båtskyss på Akerselva 

med roere fra Akerselva 

båtforening gjennom kulvert til 

Munch Brygge og fjorden, med 6 

dansesoloer underveis 200 000 200 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv restart-

effekt for dansegruppen og en positiv 

opplevelse for deltakerne. Tiltaket 

viser en kreativ bruk av vannflaten 

3.11 

Sprell as 

v/Christian 

Sogn 

Iversen 

Restart Oslo - 

Bli med på 

nye og mye 

"Sprell" i Oslo 

 Lørdager 

fra 

sensomm

eren til jul 

Utendørs aktiviteter tilpasset 

barnefamilier til butikkene på 

Majorstua, Haakon VII og 

Grünerløkka. Prosjektidéen 

bygger på å få barnefamilier inn til 

byen. Virksomhetens produkter er 

kjent for pedagogisk innhold og 

god kvalitet. 314 000  314 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv restart- 

effekt for virksomheten og en positiv 

effekt for kundegruppen barnefamilier 
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3.12 

SUP 

adventuer 

Norge as 

v/Thong 

Xuan 

Nguyen 

Bli kjent med 

Fjordbyen 

Oslo på SUP 13.-18 juli  

Gratis guidede turer langs 

Havnepromenaden på SUP 

(paddleboard) med instruktør. Det 

er plass til 16 personer pr. tur 135 000 135 000 

Prosjektet ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten og en 

positiv effekt for de som deltar og viser 

et godt eksempel på bruk av 

vannflaten 

     3 962 000 3 712 000  

 

 

 

Vedtakskompetanse: 

I økonomireglementet for 2021, jf. byrådssak 20/751-55 pkt. 1.1b er byråd for næring og 

eierskap gitt fullmakt til å fordele avsetning til prosjekter og tiltak innenfor kap. 455 

Næringsutvikling.  

 

 

Vedtak:  
 

1. I henhold til innstilling i denne saken innvilges tilskudd til 48 søknader. 122 søknader avslås.  

 

 

 

Victoria Marie Evensen 

byråd 

 

 

Vedlegg: 

1. Restart Oslo 2021 AVSLAG liste 

 

 

 

 

 

 

  


