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1. INNLEDNING 

Osloidretten er den største og dominerende fritidsaktiviteten blant barn og ungdom i Oslo. 

Oslo Idrettskrets består av 1253 idrettslag med totalt 333 555 medlemskap (pr. 31.12.13 og 

inkludert bedriftsidretten).   

 

Idrettstilbudet er mangfoldig og spenner over et vidt spekter av idretter og nivåer. Over 80 

idretter og idrettsgrener forteller hvilket enormt tilbud den frivillige idretten har i bydelene.  

Studier viser at nesten 1 av 3 nordmenn gjør gratisarbeid for idrettslag (SSB, 2009). I Oslo 

gjøres alt arbeid på frivillig basis i 74 % av idrettslagene (Seippel, 2006).  

 

Dugnadsarbeid og medlemsinntekter utgjør idrettslagenes viktigste inntektskilder. Ved siden 

av dette betyr kommunale tilskudd svært mye for idrettslagene. At kommunen stiller 

kommunale idrettsanlegg gratis til disposisjon for barn og ungdom er også et gode som er 

uvurderlig for den frivillige idretten.  Idrettslagene har tatt på seg driftsansvaret i de 

kommunale anleggene mot et moderat driftstilskudd. Dette sparer kommunen for betydelige 

lønnsutgifter og idrettslagene får et nært forhold til «sine» anlegg.  

 

Fortsatt krevende anleggssituasjon for idretten i Oslo 

Anleggssituasjonen er fortsatt utfordrende i Oslo, spesielt i de vestlige og sentrale bydeler. 

Byen vokser raskt, og stadig flere barn og ungdom ønsker å drive idrett. Bymiljøetaten har 

regnet ut at vedlikeholds- og rehabiliteringsbehovet er på rundt 620 mill. kroner (2010-tall). 

Denne situasjonen gjør det krevende å drive idrettsvirksomhet i Oslo. Idrettslagene får ikke 

den treningstiden de har behov for. Mange idrettslag må stoppe rekrutteringsarbeidet for at 

det ikke er plass til å ta i mot flere barn. Voksne utøvere og ungdom uten tilknytning til 

idrettslag ønsker plass i idrettsanleggene, men slipper ikke til.  

 

Vi er urolige for at det i områder med sterk boligutbygging bygges for få nye idrettsanlegg. 

Selv om mye positivt har skjedd i anleggsutviklingen de senere år, er det nødvendig med 

sterkere innsats. Fremdriften i mange av byggesakene på idrettssektoren er fortsatt lav. For 

idretten har ikke opprettelsen av Bymiljøetaten (BYM) resultert i raskere prosesser eller mer 
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effektive tjenester. Samarbeidet mellom BYM og andre etater med betydning for idretten bør 

styrkes. Dette gjelder særlig for samarbeidet mellom BYM og Utdanningsetaten.   

 

Behovsplan for idrett og friluftsliv  
I fjorårets brev til byrådet om budsjett 2014, foreslo vi at arbeidet med planlegging og 

bygging av idrettsanlegg burde skje etter modell av skolebehovsplanen. Vi ga råd om at Plan 

for idrett og friluftsliv burde være et instrument for å klargjøre tydelige mål, foreta 

prioriteringer og gjennomføre prosjektene innenfor planperioden. Et slikt system er avhengig 

av at det settes av midler i økonomiplanen på et langt høyere nivå enn i dag. Det vil bidra til å 

skape kontinuitet og øke gjennomføringsevnen.  

 

Bystyret vedtok 12. juni 2013 i sak 235 at Plan for idrett og friluftsliv skal utvikles til å bli en 

behovsplan for idrett og friluftsliv. Byrådet ble bedt om å legge frem denne så snart som 

mulig. Oslo Idrettskrets er tilfreds med at et enstemmig bystyre fulgte vårt råd og ser behovet 

for mer systematikk og langsiktighet i utbyggingen av idrettsanlegg. Oslo Idrettskrets har 

forventninger om at behovsplanen får høy status, at planen gir konsekvenser for 

arealavsetninger, årlig bevilgningsnivå, forutsigbarhet og en styrket satsing på idrett og 

friluftsliv i Oslo. Vi regner med å bli inkludert i arbeidet med planen.   

 

Det har snart gått ett år siden vedtaket ble gjort i bystyret. Fortsatt foreligger det ingen plan 

eller informasjon om når og hvordan dette arbeidet skal foregå.  

