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Vedrørende Oslo kommunes budsjett for 2013 

Tilråding og samlede prioriteringer fra Oslo Idrettskrets 
 
Styret i Oslo Idrettskrets (OIK) er tilfreds med det gode samarbeidsklimaet som hersker 

mellom den organiserte osloidretten og byens politiske myndigheter representert ved byrådet 

og bystyret. Dette er et samarbeid som tilfører byen betydelige verdier i form av idrettsglede 

og folkehelse. Det ligger også store verdier i idrettens rolle i det forebyggende barne- og 

ungdomsarbeidet.  

 

Ifølge NIFs offisielle medlemsregistrering hadde Oslo Idrettskrets ved årsskiftet 1.269 

klubber med 276.017 medlemskap. Dette inkluderer bedriftsidretten.  

 

I Oslo var det ved årsskiftet 82 783 innbyggere mellom 6 og 19 år. I Oslo Idrettskrets hadde 

vi registrert 81 881 medlemskap i samme aldersgruppe. En del er medlemmer av flere 

klubber. Hvor mange dette er, vil vi først få vite når Idrettsforbundet får realisert planene om 

et nasjonalt medlemssystem. Men vi har visse, om enn usikre, indikasjoner. Undersøkelsen 

Ung i Oslo 2006 viste at 43 prosent av elevene i 9. og 10. klasse samt første klassetrinn i 

videregående var medlem i et idrettslag, ytterligere 25 prosent hadde vært det tidligere. 

Uansett: utenfor skoleporten er det ingen andre aktiviteter som tilnærmelsesvis kan måle seg 

med idretten i oppslutning. 

 

Barn og unge driver med idrett på grunn av den glede og tilfredsstillelse den gir dem. Men de 

positive, samfunnsmessige sidevirkningene er samtidig åpenbare. Tenk bare på de problemer 

og omkostninger som følger med fremveksten av helsefarlig overvekt, og at hver ungdom 

med narkotikaavhengighet koster samfunnet mer enn en million kr å behandle – om 

vedkommende lar seg rehabilitere. 

 

Høsten 2005 fikk vi Instituttet for samfunnsforskning til å foreta en undersøkelse av 

frivillighetens omfang i osloidretten. Den viste at verdien av den frivillige innsatsen som 

utføres av byens idrettslag er i størrelsesorden 690 millioner kr årlig (drøyt 779 mill. 
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inflasjonsjustert). Når man i tillegg regner med summen av kontingenter og treningsavgifter, 

er idrettens egeninnsats meget betydelig. Kommunen har et medansvar for barn og unges 

oppvekstvilkår. Samtidig er det i kommunens interesse å redusere de store utgiftspostene som 

ville følge av mindre fysisk aktivitet og færre positive oppvekstmiljøer. De offentlige utgifter 

til idrettsformål kan i en slik sammenheng betraktes som en forholdsvis beskjeden frivillig 

utgift til besparelse av langt større lovpålagte. Eller man kan betrakte forholdet mellom 

kommunen og osloidretten som et svært lønnsomt offentlig-privat samarbeid. Det er på denne 

bakgrunn vi fremmer våre ønsker til kommunens budsjett for 2013 

 

Det kommunale rammetilskuddet til osloidretten omfatter i tillegg til administrasjons- og 

driftsbidraget (populært kalt ”hodestøtten”) bl.a. midler til anleggs- og lokalleie, drift av egne 

idrettsanlegg, reisetilskudd, stipend og spesiell støtte til idrett for funksjonshemmede. Vi vil 

sterkt understreke behovet for at rammetilskuddet blir justert for prisstigning og 

aktivitetsutvikling. 

 

Investeringene i rehabilitering og nyanlegg har de siste to budsjettårene (2011 og 12) vært 

atskillig lavere enn i et normalår i foregående tiår. Osloidretten er fremdeles i den fortvilede 

situasjonen at enkelte av våre lag må avvise barn på grunn av mangelen på anlegg. Samtidig 

befinner byen seg i en – antagelig – langvarig periode med rekordartet befolkningsvekst. Vi 

tillater oss å minne om byrådserklæringen hvor byrådspartiene fastslår at de vil tilpasse 

utviklingen av nye idrettsanlegg til befolkningsveksten. Med en forventet økning fra 600 000 

til 800 000 innbyggere i løpet av tyve år, vil det kreve betydelig høyere investeringer enn de 

siste par årene.  

