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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 16/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 22. januar 

       Merknadsfrist: 28. januar  

 

Møtetid:    Tirsdag 21. januar 2014               Møtested:  Osloidrettens hus    
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Christin Sund X   

Medlem: Anees Rauf X   

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X                

Ansattes representant: Kathe Langvik X   

1. varamedlem: Årstein Skjæveland X   

2. varamedlem: Caroline Rømming Varmbo X    

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Kommentar:   

Robert Gausen fra administrasjonen deltok i hele møtet. Bodil Wang fra Oslo 

Bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av sak k-115, k-116, k-117 og deler av k-

122.   

 

K-114  Protokoll  

   

K-115  Bystyremelding nr. 2/2013: Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo 

 

K-116  Høring planforslag for Uranienborg skole med fleridrettshall 

 

K-117 Kommunal støtte til idrettseide prosjekter 

 

K-118 Sak til kretstinget 2014: forslag til endring av OIKs lov 

 

K-119 Overføring av tilsagnsmidler som ikke ble utbetalt i 2013 til 2014 

 

K-120 Rapport 2013 – OIKs administrasjon 

 

K-121 Årsplan 2014 – OIKs administrasjon 

 

K-122 Orienteringssaker 
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K-114  Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 15/2012-2014  

 

 Vedtak: 

Protokollen ble godkjent 

 

K-115  Bystyremelding nr. 2/2013: Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo 

 

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

nr. 2/2013). Det er ventet at saken behandles i bystyret i mars 2014. Bystyrets 

samferdsels- og miljøkomite har satt ned en arbeidsgruppe som forberedelse til deres 

behandling. Det er også bestemt at komiteen skal ha en høring om saken.  

 

Oppsummert fremmer byrådet disse forslagene:  

 Byrådet ønsker å bygge tre nye moderne og attraktive bade- og svømmeanlegg – 

ett hovedbad og to områdebad – som kan tilfredsstille alle brukergruppers behov 

 Hovedbadet skal plasseres på Tøyen og planlegges å stå klart i 2018 

 Områdebadene skal plasseres i vest og øst/sør, ved kollektivknutepunkt 

(tidshorisont: på sikt) 

 De 8 eksisterende flerbruksbadene i kommunal eie skal gjennomgå en grundig 

teknisk og funksjonell vurdering 

 Analysen skal legge grunnlag for videre skjebne for disse badene (gjøres mer 

attraktive / legges ned). Vil utgjøre en vesentlig og nødvendig kostnadsbesparelse 

for kommunen 

 Skal vurdere utvidet driftsansvar for idrettslagene med modell fra Lambertseter 

 Anbefaler ikke bygging av nye skolebad 

 Vil doble antallet timer obligatorisk svømmeopplæring i Osloskolen (særlig 4. – 7. 

trinn) 

 Vil gradvis utvide åpningstidene i eksisterende bad 

 Innføre nytt billettsystem med bedre brukervennlighet 

 Utrede mulighetene for bygging av et midlertidig svømmeanlegg 

Styret gikk gjennom byrådssakens forslag og diskuterte hvilke innspill og 

kommentarer som burde fremmes overfor miljø- og samferdselskomiteen.  

Styret var godt fornøyd med byrådets vilje til å bygge nye bad, og særlig at satsingen 

på svømmeopplæring i skolen skal intensiveres. Antallet timer i den obligatoriske 

svømmeopplæringen skal dobles. Styret var fornøyd med at byrådet allerede i 2014 vil 

utvide åpningstidene i enkelte bad og at utredning om etableringen av et midlertidig 

bad skal starte i 2014. Innføring av et mer brukervennlig pris- og billettsystem skjer 
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også i år. Styret mente leiebetingelsene for den organiserte svømmeidretten burde ha 

vært omtalt i meldingen.  

 

Styret mente at meldingen er for lite konkret når det gjelder når områdebadene skal 

være på plass. Meldingen gir heller ikke klarhet i hva som er et tilfredsstillende måltall 

for tilfredsstillende kapasitet i svømmeanleggene. Styret mente det bør vurderes om 

det kan være en bedre strategi å bygge flere lokale bad framfor de foreslått 

områdebadene. Styret ønsker å gi et innspill til miljø- og samferdselskomiteen som 

ivaretar svømmeidrettens interesser i Oslo. Kretsstyrets endelige vedtak sendes derfor 

til svømmekretsen til uttalelse før brevet sendes til komiteen. Styret støttet 

administrasjonens vurderinger og kommentarer til byrådets strategi, men foreslo 

enkelte presiseringer og utdypinger.  

 

            Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å fremme idrettskretsens interesser til bystyrets 

behandling av meldingen slik det fremkom i notatet og i møtet. 

 

Vedtak:  

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Før endelig uttalelse fremmes for 

bystyret, sendes forslaget til Oslo Svømmekrets for kommentarer.  

 

K-116  Høring planforslag for Uranienborg skole med fleridrettshall 

 

Uranienborg skole ligger i bydel Frogner, i et sentralt bymiljø. Det er vedtatt at skolen 

skal utvides slik at den fortsatt kan være en 1 – 10 skole. Det er nødvendig å utvide 

tilbudet til kroppsøvingsfaget, og for å gi nok plass til alle skolens funksjoner utredes 

muligheten for å bygge en fleridrettshall under bakken på Nordahl Rolfsens plass. 