 

Idrettshaller ved skolene – en forutsetning for forbedring av anleggssituasjonen i Oslo 

De fleste nye idrettshallene som har blitt bygget i Oslo de senere årene har kommet som et 

resultat av rehabilitering og bygging av nye skoler. Dette er i tråd med byrådets ambisjon om 

å bygge fleridrettshaller i stedet for gymsaler ved skolene. Dette har bred tilslutning i bystyret 

og i osloidretten. Samfunnsøkonomisk er det det eneste rette å gjøre. Mangelen på arealer i 

Oslo og idrettens anleggsbehov tilsier at skole og idrett må ses i sammenheng. Til tross for 

dette, har vi de siste to årene opplevd en stadig sterkere motstand i skolemiljøene mot at det 

bygges fleridrettshaller i stedet for gymsaler. Planprosessene har ikke vært tilfredsstillende 

verken for lokalmiljøene eller osloidretten. Dette har skapt politisk støy og ført til omkamper 

om flere av prosjektene (f.eks. Vollebekk og Tokerud).  

 

Oslo Idrettskrets håper at byrådet sikrer gode planprosesser og tydeliggjør sin politiske 

målsetning om at der det er mulig skal det bygges fleridrettshaller ved skolene. Bruken av 

hallene bør deles mellom skole og idrett på en mest mulig smidig måte. Skolebehovsplanen 

og behovsplan for idrett og friluftsliv bør ses i sammenheng, og behandles mest mulig likt i 

tid.   

 

 

2. INNSPILL TIL BUDSJETT 2015  

 

2.1 Til organiserte idrett over Bymiljøetatens budsjett 

 

Rammetilskuddet til Osloidretten 

Rammetilskuddet til Osloidretten er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til 

barn og ungdom, og styrke den frivillige innsatsen. Oslo Idrettskrets har fått delegert ansvaret 

fra Oslo kommune til å fordele midlene til idrettslagene ut fra gitte kriterier.  
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Rammetilskuddet deles opp i åtte ulike tilskuddsordninger som lagene kan søke midler fra. 

Den største posten er administrasjons- og driftstilskuddet som er på 250 kroner pr. betalende 

medlem opp til 25 år. Størrelsen på administrasjons- og driftsbidrag er politisk besluttet og 

rettighetsbasert. I 2013 ble det søkt om og tildelt kr 20 263 625 i administrasjons- og 

driftsbidrag til idrettslag. I 2014 er det søkt om kr 21 358 250, en økning på 5,1 % fra 2013. 

 

Øvrige tilskuddsordninger er anleggs- og lokalleie (for lag som må leie i det private marked 

samt støtte til kort i skiheiser), leie av bad, som bidrag til drift av egne anlegg, anleggsstøtte, 

spesielle tiltak, stipend, reisetilskudd og idrett for funksjonshemmede.  

 

I 2014 er rammetilskuddet på kr 39,857 mill. kroner. I dette beløpet ligger inntil 1,6 mill. 

kroner i øremerket energitilskudd til ishallen i Furuset Forum (jf. budsjettvedtak i 2007).  

 

Aktivitetsvekst gir seg utslag i større etterspørsel etter midler fra alle støtteordningene. 

Rammetilskuddet bør derfor gis en økning på 5 prosent for at støttenivået skal opprettholdes i 

2015. I tillegg bør det prisjusteres. I skrivende stund har den generelle prisstigningen ifølge 

SSB vært 2,0 prosent det siste året (mars 2013 - mars 2014).  

 

Dette gir følgende rammetilskudd for 2015:  

  

Rammetilskuddet 2014 ekskl. energitilskudd Furuset Forum 38 257 000 

Justering for aktivitetsvekst, 5,0 prosent  1 912 850 

Sum 40 169 850 

+ Justering for prisstigning, 2,0 prosent 803 397 

+ Energitilskuddet Furuset Forum  1 600 000 

Rammetilskuddet til osloidretten 2015  42 573 247 

 

 

Særskilte aktivitetstiltak 

 

Klubbtiltak storby 

De fleste tiltakene retter seg mot innvandrere og barn og ungdom som ikke deltar i organisert 

idrett. 56 klubber med totalt 92 tiltak ble tildelt midler i 2013 (total søknadssum 8,7 mill. 

kroner
1
). Tiltakene i klubbene krever langsiktighet for å gi de ønskede effektene. 