 

 

I. Aktivitet 

 

I Plan for idrett og friluftsliv 2009-2012 ønsker Oslo kommune å ”videreføre og 

videreutvikle samarbeidet med idrettsbevegelsen med sikte på å oppnå et bredest og best 

mulig tilbud” (s. 84).  Oslo kommunes idrettspolitikk er basert på at kommunens etat med 

ansvar for idretten er en tilrettelegger av aktivitet ved å bygge idrettsanlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet. Tilbudet av aktiviteter for barn, unge og voksne utvikles og 

gjennomføres av idrettsbevegelsen. Tilretteleggingen for grupper med spesielle behov 

ivaretas også av Oslo Idrettskrets. Det er et prinsipp vi støtter fullt ut.  

 

Over Bymiljøetatens budsjett 

 

a. Rammetilskuddet til osloidretten gjennom Oslo Idrettskrets 

Rammetilskuddet for 2012 var på 38 mill. kr. I dette beløpet ligger inntil 1,6 mill. kr i 

øremerket energitilskudd til ishallen i Furuset Forum. Den største posten er administrasjons- 

og driftstilskuddet til lagene med en støtte på 250 kr pr. betalende medlem opp til 25 år. 

Fleridrettslag får i tillegg 3.000 kr pr. særidrettsgruppe med medlemmer under 26 år. I 2011 

summerte de godkjente søknadene ved søknadsfristen seg til 19 000 073 kr. Med uendrete 

satser er årets søknadssum kr 19 153 688 eller 0,8 prosent høyere. Dette er et uttrykk for 

aktivitetsveksten. Størrelsen på ”hodestøtten” er politisk besluttet og rettighetsbasert.  

 

Aktivitetsvekst gir seg også utslag i større etterspørsel etter midler fra de øvrige 

støtteordningene. Rammetilskuddet må derfor gis en økning på 2,8 prosent for at støttenivået 

skal opprettholdes i 2012. I tillegg må det prisjusteres. I skrivende stund har den generelle 

prisstigningen ifølge SSB vært 1,2 prosent det siste året (februar 2011 - februar 2012).  
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Dette gir følgende rammetilskudd for 2013:   

Rammetilskuddet 2012 ekskl. energitilskudd Furuset Forum 36 400 000 

Justering for aktivitetsvekst, 0,8 prosent 291 200 

Sum 36 691 200 

Justering for prisstigning, 1,2 prosent 440 294 

Energitilskuddet Furuset Forum  1 600 000 

Rammetilskuddet til osloidretten 2013 (avrundet) 38 731 500 

 

Vi vil understreke at en mangelfull justering vil føre til en tilsvarende reduksjon av andre 

støtteordninger som:  

- anleggs- og lokalleie (for lag som må leie i det private marked samt støtte til kort i 

skiheiser) 

- leie av bad (treningstid i kommunale) 

- bidrag til drift av egne anlegg  

- anleggsstøtte, spesielle tiltak (mindre utbedringer på dugnad) 

- stipend og reisetilskudd 

- idrett for funksjonshemmede 

Dette vil i så fall måtte få direkte konsekvenser for tilbudet til våre yngre utøvere. 

 

b. Osloidrettens storbyarbeid 

I budsjettet for 2012 ble det bevilget 3,65 mill. kr til osloidrettens storbyarbeid; 2 mill. til 

klubbtiltak storby, resten til prosjektene Idrett og utfordring (1,3 mill.) og 

Gatekamp/sommerpatruljen (0,35 mill.).   

 

Klubbtiltak storby 

De fleste tiltakene retter seg mot innvandrere og uorganiserte barn og ungdom. 50 klubber 

med totalt 74 tiltak ble tildelt midler i 2012. OIK vil understreke at dette er ”tunge” prosesser 

hvor kontinuitet er avgjørende.  

