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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 3/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 4. oktober 2018 

       Merknadsfrist: 10. oktober 2018 

 

Møtetid:  Torsdag 27. september 2018       Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen X   

Medlem: Lars Trælvik X   

Medlem: Torill Fiskerstrand  X  

Medlem: Kate Hege Nielsen X            

Medlem: Sigurd I. Solem X            

Medlem: Katrine Sølvberg                    X  

Ansattes representant Rune Hebjerk  X  

Ansattes repr. vara: Ingrid Maurstad X   

1. varamedlem: Hedi Anne Birkeland X   

2. varamedlem: Yassin El Barkani  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

 
K-30   Godkjenning- KS-protokoll nr. 2/2018-2020  

K-31   Klagesaker kommunale bidrag  

K-32   Budsjettforslag 2019 – Oslo kommune  

K-33   Forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2029  

K-34   Idrett for alle – status og oppfølging  

K-35   Plan for utvikling på Ekeberg 

K-36   Modeller for fremtidig organisering av norsk idrett  

K-37   Orienteringssaker 

 • ISU-møter høsten 2018 

   • Kretsledermøtet 7.-8.sept  

 • Idrett og skole 

 • Nasjonalt toppidrettssenter – Campus Sognsvann 

 • Evaluering av forvaltningsordningene for spillemidler 

 • Personalendringer 

 • TV-aksjonen 2018 

 • Nytt fra Oslo kommune 

 • Nytt fra NIF 

 • Rammetilskudd og IT-kostnader 

 • Representasjon siden sist  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

K-30  Protokoll   

KS-protokoll nr. 2/ 2018-2020 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-31   Klagesaker kommunale bidrag  

 Generalsekretæren innledet til saken. Ved klagefristens utløp, 20. august, var det 

kommet inn to klager på tildelingen av administrasjons- og driftsbidrag til 

idrettslagene i Oslo. Det er styret som behandler klager på tildeling av kommunale 

bidrag i første instans. Eventuelt vedtak gjort av styret kan klages videre til Oslo 

kommune ved den kommunale klagenemnda som avgjør saken endelig. 

 

Bøler IF klager på at de er tildelt for lav sum i administrasjons- og driftsbidrag.   

Styrkeprøven AS klager på at de ikke er godkjent som søker av kommunale bidrag. 

 

Vedtak: 

Klagen fra Bøler IF tas ikke til følge (mot en stemme). 

Klagen fra Styrkeprøven AS tas ikke til følge. 

 

 

K-32   Budsjettforslag 2019 – Oslo kommune  

Generalsekretæren innledet til saken og redegjorde for administrasjonens foreløpige 

inntrykk av idrettsbudsjettet. 

  

Styret er tilfreds med det den samlede rammen for idrettsinvesteringer i 

budsjettforslaget. Styret ønsker å vektlegge arbeidet med idrett og skole og idrettens 

folkehelsearbeid – Aktiv på dagtid i det videre budsjettarbeidet. I rammetildelingen til 

bydelene vil styret se at det finnes midler til inkluderingstiltak lokalt. Styret mener 

videre at anleggsprosjekter som er avgjørende for å lykkes med områdesatsingen må 

prioriteres, herunder kunstgressbanen på Klosterenga. og  

 

Vedtak: 

Kretsstyret ga AU fullmakt til å godkjenne innspill og budskap til fremføring overfor 

bystyrets organer. Ferdig utkast til brev sendes styret for innspill og kommentarer. 

 

 

K-33   Forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2029  

Generalsekretæren innledet til saken med administrasjonens foreløpige vurdering av 

planen. Planen er tydelig på idrettens anleggsbehov og følges opp med et ambisiøst 

handlingsprogram for økonomiplanperioden 2019 – 2022.  

 

Behovsplanen har en tydeligere struktur og bredere beskrivelse av flere anleggsbehov 

enn forrige versjon. Behovsplan er konkret i sin 4-årige handlingsplan, men mer diffus 

i det langsiktige. Flere områder er utpekt for utredning de kommende årene.  

 

Styret mener at behovsplanen bør sikre helhetlig planlegging i utvalgte anlegg som er 

viktige for å lykkes i områdeløft, bl.a. Jordal og Frogner stadion. 
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Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-34   Idrett for alle – status og oppfølging  

Generalsekretæren informerte om status for tiltakene. Det er valgt ut fire områder for 

områdeløft: Søndre Nordstrand, Majorstua, Tøyen/Grønland/Grünerløkka og Romsås. 

Foregangsklubb er utlyst med frist 30. september 2018. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen videreføre arbeidet i tråd 

med aksjonspunkter i saksfremlegget. 

 

 

K-35   Plan for utvikling på Ekeberg 

Generalsekretæren informerte om status for arbeidet med utviklingen Ekeberghallen 

og Osloidrettens Hus.  

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering, og ba administrasjonen om å forberede et 

saksunderlag for vedtak av prosjektorganisering i et eget møte 10. oktober. 

 

 

K-36   Modeller for fremtidig organisering av norsk idrett  

Generalsekretæren orienterte om fremlagt rapport fra NIF datert 20. september 2018, 

med forslag til modeller for organisering og oppgavefordeling av norsk idrett.   
 

Styret mener at det er et viktig arbeid som pågår. Styret vil bidra aktivt og konstruktivt 

i moderniseringsarbeidet. 

 

 Vedtak: 

 Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-37   Orienteringssaker 

ISU-møter høsten 2018 

 Generalsekretæren oppsummerte inntrykkene etter gjennomførte ISU-møter. 

 

Kretsledermøtet 7.-8. september 

Generalsekretæren orienterte om deltagelsen på kretsledermøtet. 

 

Idrett og skole 

Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet for tettere samarbeid med skolen. 

 

Nasjonalt toppidrettssenter – Campus Sognsvann 

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med nytt toppidrettssenter. 

 

Evaluering av forvaltningsordningene for spillemidler 

Generalsekretæren orienterte om pågående arbeid i NIF. 
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Personalendringer 

Generalsekretæren orienterte om endringer i OIKs stab. 

 

TV-aksjonen 2018 

Generalsekretæren orienterte om idrettens engasjement i TV-aksjonen 2018. 

 

Nytt fra Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune. 

 

Nytt fra NIF 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i NIF sentralt. 

 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Generalsekretæren orienterte om status i saken. 

 

Utkastelse av idrettslag fra kommunal idrettshall 

Generalsekretæren orienterte om aktuell sak med brudd på ordensregler i kommunal 

hall. 

 

Representasjon siden sist  

7.-8. september: Sveinung Oftedal og Elisabeth Skarsbø Moen, kretsledermøtet Bodø 

15. september: Elisabeth Skarsbø Moen, åpning kunstgressbane, Kalbakken 
 


