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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 14/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 3. oktober 2019 

       Merknadsfrist: 10. oktober 2019 

 

Møtetid:  Tirsdag 26. september 2019       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  

1. varamedlem: Hedi Anne Birkeland X   

2. varamedlem: Yassin El Barkani  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

 

K-126 Godkjenning- KS-protokoll nr. 12/2018-2020  

K-127 Godkjenning- KS-protokoll nr. 13/2018-2020  

K-128 Fordeling av kommunale bidrag 2019 

K-129 Prinsipper for fordeling av tider på kommunale anlegg  

K-130 Skolesamarbeid – avtale UDE  

K-131 Oslo kommune budsjettforslag 2020  

K-132  Høring «Idretten skal!»  

K-133 Innspill til ny Idrettsmelding  

K-134 Strategisk plan 2020 - 2024  

K-135 Kommunalt investeringstilskudd Ekeberg 

K-136 Orienteringssaker  

• Kretsledermøte 21-22.september 

• Idrett og AKS 

• Utvikling Ekeberg 

• Møte kontrollkomiteen 

• ISU-møter høsten 2019  
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K-126  Protokoll   

KS-protokoll nr. 12/ 2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

K-127  Protokoll   

KS-protokoll nr. 13/ 2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

K-128  Fordeling av kommunale bidrag 2019 

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Notat med administrasjonens 

forslag til fordeling av kommunale bidrag var sendt ut på forhånd. Hovedfordelingen 

mellom de ulike ordningene ble vedtatt av kretsstyret i sak K-99, 13. juni 2019.  
 

Administrasjonen har lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene, samt 

innarbeidet praksis over flere år for fordelingene. Det er gjort en betydelig overføring 

mellom postene etter hovedfordelingen ved at det er flyttet kr 2 mill. fra post 2A til 3A. 

 

Følgende poster ble behandlet:  

- 2A, Refusjon av anleggs- og lokalleie  

- 3A, Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg  

- 4, Reisetilskudd  

- 7, Andre formål  

- 8, Idrett for funksjonshemmede  

 

 Vedtak:  

Kommunale bidrag 2019 post 2A, 3A, 4, 7 og 8 fordeles i tråd med administrasjons 

innstilling. Fordelingen vedlegges protokollen. 

 

K-129 Prinsipper for fordeling av tider på kommunale anlegg  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Bakgrunnen for saken er 

fokuset på anleggstilgang som virkemiddel i arbeidet med «idrett for alle».  

  

Styret diskuterte behovet for en gjennomgang av tildelingsprinsippene og gjeldende 

praksis. De grunnleggende prinsippene som gjelder for fordelingen i dag, ble 

gjennomgått og diskutert. 

 

Styret ønsker en bredest mulig forankring i organisasjonen, og diskuterte hvordan 

arbeidet med revisjonen kan gjennomføres. 

 

 Vedtak:  

- Kretsstyret ba administrasjonen om å igangsette en prosess for vurdering av 

prinsipper for fordeling, i henhold til saksfremlegget.   

- Prosessen skal sikre god involvering og forankring i organisasjonen. 

- Administrasjonen bes komme tilbake til styret med forslag i januar 2020. 
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K-130 Skolesamarbeid – avtale UDE 

Generalsekretæren orienterte om status for forhandlingene med Utdanningsetaten om 

skolesamarbeidet på Ekeberg. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

K-131 Oslo kommune budsjettforslag 2020 

Styreleder innledet til saken og redegjorde for administrasjonens foreløpige inntrykk 

av idrettsbudsjettet. 

 

Styret er tilfreds med at handlingsprogrammet i behovsplanen følges opp. Satsingen på 

idrett i aktivitetsskolen er en spennende nyhet i budsjettsammenheng. I det videre 

budsjettarbeidet vil finansiering av arbeidet med «idrett for alle» stå sentralt. Uten 

ytterligere bevilgninger til dette må satsingen reverseres.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering, og ba administrasjonen om å følge opp 

kommunens budsjettprosess i tråd med de merknader som kom frem i møtet. 

 

K-132 Høring «Idretten skal!» 