Vi må derfor understreke betydningen av at bevilgningsnivået (2 mill. kr) videreføres. 

 

Idrett og utfordring 

I bystyremelding nr. 4/2001, kap. 5.3.5 formulerer byrådet følgende målsetning: ”Alle 

bydelene skal etablere et samarbeid mellom politi og barnevern med sikte på forebyggende 

barne- og ungdomstiltak.”  I 2011 var det 38 grupper i aktivitet i 12 bydeler. Selv om dette er 

et tiltak der idrett brukes som metode, er det først og fremst et rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak (målsetningen er – til forskjell fra våre øvrige tiltak – ikke å 

bidra til økt fysisk aktivitet). Vi mener derfor det ville være ryddigere om det ble flyttet fra 

idrettsbudsjettet til Velferdsetatens budsjett. Vi anbefaler følgelig at midlene overføres til 

denne, men at driften for øvrig videreføres som i dag. For å møte økt aktivitet, foreslår vi at 

budsjettet økes med 200 000 kr til 1,5 mill.kr.  

 

Sommerpatruljen (Gatekamp) 

Patruljen er osloidrettens tilbud til ungdommen i en sommerstille by. Vi ber om at 

kommunens bidrag økes til 400.000 kr.  

 

c. 60pluss (seniorprosjektet) 

Oslo Idrettskrets ble bedt om å påta seg hovedansvaret for forvaltningen av de 2 mill. kr 

bystyret i desember 2002 bevilget for å støtte utvikling av tiltak med sikte på å øke den 

fysiske aktiviteten i den eldre del av befolkningen. Bevilgningen er senere blitt videreført. I 
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2011 var det 49 aktive grupper i 13 bydeler. Etter ti år med uendret bevilgning, tillater vi oss 

å be om en økning på 200.000 kr for å kunne øke og videreutvikle aktiviteten, dvs. en 

bevilgning på 2,2 mill. kr. 

 

Over Velferdsetatens budsjett 

 

Oslo Idrettskrets bidrar til å øke befolkningens aktivitetsnivå gjennom en rekke tiltak som 

kommunen er med og finansierer. Disse tiltakene skjer utenfor den ordinære idrettens tilbud, 

og er avhengig av offentlig finansiering for at de skal kunne drives. Frivillige i idrettslagene 

kan ikke ta ansvar for de gruppene tiltakene retter seg mot.  

 

a. Aktiv på dagtid 

Tiltaket gir et tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 65 år bosatt i Oslo som er i en 

trygdesituasjon; registrerte arbeidssøkende, sykmeldte, under attføring/rehabilitering, 

sosialklienter, uføre- og andre trygdede. Tiltaket registrerte i 2011 2237 betalende deltakere 

(300 kr årlig) og mer enn 200 ledsagere. Daglig deltar 200-300 personer.  

 

Prosjektet fikk i 2012 3,9 mill. kr over kap. 311 Ve1ferdsetaten. Bortsett fra 

deltakerbetalingen er det i hovedsak kommunen som finansierer driften. Erfaringsmessig har 

det vært svært vanskelig å finne andre stabile inntektskilder. Vi tillater oss derfor å be om en 

økning på kr 300.000 for å dekke lønns- og prisstigning og for å få større forutsigbarhet for 

driften.  

            4,2 mill. kr 

b. Treningskontakt 

Prosjektet Treningskontakt ble utviklet våren 2009 i et samarbeid mellom OIK og Helse- og 

velferdsetaten. Ved å skolere støttekontakter til å bli treningskontakter er målet å gi individer 

med vedtak om støttekontakt et bedre tilbud om fysisk aktivitet. Dette skjer i nært samarbeid 

med – til nå – fem bydeler. I 2011 deltok rundt 40 personer på treningskontaktkurs. OIK ber 

om midler til å videreutvikle prosjektet til å gjelde flere bydeler.    