Kulturdepartementets rapport «Kom igjen, jenter» fra 2014 viser en sterk underrepresentasjon 

av jenter med minoritetsbakgrunn i organisert idrett. Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at 

flere klubber jobber målrettet for å rekruttere flere jenter med. Vi ber derfor om at tilskuddet 

økes fra 2 mill. kr til 2,3 mill. kr.       

 

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.”  Gjennom tiltaket Idrett og utfordring bidrar Oslo Idrettskrets til at 

idrett og fysisk aktivitet brukes som metode i dette arbeidet.  I 2013 var det 41 grupper i 

aktivitet i 11 bydeler. Vi ber om at tilskuddet på 1,5 mill. kr videreføres.  

 

                                                 
1
 OIK har de senere årene også mottatt statlige midler til inkluderingstiltak. I 2013 mottok vi 2,2 mill. kroner fra 

Kulturdepartementet kanalisert via Norges idrettsforbund.  
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Sommerpatruljen 

Sommerpatruljen er osloidrettens tilbud til ungdommen i en sommerstille by. Arbeidet 

gjennomføres av idrettslag i utvalgte steder ute i østlige bydeler i samarbeid med Oslo 

Idrettskrets. Vi ber om at tilskuddet på 400.000 kr videreføres.  

 

Seniorprosjektet (60pluss)  

Organiserte aktiviteter for seniorer blir stadig mer etterspurt og populært. Oslo Idrettskrets 

har siden 2003 drevet prosjektet 60pluss med midler fra Oslo kommune. I 2013 var det 42 

aktive grupper i 14 bydeler med ca. 2300 deltakere, inkludert deltakere til Den gyldne 

spaserstokk. Antall deltakere økte med nær 7 % fra 2012 til utgangen av 2013. Vi har et 

ønske om å utvide tilbudet i 2015. Vi ber om en økning fra 2,2 mill. kr til 2,3 mill. kr. 

 

 

2.2 Over Velferdsetatens budsjett 

 

Oslo Idrettskrets har som et av tre hovedformål å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet 

for alle som ønsker det. Det er ikke alle som har funnet seg helt til rette innenfor idrettens 

tilbud. Noen behøver litt bistand for å bli en del av det lokale idrettslivet. Sammen med Oslo 

kommune har flere tiltak og prosjekter blitt satt i gang for å få dette til. Flere av disse 

tiltakene drives bl.a. i tett dialog og samarbeid med bydelenes frisklivsentraler. De kan derfor 

ses på som et viktig bidrag til kommunens forebyggende helsearbeid. Samhandlingsreformen 

aktualiserer en ytterligere innsats på feltet. Oslo Idrettskrets ønsker å være kommunens og 

bydelenes foretrukne samarbeidspartner på feltet fysisk aktivitet.  Vi har et 

utviklingspotensial i flere av prosjektene, noe vi har drøftet med byråden for helse og sosiale 

tjenester i et eget møte.     

 

Aktiv på dagtid 

Tiltaket gir et tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som er i en 

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

sosialklienter, uføre- og andre trygdede. Tiltaket registrerte i 2013 i underkant av 2000 

betalende deltakere (300 kr årlig) og rundt 200 ledsagere. Daglig deltar 200-300 personer.  

 

Prosjektet fikk et tilskudd på 3,902 mill. kr over Velferdsetatens budsjett i 2014. 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 for å dekke lønns- og prisstigning og videreutvikling av tilbudet.   

            4,3 mill. kr 

 

Seniorprosjektet 

Seniorprosjektet er en videreutvikling av 60pluss som finansieres over Bymiljøetatens 

budsjett. Flere nye aktivitetstilbud er startet opp, noe som har økt tilstrømmingen av deltakere 

betraktelig. I 2014 ble tilskuddet fra Velferdsetaten redusert fra 1,5 mill. til 418 000 kr.  

Vi ber om en økning i 2015 for å unngå å måtte redusere aktivitetsnivået.            1,0 mill. kr.
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2.3 Over Helseetatens budsjett 

 

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 gjennom en 

partnerskapsavtale med – til nå – åtte bydeler. I 2013 deltok 31 personer på 

treningskontaktkurs. Bydelene som deltar i partnerskapet har økt antall personer som har fått 

vedtak om fysisk aktivitet gjennom støttekontaktordningen.  

 

OIK fikk et tilskudd på kr 20 000 i 2013. Tilskudd for 2014 er ennå ikke avgjort.  