Generalsekretæren innledet til saken. Som oppfølging og konkretisering av 

langtidsplanen, «Idretten vil!» 2019-2023, har NIF sendt et forslag til «Idretten skal!» 

på høring i organisasjonen.  

 

Styret mener at «Idretten skal!» konkretiserer langtidsplanen på en god måte. Tiltak 

for å redusere kostnader i idretten bør konkretiseres ytterligere. Styret mener også at 

tiltak for å redusere idrettens miljøavtrykk må på plass i strategien. 

 

Vedtak: 

OIK sender et høringssvar i tråd med synspunktene i administrasjonens notat og 

merknader fremkommet i møtet. 

 

K-133 Innspill til ny Idrettsmelding 

Generalsekretæren innledet til saken. Kulturdepartementet har startet opp et arbeid 

med ny statlig idrettsmelding. NIF ønsker innspill til deres arbeid med meldingen og 

har sendt saken på høring i organisasjonen.  

OIK har i forbindelse med oppstartsmøte i mai 2019 avgitt både muntlig innspill 

direkte til departementet. Styret gikk gjennom innholdet i tidligere innspill og 

diskuterte hovedspørsmålene som departementet ønsker svar på.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å svare på høringen i tråd med saksfremlegget. 

 

K-134 Strategisk plan 2020 – 2024 

Generalsekretæren innledet til saken. Det skal vedtas ny strategisk plan for OIK på 

kretstinget i 2020. Styret diskuterte prosess for gjennomføring, med milepæler for 

fremdrift og plan for involvering.  
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Styret oppnevnte tre styremedlemmer til en styringsgruppe for arbeidet med planen. 

Hele styret skal inviteres til å delta i arbeidet og det skal gjennomføres et 

strategiseminar i januar 2020.  

 

Vedtak: 

- Arbeidet med strategisk plan for tingperioden 2020-2024 gjennomføres i tråd med 

administrasjonens forslag. 

- Styret utnevnte Elisabeth Skarsbø Moen, Lars Trælvik og Hedi Anne Birkeland til 

styringsgruppen. 

 

K-135 Kommunalt investeringstilskudd Ekeberg 

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har søkt om kommunalt 

investeringstilskudd i 2019. Vi er kjent med at det i tillegg foreligger tre søknader fra 

idrettslag. Det er også kjent at samlet søknadssum langt overgår tilgjengelige midler i 

ordningen. 

 

Styret er opptatt av at det kommunale investeringstilskuddet følges opp som et 

vesentlig bidrag til finansieringen av nye Osloidrettens Hus. I en nødvendig 

prioriteringsdiskusjon, finner styret det likevel riktig at idrettskretsen i denne omgang 

innstiller på at idrettslagenes prosjekter går foran. Styret vil stille som krav at 

prosjektene som gis forrang kan bekrefte gjennomføringsevne. 

  

Vedtak: 

- Kretsstyret gav generalsekretæren fullmakt til å sende brev til byrådsavdelingen og 

anbefale at idrettslag i denne omgang prioriteres foran OIK i fordelingen av 

kommunalt investeringstilskudd.  

- Kretsstyret ba generalsekretæren sikre at aktuelle idrettslag som gis forrang 

fremlegger komplett finansieringsplan og driftsbudsjett for OIK som 

sannsynliggjør gjennomføringsevnen. 

  

   K-136 Orienteringssaker 

Kretsledermøte 21-22.september 

Generalsekretæren orienterte om gjennomført kretsledermøte i Harstad hvor styreleder 

og generalsekretær deltok. 

 

Idrett og AKS 

Generalsekretæren orienterte om samarbeidet med Utdanningsetaten om utvikling av 

idrettsaktivitet i aktivitetsskolen. 

 

Utvikling Ekeberg 

Generalsekretæren informerte status for utviklingsarbeidet på Ekeberg. 

 

Møte kontrollkomiteen 

Generalsekretæren orienterte om møte med kontrollkomiteen 24. september. 

 

ISU-møter høsten 2019  

 Styrets medlemmer orienterte om sine opplevelser fra ISU-møtene. 

 
 Invitasjon fra Idrettsstyret 

Leder orienterte om at kretsstyret er invitert til Idrettsstyret 23.oktober.  