                       600.000 kr  

 

c. Samhandlingsreformen – styrking av det forebyggende helsearbeidet 

Flere av tiltakene som Oslo Idrettskrets driver i dag (Aktiv på dagtid, Treningskontakt, 

60pluss og Idrett og utfordring) finansieres av Oslo kommune og er et bidrag til kommunens 

totale innsats i det forebyggende helsearbeidet. Samhandlingsreformen aktualiserer en 

ytterligere innsats på feltet. Etableringen av frisklivsentraler er i gang i bydelene. Oslo 

Idrettskrets ønsker å være kommunens og bydelenes samarbeidspartner på feltet fysisk 

aktivitet.  Vi har et utviklingspotensial i flere av prosjektene, noe vi har invitert byråden for 

helse og sosiale tjenester til å drøfte nærmere i et eget møte.     

 

II. Anlegg 

 

Over Bymiljøetatens budsjett 

 

a. Drift av idrettsanlegg i Oslo  

Oslo kommune forvalter driftsavtaler med 68 ulike idrettslag. Idrettslagenes driftsansvar 

sparer kommunen for rundt 12 mill. kroner årlig (byrådssak 36/08). Det legges ned en 

betydelig dugnadsinnsats for å få driften til å gå rundt. De frivillige stiller opp som vakter og 

sørger for tilsyn alle dager i uken. Driftstilskuddet er lavt i forhold til den jobben som legges 

ned. OIK mener det nå er på tide å oppjustere satsene for driften av de kommunale 
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idrettsanleggene. Stadig flere idrettslag er blitt skeptiske til å drifte kommunale anlegg fordi 

de mener tilskuddet ikke står i forhold til innsatsen de legger ned.  

 

For at idrettslagenes aktivitet kan opprettholdes og helst utvides, må idrettsanleggene holdes 

åpne så lenge som mulig, være funksjonelle og i god stand. Løpende vedlikehold og 

oppgradering av idrettsanlegg må skje kontinuerlig.  

 

b. Rehabilitering 

Rehabiliteringsbehovet på kommunens idrettsanlegg ble stipulert til 620 mill. kroner av den 

tidligere Idrettsetaten for et par år siden. Siden avsetningene til rehabilitering har vært 

beskjeden de siste årene, er ikke etterslepet akkurat blitt mindre. Det bør derfor årlig avsettes 

en større sum til større rehabiliteringsarbeider for å unngå at idrettsanlegg må stenges eller 

rives.    

           70 mill. kr 

            

c. Nærmiljøanlegg 

 

Vi ber om at det totalt bevilges 15 mill. kr til nærmiljøanlegg.  

Nærmiljøanlegg er svært viktige anlegg for barn og ungdoms egenorganiserte aktivitet, og 

spiller en viktig rolle også for idrettslagenes virksomhet. 

 

Vi minner om at statens bidrag (spillemidler) matcher kommunens. Med en bevilgning på 15 

mill. kr kan det således bygges nærmiljøanlegg for 30 mill. kr. 

 

OIK følger prioriteringene i Plan for idrett og friluftsliv 2009-2012. I planen ligger det 

forslag på en rekke nærmiljøanlegg i alle bydelene. Det er for eksempel balløkker, 

aktivitetsområder, o-kart, skilekområder, delanlegg for friidrett, skateparker etc.   

 

 

d. Nye anlegg 

 

Over Bymiljøetatens budsjett
1
 

 

1. Planleggingsmidler (i alfabetisk rekkefølge) 

 

Bestumkilen: prosjektering av ro-/padlebane      

Bystyret vedtok 17.2.2010 reguleringsplan for Bestumkilen til spesialområde  

roareal m.m. Prosjektering av robane på 1055 meter.     1,5 mill. kr 

 

Frogner stadion: ishall og idrettshall 

Frogner Sportspark må ferdigstilles, jf. budsjettvedtak i 2007. Regulering av ishall og 

idrettshall blir med all sannsynlighet lagt frem for politisk behandling i 2012. Til forprosjekt 

ishall og idrettshall (med forbehold om en OPS-løsning).        6,0 mill. kr 

   

 