Vi ber om midler til å videreføre prosjektet slik at flere bydeler kan delta.   

            200.000 kr  

 
2.4 Midler til idrettsanlegg 

 

Oslo Idrettskrets forslår at det avsettes 348,2 mill. kr til planlegging, bygging og 

rehabilitering/vedlikehold av idrettsanlegg i 2015. Dette kommer i tillegg til de avsetninger 

som er gjort for enkeltprosjektene Linderudkollen og Frogner stadion i økonomiplanen i 

2015.  

 

Våre innspill til investeringsbudsjettet 2015 på anleggssektoren presenteres under kategoriene 

utredning idrettsprosjekter, nye anlegg, rehabilitering og vedlikehold. I tillegg foreslår vi 

tilskudd til private prosjekter i regi av idrettslag. Alle forslagene ligger innenfor 

Bymiljøetatens ansvarsområde og budsjett.  

 

a. Utredning idrettsprosjekter 

 

Lillomarka arena 

Forslag til detaljregulering for Lillomarka arena er til offentlig ettersyn (frist 19. mai 2014). 

Reguleringsplanen vil etter planen bli vedtatt andre halvår 2014. Vi ber om at midler stilles til 

disposisjon for å starte forprosjekteringen.       1,5 mill. kr 

 

Ullern idrettspark 

Reguleringsplan for videre utvikling av Ullern idrettspark ble vedtatt av bystyret 15. juni 

2011 i sak 210. Behovet for idrettsanlegg i Oslo vest er stort samtidig som tilgjengelige 

arealer er begrenset. Det er derfor viktig å komme i gang med en utredning av hvordan Ullern 

idrettspark kan videreutvikles med idrettshaller. Vi ber om at midler stilles til disposisjon for 

å starte en slik utredning i nært samarbeid med Ullern IF.    

                                                                                         1,5 mill. kr 

b. Nye anlegg 

 

Konkurranseanlegg for sandvolleyball på Kringsjå 

Anlegget består av fire sandvolleyballbaner med tribuner, lagerrom, speakerrom og plass til 

kiosk. Anlegget trenger vanntilførsel, strøm og atkomstvei. Anlegget fikk en bevilgning på 4 

mill. kroner på 2013-budsjettet. Siden da er en utredning gjennomført på oppdrag fra 

Bymiljøetaten. Det foreligger et kostnadsoverslag på 11,2 mill. kroner.  
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Én ny idrettshall 

Oslo kommune inngikk i 2006 en intensjonsavtale med det idrettseide pådriverselskapet Oslo 

Idrettshaller AS om å bygge 8-10 fleridrettshaller i løpet av en 5-8-års periode. Hallselskapet 

skulle bidra med investeringsmidler. OBOS har vært sponsor for selskapet og bidrar med 3 

mill. kroner pr. hall. Kulturdepartementet gikk med på å utvide rammen for spillemidler fra 7 

mill. til 10 mill. kroner pr. hall med såkalte programsatsingsmidler. Departementet har 

dessverre trukket tilbake midlene for fire haller fordi det har gått mer enn åtte år siden 

tilsagnet ble gitt (brev av 14. februar 2014 til Oslo kommune).   

 

Status for hallprogrammet er at det er bygget 3 av 8 idrettshaller i perioden 2006 – 2014. Det 

er hallene på Ellingsrud, Voksen og Rommen. Leirskallen er fullfinansiert og bygging er 

forhåpentligvis i gang i høst. Det resterende programmet består av hallene på Lambertseter, 

Årvoll, Grorud og Korsvoll. Bystyret vedtok 2. april 2014 at Årvollhallen skal inngå som en 

del av Skolebehovsplan 2014-2024.  

 

Vi prioriterer derfor nå å få gjennomført hallen på Lambertseter. Den har gjennomgått første 

runde med kvalitetssikring (KS1). Bymiljøetaten opplyser om at stipulert kostnadsanslag er 

88,5 mill. kroner. KS2 skal gjennomføres i sommer, noe som kan gi en endring av denne 

summen.   

 

Vi ønsker videre at kommunen setter i gang prosjektering av hallen på Korsvoll. Midler til 

prosjektering ble bevilget på 2013-budsjettet.   

 

Åsland skytebane 

Skytebanen på Prinsdal ble vedtatt lagt ned av bystyret i 2007. Siden den gang har det vært 

utredet og prosjektert skytebane i tunnel på Åsland. Bystyret gjorde et budsjettvedtak på 85 

mill. kroner i 2010 etter kvalitetssikring (KS2) uten at prosjektet ble gjennomført.  

