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Restart Oslo 21 - tildeling av tilskudd etter utlysning med frist 

15.august  

Saksfremstilling:  

 

Det vises til byrådens sak 24/21 Restart Oslo 2021 – tildeling av tilskudd, datert 06.07.2021, 

med fordeling av totalt 28 068 800 kroner av en samlet pott på 34 mill. kroner, etter utlysning 

med frist 25.juni. I denne saken fordeles det resterende beløp på 5 931 200 kroner, etter 

utlysning med frist 15.august.  

  

Restbeløpet, 5 931 200 kroner, fordeler seg etter følgende oppsett:  

 1.1 Fellesprosjekter – 33 500 kroner (f.eks. større fellestiltak og samarbeid, 

profileringskampanje) 

 1.2 Bedriftsrettede aktivitetstilskudd – 5 109 700 kroner (direkte tilskudd til 

virksomheter for gjennomføring av aktiviteter knyttet til felles tiltak) 

 1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) – 788 000 (f.eks. aktiviteter som tar i 

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

 

Det kom inn 9 søknader på 1.1 Fellesprosjekter, 53 søknader på 1.2 Bedriftsrettede 

aktivitetstilskudd og 22 søknader på 1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilbud).  På grunn av 

vesentlig flere relevante søknader til kategori 1.3 foreslås det i saken å omfordele resterende 

pott på 1.1 Fellesprosjekter til 1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd). Dette 

begrunnes i at omsøkte prosjekter i 1.3 på en god måte bidrar til å oppfylle formål med 

utlysingen. Etter dette blir fordelingen av restpotten til Restart Oslo 2021, som fordeles i denne 

saken, slik:  

 1.1 Fellesprosjekter – 0 kroner 

 1.2 Bedriftsrettede aktivitetstilskudd – 5 109 700 kroner  

 1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) – 821 500 

 

Kvalifiserte søknader til 1.1 Fellesprosjekter fordeles hensiktsmessig til 1.2 Bedriftsrettede 

aktivitetstilskudd og 1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd).   

 

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 forkant søknadsfristen 15.august 

2021.  Ved søknadsfristen utløp var det innkommet 84 søknader med en samlet sum på ca. 47 

mill. kroner.  På grunn av mengden søknader, og begrenset restpott til fordeling, har det vært 
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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 bruken av byrommene og gjennomføringsevnen hos 

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

fra byrådsavdelingen.  

 

Basert på dette innstilles 19 søknader jf. tabell 1.2 og 1.3.  på tildeling av til sammen 5 931 200 

kroner.  65 søknader innstilles på avslag jf. vedlegg 1 

 

 

Innstilling 

Restpott etter første tildeling fordeles slik:  

 1.1 Fellesprosjekter – 0 kroner 

 1.2 Bedriftsrettede aktivitetstilskudd – 5 109 700 kroner  

 1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) – 821 500 

 

 

Følgende prosjekter innvilges helt eller delvis tilskudd til RestartOslo 2021 etter utlysning med 

frist 15.august: 

 

1.2 Bedriftsrettet aktivitetstilskudd – 5 109 700 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 

Fredens-

borg-lp as 

v/Jørgen 

Brevik  

Fredens-

borg Live 

del 2 

15.-16. 

oktober 

19.-20. 

november  

17.-18. 

desember 

Gatefest med mat og musikk 

ved Baklengs i 

Fredensborgveien, i 

samarbeid med lokale 

bedrifter, artister og kunstnere 200 000 200 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

Restart-effekt for virksomhetene 

i Fredensborgveien og en positiv 

restart-effekt for bylivet og 

bruken av byrommene i gata 

2.2 

Diversify v/ 

Kim-Andre 

Nikolaisen  

Arts and 

Crafts 

Market i 

sentrum 

15.oktober 

og 27. 

november 

Kunst og håndverksmarked, 

fotoutstilling og opplæring i 

diverse håndverksmetoder mv. 170 000 170 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

Restart-effekt for aktørene som 

deltar på markedet og en positiv 

restart-effekt for bylivet og 

bruken av byrommet hvor 

markedet holdes 

2.3 

Grüner-

haven 

uteservering 

v/Silvia Jøhl 

Fartum   

Jule-

marked 

Grüner-

løkka 

27. 

november, 

4. og 11. 