Oslo Idrettshaller AS 

Prosjekteringsmidler for fleridrettshallene på Årvoll og Korsvoll. Kr 1,5 mill. til hvert av 

prosjektene.          3,0 mill. kr 

                                                 
1
 Spillemidler kommer i tillegg. 
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Readybanen - kunstgress/kunstis 
Fullføring av Readybanen med omlegging av grusbane til kunstgress/kunstis. 2,0  mill. kr 

 

Rustad skianlegg (ved Skullerudstua) 

Videreutvikling av langrennsarenaen ved Skullerudstua krever igangsetting av 

reguleringsarbeid og detaljprosjektering.        2,0 mill. kr 

 

Valle Hovin skøytehall 

I prosessen med bygging av fotballstadion på Valle Hovin, er det viktig at kommunen sikrer 

en fremtidig skøytehall i prosessen.        2,0 mill. kr 

 

2. Klubbhus/garderober (i alfabetisk rekkefølge) 

 

Sagene IF: klubbhus 

Er inntegnet i planen for Voldsløkka i tilknytning til landhockeybanen  7,0 mill. kr 

 

Veitvet Sportsklubb: klubbhus med garderober  
En ny skole med idrettshall skal bygges på Veitvet. Det gjør det nødvendig å rive den gamle 

idrettshallen hvor Veitvet Sportsklubb i dag trener og har sine klubbkontorer. Nåværende 

fotballgarderober må også rives når den nye skolen bygges. Byrådet var positiv til å legge til 

rette for Veitvet Sportsklubb i byrådssak 45/11 og vi ber om at det følges opp med 

bevilgninger til et nytt klubbhus.         

           10 mill. kr

      

3. Nye idrettsanlegg (i alfabetisk rekkefølge) 

 

Kringsjå sandvolleyballarena (4 baner med tribune)     

Oslo mangler en arena for sandvolleyball som kan betjene den organiserte 

sandvolleyballaktiviteten. Anlegget er ønsket på Kringsjå.    4,0 mill. kr 

 

Kunstgressbaner 

Utskifting av banen på Jordal. Banen benyttes til amerikansk fotball  

og landhockey.         8,0 mill. kr 

 

To nye kunstgressbaner etter Fotballkretsens innstilling.    16,0 mill. kr 

 

             

Linderudkollen langrennsanlegg 

Utvikling av anlegget til et sentralt kunstsnøanlegg for langrenn og  

kombinert, fase 1 (fase 2 er stipulert til 6 mill. kr).     9,0 mill. kr 

          

Oslo Idrettshaller AS: Lambertseter idrettshall 

Prosjekteringen av Lambertseter idrettshall er i gang. Avsetning i budsjettet  

forutsetter at dette arbeidet er fullført. Kvalitetssikrede budsjettrammer vil  

da foreligge.             

            

4. I økonomiplanen 

 

Skytebane i fjell, Åsland        30,0 mill. kr
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5. Øvrige prioriterte anlegg: 

 

Lillomarka arena 

Reguleringsarbeidet for Lillomarka arena er i gang. Det skal anlegges et idretts- og 

friluftsområde i det gamle pukkverket på Grorud. Oslo Idrettskrets ber om at planarbeidet 

prioriteres og at planene kommer til rask politisk behandling.  

 

Anlegg for svømming og stup 

I byrådserklæring slår byrådet fast at det er behov for et nytt svømme- og stupeanlegg i Oslo 

som tilfredsstiller internasjonale krav. Byrådet ønsker å fremme en egen bystyremelding om 

bade- og svømmeanlegg i Oslo. Oslo Idrettskrets ønsker dette arbeidet velkommen og vil 

delta i arbeidet.  

 

Dælenenga idrettshall 

Konseptvalgsutredning for Dælenenga idrettshall er i gang. OIK ønsker at arbeidet prioriteres 

og at resultatet så raskt som mulig kommer til politisk behandling. Så fort planene for hallen 

er vedtatt av bystyret, vil OIK be om at det bevilges de nødvendige midler for å få den 

realisert.     

 

”Hasle Linjegymnastikk” – Arcus fabrikker på Hasle  

Bymiljøetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om å utrede 

”Hasle Linjegymnastikk” som mulig idrettsbygg for mange ulike idretter og funksjoner. 