 

Prosjektet ble kvalitetssikret på nytt i 2013 (Holte Prosjekt) og fikk en ny kostnadsramme, 

denne gangen på 96,47 mill. kroner.  

 

Det har gått syv år siden det ble bestemt å anlegge en ny skytebane for Nordstrand 

skytterlaget og andre skytterinteresser. Midlene som ble bevilget i 2010 er brukt til andre 

prosjekter. Det er derfor nødvendig med en ny bevilgning og en endelig politisk behandling 

av planene for Åsland skytebane.  

 

To nye kunstgressbaner 

I tråd med prioriteringene til Oslo Fotballkrets og etter råd fra Bymiljøetaten, foreslår vi at 

det bygges to nye kunstgressbaner i 2015. Den ene banen bør bygges på Kringsjå. Vi foreslår 

at dette anlegget bygges samtidig med sandvolleyballbanen som ligger ved siden av 

fotballbanen. Det kan gi noen stordriftsfordeler samtidig som adkomst osv. kan planlegges 

for begge anleggene samtidig.  

 

Den andre banen lar vi foreløpig stå uspesifisert frem til fotballkretsen har foretatt sine 

endelige prioriteringer. En ny kunstgressbane er stipulert til 10 mill. kroner, dvs. at to 

kunstgressbaner vil summere seg til 20 mill. kroner. 
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c. Rehabilitering  

 

Vi foreslår at det settes av midler til å rehabilitere åtte kunstgressbaner i 2015. I samråd med 

Oslo Fotballkrets og Bymiljøetaten har vi prioritert følgende baner: 

 

1. Nordstrand 1 kunstgressbane  

2. Korsvoll kunstgressbane  

3. Mortensrud kunstgressbane  

4. Røa 1 kunstgressbane  

5. Årvoll kunstgressbane  

6. Bøler (Haraløkka) kunstgressbane  

7. Grei kunstgressbane  

8. Jesperud kunstgressbane  

 

Å rehabilitere en kunstgressbane er stipulert til 6 mill. kroner. Åtte kunstgressbaner vil derfor 

ha en totalsum på 48 mill. kroner.   

 

I tillegg til rehabiliteringen av kunstgressbaner, ber vi byrådet sikre at det settes av ytterligere 

midler til vedlikehold i 2015-budsjetett. Vi foreslår en ekstra pott på 22 mill. kroner.  

 

d. Midler til bygging og/eller rehabilitering av private anlegg i regi av idretten 

 

Det er en rekke private idrettsanlegg i Oslo som er med og sikrer et godt idrettstilbud lokalt. 

Men det er en kjennsgjerning at nybygg, utvidelser og oppgraderinger er tunge løft for 

idrettsorganisasjonen. Med et tilskudd fra kommunen blir slike prosjekter likevel mulig å 

gjennomføre.  

 

Ekeberg idrettshall  

Oslo Idrettskrets eier og driver Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall. Da hallen ble bygget 

på begynnelsen av 1970-tallet, ga Oslo kommune et relativt stort investeringstilskudd, 

garanterte for lån og inngikk i 1972 en festeavtale med OIK på 60 år med en del bindinger for 

bruken av hallen. I følge avtalen vil hallen med alt utstyr og innretninger tilfalle kommunen 

uten vederlag i 2032.  

 

Oslo Idrettskrets har holdt et jevnt og godt vedlikeholdsnivå opp gjennom årene. Nå står OIK 

overfor en situasjon hvor det er behov for å gjennomføre større utbedringer. Disse oppgavene 

krever investeringer som vanskelig lar seg gjøre uten lån eller kommunale tilskudd. Først og 

fremst er det ønskelig å skifte ut oljefyrene og gå over til mer miljøvennlige energiformer. 

Dernest er det behov for å skifte ut hallgulvet og investere i moderne teleskoptribuner. Siden 

hallen etter hvert skal tilfalle Oslo kommune, vil vi anta at det også er i kommunens interesse 

at disse oppgraderingene gjøres. Stipulerte kostnader er 9 mill. kroner.  