desember 

Tradisjonelt julemarked i 

Grünerhaven med 25 utstillere 

og med aktiviteter på Olav 

Ryes plass 908 975 500 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar på markedet og en positiv 

restart-effekt for bylivet og 

bruken av byrommet hvor 

markedet holdes. Det er etter en 

skjønnsmessig vurdering foretatt 

en avkortning av tilskuddet i 

forhold til omsøkt beløp  

2.4 

Oslobukta  

Barcode 

Tjenester as 

v/ Ida Sofie 

Grimstad 

Julefestival 

i Bjørvika 

20.-21. 

november 

Gratis utendørs aktiviteter for 

alle aldersgrupper med vekt 

på bruk av byrommene med 

servering, vinterbading, 

juledekorering, sang og 

utekino mv.  330 000 330 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar på festivalen og en positiv 

restart-effekt for bylivet og 

bruken av byrommene som tas i 

bruk 
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2.5 

Monument 

Music as 

v/Hallvard 

Müller  

Mat, drikke 

og fest 

musikk på 

St. 

Halvards 

plass 

11. 

september  

Minifestival med mat, drikke 

og levende musikk levert fra 

«nedstengte» kokker, 

bartendere, musikere og 

kunstnere ute på St. Halvards 

plass 176 000 176 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar på festivalen og en positiv 

restart-effekt for bylivet og 

bruken av St.Halvards plass 

2.6 

Lillo Lounge 

Lillo Oase 

as v/Alex 

Sablic-

Jesinsky 

Lillo 

Gårdsfest  

24.-26. 

september 

15.-17. 

oktober 

Bydelsdager for hele familien 

med servering, aktiviteter og 

kunstutstillinger mv. for å 

aktivere et nytt byrom 600 000 600 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar på bydelsdagene og en 

positiv restart-effekt for bylivet 

og bruken av Lillo gårdstun 

2.7 

Lisa 

Gustavsson 

Vika 

Fashion 

Ball 23.oktober 

Utendørs show med profilering 

av aktørene i Vika terrasse, 

med bl.a. servering, 

motevisning, styling, dans, 

musikk og konkurranser mv.  250 000 250 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar og en positiv restart-effekt 

for bylivet og bruken av Vika 

terrasse 

2.8 

VINC as v/ 

Agathe 

Tørris 

En smak 

av utlandet 

i Oslo 

18. 

september 

og 

9.oktober 

Po-up events i fem 

byrom/handlegater hvor 

gründere viser fram produkter, 

smaksprøver og involverer 

publikum i diverse aktiviteter  313 000 313 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar og en positiv restart-effekt 

for bylivet og bruken av 

byrommene som tas i bruk 

2.9 

Prisløs as v/ 

Sophia 

Johansson 

Floke 

Marked og 

Livsstil 

En dag i 

måneden 

ut året 

Kreativt marked for yngre 

næringsdrivende med 

mulighet for å vise og selge 

egen produkter innenfor 

vintage, redesign, håndverk på 

Grønland og Prindsens hage 1 084 000 550 700 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar og en positiv restart-effekt 

for bylivet og bruken av 

byrommene som tas i bruk. Det 

er etter en skjønnsmessig 

vurdering foretatt en avkortning 

av tilskuddet i forhold til omsøkt 

beløp 

2.10 

Oslo 

Handels-

stands 

Forening 

v/Bjørn 

Næss 

Julegateåp

ning Oslo 

sentrum 

27. 

november 

Klassisk julegateåpning med 

lystog fra Jernbanetorget til 

Spikersuppa, med bl.a. 

utdeling av godtepose til barn, 

musikk, gløgg og taler 1 985 000 750 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for aktørene som 

deltar og en positiv restart-effekt 

for bylivet og bruken av 

byrommene som tas i bruk. Det 

er etter en skjønnsmessig 

vurdering foretatt en avkortning 

av tilskuddet i forhold til omsøkt 

beløp 

2.11 

Majorstuen 

og 

Bogstaveien 

Nærings-

forening v/ 

Jon Annar 

Berntsen  

Spis-ute-

uka og 

Storbyferie 

i egen by 

Uke 40, 

4.-10. 

oktober 

Et felles opplegg for 

spisesteder, 

overnattingssteder og 

kulturinstitusjoner for å lage 

skreddersydde opplevelser for 

å oppdage mangfoldet i 

området 270 000 270 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten 

som deltar på opplegget og en 

positiv restart-effekt for bylivet i 

området 

2.12 

Bydel Aker 

Brygge 

Norwegian 

Property as 

v/Thomas 

Nygård 

Art Walk 

Aker 

brygge 

22.-26. 