Arcus på Hasle flytter ut av sine lokaler sommeren 2012. Et av byggene egner seg godt som 

idrettsbygg. Utredningen skal være ferdig i løpet av sommeren d.å. Prosjektet er forankret i 

bystyrets verbalvedtak S23 fra behandlingen av byrådets budsjettforslag for 2012 i møte 

07.12.2011. Oslo Idrettskrets ser for seg en langsiktig leiekontrakt mellom Oslo kommune og 

eiendomsselskapet.  

 

Voldsløkka: garderober og restfinansiering av kunstis/landhockeybane og skatehall   
Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) har planer for en trippelhall på Voldsløkka. For å realisere 

denne hallen, må eksisterende garderobeanlegg som betjener alle fotballanleggene på 

Voldsløkka og Bjølsenfeltet rives. Én løsning kan være å legge de inn i OBIKs nye hall, ev. i 

tribuneanlegget til nye Voldsløkka matchbane.     

Det er flere år siden bystyret avsatte midler til å bygge kunstis/landhockeybane og skatehall 

på Voldsløkka. Disse bevilgningene er ikke lenger tilstrekkelige og det må derfor avsettes 

ytterligere midler for å få fullfinansiert anleggene.       

            

Årvoll IL: Fotballgarderober/klubbrom (i tilknytning til mulig ny hall) 

Det er fortsatt uklart hvem som skal ha ansvar for å oppføre en ny fleridrettshall ved Årvoll 

skole. Årvoll IK/fotballgruppa har behov for fotballgarderober/klubbrom ved skolen/hallen 

(de man brukte tidligere er stengt som kondemnable). Fotballgarderober/klubbhus vil ikke bli 

finansiert av Utdanningsetaten, men det er mulig at man kan finne en fellesløsning som kan 

tjene begge parter. 

          

Oslo Idrettshaller AS: Leirskallen idrettshall 

Konseptvalgsutredning og prosjektering av Leirskallen idrettshall ble fullført i 2011. 

Kostnadsrammen oversteg de tidligere avsatte midlene betydelig. Bymiljøetaten har i mars 

2012 fått i oppdrag å legge ut prosjektet i markedet med opplysninger om de opprinnelige 
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økonomiske rammene. Resultatet av denne prosessen vil gi oss en pekepinn om det blir 

behov for nye avsetninger i budsjettet for 2013.  

 

Over Utdanningsetatens budsjett 

 

Skoleidrettshaller 

Generelt mener Oslo Idrettskrets at alle skoler som anlegges eller totalrehabiliteres bør 

bygges med idrettshall i stedet for gymsal(er) så sant tomteforholdene tillater det. Dette vil 

optimalisere den samfunnsmessige nytten av skoleinvesteringene. Det vil også være et viktig 

bidrag til å redusere konsekvensene av den tiltagende arealknappheten i Oslo. I kommende 

reguleringsplaner bør nettopp skolenes rammer diskuteres i et utvidet samfunnsperspektiv. 

Skoleanleggene bør planlegges og utformes slik at også andre formål, som for eksempel 

idrett, kan benytte skoleanleggene utenfor skoletiden. Det gjelder i stor grad flerbrukshallene, 

men det er også ønskelig med mindre rom som egner seg for mindre arealkrevende 

aktiviteter, som for eksempel dans og ulike former for kampidretter.   

 

Idretthall ved Årvoll skole inngår i Oslo Idrettshaller AS byggeprogram. Men det er ikke 

klarlagt fra kommunen hvilken etat som skal ta ansvar for å oppføre hallen. Både skole og 

nærmiljø har stort behov for hallen. Oslo Idrettskrets ønsker en rask avklaring fra 

Utdanningsetaten om når hallen bør bygges.  

  

Vi vil spesielt peke på behovet for en totalrehabilitering av Haugerudhallen. 

Undervisningsbygg har utredet flere alternativer for hvordan dette kan gjøres.  

 

 

Vennlig hilsen 

Oslo Idrettskrets 

 

 

Norvald Mo          Ingrid Tollånes 

leder          generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet er godkjent og sendt elektronisk.  

 