 

Linderud IL, idrettshall  

I forbindelse med bystyrets behandling av Byrådssak 224 av 19.12.2013, reguleringsplan for 

Vollebekkveien 1 (skole, barnehage mv.), ble følgende vedtak fattet: «Byrådet bes legge fram 

en sak om hvordan kommunen, i samarbeid med det lokale idrettslaget og private investorer, 

kan realisere en idrettshall ved Linderudbanen. Det er viktig at prosjektet også forankres 

gjennom dialog med Oslo Idrettskrets.» Linderud IL har antydet at de vil ha behov for et 

tilskudd fra Oslo kommune på 8 mill. kroner for å realisere hallen.   
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KNS Seilsportsenter – Ulabrand  

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) har startet arbeidet med å bygge nytt seilsportsenter på 

Bygdøy sjøbad. Området er eid av Statsbygg og KNS har 75 års leiekontrakt. Det gamle 

seilsenteret er nedslitt og dekker ikke de behov seilerne har i dag. Klubbens visjon med 

utbyggingen er at alle skal føle seg velkomne på Ulabrand Seilsenter – uansett ambisjonsnivå, 

etnisk og sosial bakgrunn, evner eller funksjon. Prosjektet går ut på å bygge nytt klubbhus 

med lagerrom og nytt bryggeanlegg. Totale prosjektkostnader er 32 mill. kroner. Klubben 

søker om et kommunalt tilskudd på 16 mill. kroner. Øvrige midler skaffes til veie av klubben 

gjennom økte medlemsavgifter, diverse gaver og tilskudd, dugnadsarbeid og spillemidler. 

 

Nordstrand IF, idrettshall 

Nordstrands idrettsforening har nær 2000 medlemmer og etablerte Nordstrandhallen som 

byens første håndball- og tennishall allerede i 1955. Denne hallen er nå utdatert og klar for 

sanering. Klubben ønsker å stå for bygging av ny hall, men har behov for kommunal 

finansiering i tillegg til låneopptak og bruk av egne midler for å få dette til. Klubben søker 

om et tilskudd på 10 mill. kroner. Hallens totale kostnader er stipulert til 65 mill. kroner. 

Prosjektet forutsetter også en kommunal selvskyldnergaranti oppad begrenset til 40 mill. 

kroner og et årlig kommunalt driftstilskudd på 1,5 mill. kroner. Hallen stilles til disposisjon 

for skoler og barnehager på dagtid kl. 08-15.    

 

Mudring og oppgradering av robaner på Bogstadvannet i regi av Christiania Roklub 

Christiania Roklub har 430 medlemmer, hvorav 120 under 25 år, har hatt treningsarena med 

robane på Bogstadvannet siden 1966. Vannet er nå i ferd med å gro igjen, hovedsakelig på 

grunn av tilsig av sedimenter fra Sørkedalselven. Robanen er ikke lenger rett og grunnstøting 

forekommer stadig, da det har bygget seg opp steinfylte sandbanker ved elvemunningen. I 

tillegg skaper tett vegetasjon opp i vannspeilet, problemer for roerne. Redusert vannkvalitet 

og økende gjengroing, med bl.a. problemplanten Vasspest, forringer bruksverdien også for 

andre brukere. 

 

Oslo kommune har bidratt med midler til prosjektering (kr 200 000 i 2009 og kr 200 000 i 

2011) slik at mudringsmetoder, deponialternativer og konsekvenser for miljø og biologisk 

mangfold er utredet.  

 
Roklubben ønsker å komme i gang med å mudre Bogstadvannet og etablere robaner i 2015. 

De søker om et tilskudd fra Oslo kommune på 16 mill. kroner. De totale kostnadene for 

prosjektet er estimert til 21,1 mill. kroner. De øvrige midlene skaffes til veie gjennom 

klubbens oppsparte midler, spillemidler og gaver fra ulike stiftelser.  

 

 

3. ANDRE HØYT PRIORITERTE ANLEGGSSAKER  
 

Dælenenga idrettshall 

Planarbeidet for bygging av fleridrettshall på Dælenenga idrettsplass ble gjenopptatt 29. 

oktober 2013. Utredningen skal resultere i to ulike reguleringsplanforslag. Det ene forslaget 

tar utgangspunkt i at det gamle klubbhuset rives og at hallen bygges på samme tomt. Det 

andre forslaget bevarer det gamle klubbhuset og hallen bygges mellom klubbhuset og 

fotballbanen.  