september 

Pilot med guidede turer på 

Aker Brygge med vekt på 

gatekunst og andre 

kunstuttrykk for å promotere 

og øke besøket til området  250 000 250 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene 

og en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommene 

på Aker Brygge 

2.13 

Butikkdrift 

v/Anita 

Christiansen  

Gatefest 

Oslo 

8.-9. 

oktober 

Gatefest ved Narvesen 

Nationaltheatret med bl.a. 

give-aways mat og drikke, 

konkurranser, i samarbeid 

med MOTs ambassadører 

som artister og idrettsutøvere 

som deltar på arrangementet 1 500 000 750 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene 

og en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommene 

som tas i bruk. Det er etter en 

skjønnsmessig vurdering foretatt 

en avkortning av tilskuddet i 

forhold til omsøkt beløp 

     8 036 975 5 109 700  
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1.3 Levende gater (lavterskel aktivitetstilskudd) – 821 500 kroner 

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

 

NR SØKER TITTEL TIDSROM HVA DET GIS TILSKUDD TIL  
OMSØKT 

BELØP 
INNSTILT 

BELØP BEGRUNNELSE 

3.1 

Feil Teater 

sa v/Didrik 

Hagberg 

Interaktivt 

gateteater 

for barn  

 

9.-12. og 

23.-26. 

september, 

30. 

september 

- 3. oktober 

Interaktivt vandrende teater 

med hensikt å løse en 

krimgåte med spor som er 

plasser ut lokalt på ulike 

steder i Oslo 170 000 170 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten 

og en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommene 

teateret besøker 

3.2 

Oslo 

Badstu-

forening 

v/Ragna 

Marie Fjeld 

Lydutstyr, 

telt og lys 

til 

gratiskons

erter på 

Sukker-

biten og 

Langkaia 

Fra august 

ut året  

Teknisk infrastruktur for 

gjennomføring av planlagte 

gratiskonserter på Sukkerbiten 

og Langkaia, bl.a. i samarbeid 

med Riksscenen 100 000 100 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomheten 

og en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommene 

Sukkerbiten og Langkaia 

3.3 

Kampen Vel 

v/Anders 

Aunbu 

Gratis 

konsert og 

filmvisning 

i Kampen 

park  

11. 

september 

Gratis film- og 

konsertarrangement i Kampen 

park, med lokale aktører 

tilpasset alle aldersgrupper 50 000 50 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for deltakerne og 

en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommet 

Kampen park  

3.4 

Esaias mat 

og Vin as v/ 

Lise Aanes 

Dagens og 

Esaias 

Kulturelle 

Matmarked 

18. 

september 

Matmarked på 

Domkirkeplassen med vekt på 

lokale produsenter og med 

underholdning fra lokale 

krefter. Det legges vekt på 

informasjon om lokalt 

råvaremangfold 115 000 115 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for deltakerne og 

en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommet 

Domkirkeplassen 

3.5 

Torggata 

gate-

forening 

v/Arne 

Sundt-

Bjerck 

Julegate i 

Torggata 

Ultimo 

november 

– medio 

desember 

Julemarked med et spekter av 

kulturelle aktiviteter og 

underholdning, bålpanner, 

gløgg og smaksprøver, gratis 

salgsboder mv. 165 000 165 000 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for deltakerne og 

en positiv restart-effekt for 

bylivet og bruken av byrommene 

i Torggata 

3.6 

Promen-

aden 

Mangement 

v/Kristina 

Krøvel  

Street 

Food 

Festival 

Nedre 

Slottsgate 

25. 

september 

Matfestival med servering fra 

serveringsstedene i Steen & 

Strøms Food Court, med 

konkurranser, kurs, DJ og 

aktiviteter for barn  296 000 221 500 

Tiltaket ventes å ha en positiv 

restart-effekt for virksomhetene 

som deltar og en positiv restart-

effekt for bylivet i Nedre 

Slottsgate. Det er etter en 

skjønnsmessig vurdering foretatt 

en avkortning av tilskuddet i 

forhold til omsøkt beløp 

     896 000 821 500  

 

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.  
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Vedtak:  

 

1. I henhold til innstilling i denne saken innvilges tilskudd til 19 søknader. 65 søknader avslås.  

 

 

Victoria Marie Evensen  

byråd 

 

 

Vedlegg 1: Liste over søknader som avslås  

 

 

Vedlegg: 

1. Restart Oslo 2021 AVSLAG etter utlysning 15.august 

 

 

 

 

 

 

  