 

Utredning av bygging av fleridrettshall på Dælenenga har foregått siden 2007 og fortsatt er 

ikke saken fått en politisk avgjørelse. Behovet for idrettsanlegg i dette området er blitt enda 
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større på disse syv årene. Vi ber innstendig om at saken nå får prioritet og at plansaken blir 

gjennomført snarest.    

 

Voldsløkka landhockey-/kunstisbane og skatehall 

Disse anleggene fikk sin første bevilgning vedtatt av bystyret i 2006. Reguleringsarbeidet har 

tatt tid. Etter offentlig ettersyn ble planforslaget for hele Voldsløkka idrettspark delt. Nå er 

reguleringsplanen for den østre delen av parken sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk 

behandling. Reguleringsplanen omfatter skatehall og landhockey/kunstisbane. Den vestlige 

delen av parken omfatter ny matchbane og bedriftsidrettens planlagte trippelhall. 

Bymiljøetaten har funnet det hensiktsmessig å eventuelt fremme en reguleringsplan for denne 

delen av parken på et senere tidspunkt.    

 

Etter så mange års planarbeid, håper vi nå at vi nærmer oss byggestart for sårt tiltrengte 

anlegg. Vi ber også om at arbeidet med reguleringsplanen for den vestlige delen av 

idrettsparken fortsetter med full tyngde.  

 

Bestumkilen ro- og padlebane 

Bystyret vedtok reguleringsplanen for Bestumkilen til spesialområde roareal m.m. 17. februar 

2010. Midler til prosjektering ble bevilget til budsjettet i 2010. Det har ikke skjedd noe i 

saken siden den gang. Bymiljøetaten opplyser om at de ikke har startet arbeidet. Vi ber om at 

det settes fortgang i saken.   

 

Svømmehaller 

Byrådet har lagt frem bade-/svømmemeldingen i byrådssak 228/13 (bystyremelding nr. 

2/2013). Saken er til behandling i bystyret denne våren.  

 

Oslo Idrettskrets mener byrådet leverer et godt gjennomarbeidet dokument som gir en god 

beskrivelse av dagens situasjon for bade- og svømmetilbudet i Oslo. Byrådet er tydelige på at 

dagens tilbud er lite tilfredsstillende, og uttaler en klar ambisjon om å forbedre tilbudet for 

alle brukergrupper. 

 

Oslo Idrettskrets støtter byrådet i vurderingen av at det ikke er antall bassenger i Oslo som er 

utfordringen, men heller anleggenes kvalitet, størrelse, tilbudsomfang og tilgjengelighet. 

Denne erkjennelsen vurderes som svært nyttig for at dette området skal kunne løftes. Antallet 

bad er likevel ikke uten betydning. For å sikre et godt badetilbud i hele byen er det viktig med 

lokal tilgjengelighet. Målet må være at det i alle bydeler finnes minst ett godt og funksjonelt 

lokalbad der det ikke er hovedbad eller områdebad.  

 

Oslo Idrettskrets mener at det i et 15-20 års perspektiv er nødvendig å doble badekapasiteten i 

Oslo.  

 

Vi ber byrådet om å følge opp et av de foreslåtte tiltakene i bademeldingen, nemlig å inngå en 

leieavtale for skole og idrett i Røa bad, som er under bygging.  
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4. OPPSUMMERING  

 
Oslo Idrettskrets har i dette brevet fremmet ønsker om følgende tilskudd til osloidretten og til 

bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i 2015: 

 

TILTAK SUM 

Til organisert idrett (Bymiljøetaten)  

Rammetilskudd til osloidretten  42 573 247 

Særskilte aktivitetstiltak:  

   Klubbtiltak storby   2 300 000 

   Idrett og utfordring   1 500 000 

   Sommerpatruljen      400 000 

   Seniorprosjektet (60pluss)   2 300 000 

Tiltak over Velferdsetatens budsjett  

   Aktiv på dagtid   4 300 000 

   Seniorprosjektet   1 000 000 

Tiltak over Helseetatens budsjett  

   Treningskontakt     200 000 

                                           SUM 54 573 247 

Midler til idrettsanlegg  

   Utredning      3 000 000 

   Nye anlegg 216 200 000 

   Rehabilitering   70 000 000 

   Idrettseide anlegg    59 000 000 

                     SUM 348 200 000 

 

 

Vennlig hilsen 

Oslo Idrettskrets 

 

 

Norvald Mo          Ingrid Tollånes 

leder          generalsekretær 

 

 

 

 

 

Brevet er godkjent og sendt elektronisk.  

 

 