 

Reguleringsforslaget legger opp til en løsning som er meget god for både skolen og 

idretten. Løsningen vil gi en maksimal utnyttelse av området uten negative 

konsekvenser for omgivelsene. Valg av reguleringsformålet på grunnen er slik 

administrasjonen vurderer det av liten betydning for den faktiske bruken av anlegget. 

Administrasjonen innstiller på å støtte planforslaget uten å ta stilling til 

reguleringsformålet på grunnen. 

 

Styret diskuterte administrasjonens vurdering av reguleringssaken og hadde ingen 

innvendinger til den.   

 

Administrasjonens innstiling til vedtak: 

- Oslo Idrettskrets støtter planforslaget som legger til rette for fleridrettshall ved 

Uranienborg skole. 

- Oslo Idrettskrets tar ikke stilling til de alternative reguleringsformålene for grunnen. 

- Styret ber administrasjonen om å svare på høringen innen tidsfristen med de 

kommentarer som fremkom i notatet og i møtet. 

 

Vedtak:  

 Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  
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K-117 Kommunal støtte til idrettseide prosjekter 

 

Det er stadig flere idrettseide anleggsprosjekter som på ulike måter ønsker kommunale 

bidrag, og som ber om idrettskretsens støtte til å fremme slike saker. Bakgrunnen for 

saken er manglende policy på dette området i Oslo kommune og i Oslo Idrettskrets. 

Det er behov for å fastsette prinsipper som grunnlag for idrettskretsens holdning ved 

fremtidige henvendelser. 

 

Styret diskuterte administrasjonens notat som presenterte fem ulike modeller for 

økonomiske bidrag til idrettseide anleggsprosjekter. Disse var: 

 

a) Rene kommunale investeringstilskudd (engangstilskudd). 
b) Avtale om årlige driftstilskudd. 

c) Avtale om kjøp av tjenester. 

d) Kommunal selvskyldnergaranti. 

e) En kombinasjon av to eller flere av ordningene over 

 

Styret mente at idrettslagenes egne bidrag til anleggsutviklingen i Oslo er viktig. Styret 

slo likevel fast at det i hovedsak bør være kommunens ansvar å legge til rette for 

idretten gjennom anleggsutvikling.  

 

I diskusjonen som fulgte var styret enig med administrasjonen i at idrettseide 

prosjekter ikke skal rykke frem i prioriteringskøen kun fordi prosjektet kan vise til en 

viss grad av egenfinansiering. Hvert enkelt prosjekt som ber om kommunale bidrag, 

må på samme måte som rene kommunale prosjekter, bli gjenstand for behovsprøving 

og ses opp mot andre aktuelle prosjekter.  

 

Administrasjonens innstilling: 

 

- Kommunalt eierskap og overordnet driftsansvar for idrettsanlegg er hovedstrategien 

for anleggsarbeidet i Oslo Idrettskrets. 

- Støtte til kommunale bidrag i idrettseide prosjekter skal vurderes individuelt. 

Vurderingen skal bygge på behovsanalyse, og prioriteres opp mot andre prosjekter 

uavhengig av finansieringsmodell. 

- Terskelen for å støtte kommunale bidrag til kostnadskrevende anlegg i idrettens regi 

skal være høy. 

- Styret ber administrasjonen om å gå i dialog med byrådet for å drøfte modeller for 

kommunale bidrag til idrettseide prosjekter.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

 

K-118 Sak til kretstinget 2014: forslag til endring av OIKs lov 

 

Administrasjonens notat med forslag om å ta inn følgende tekst som nytt pkt. c i § 21 i 

OIKs lov var på forhånd utsendt. Forslaget var som følger: 

 

«Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag, idrettslagenes lovendringer 

og avgi uttalelser om fortolkningsspørsmål som idrettskretsstyret forelegger. 

Lovutvalget kan også selv fremme forslag til kretsstyret.» 
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Begrunnelsen for forslaget var at OIK har hatt lovutvalg fra 1997.  Lovutvalget velges 

på kretstinget (jf. § 14). I OIKs lov § 21 er det beskrevet hva kontrollkomiteen og 

valgkomiteen skal arbeide med. Administrasjonen mener derfor at det også bør tas inn 

hva lovutvalget skal arbeide med. 

 

 Styret støttet administrasjonens forslag med begrunnelse. 

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Det fremlagte forslag til nytt pkt. c i § 21 tas inn i OIKs lov og loven legges frem for 

godkjenning på idrettskretstinget 4. juni 2014.  

 Vedtak:  

 Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

 

K-119 Overføring av tilsagnsmidler som ikke ble utbetalt i 2013 til 2014 

 

Oslo Idrettskrets har i tidligere vedtak i 2013 innstilt klubber (og særkretser) til å 

motta kommunale bidrag. I flere tilfeller oppfyller ikke klubbene kravene til å motta 

midler, på grunn av mangelfulle eller feilaktig dokumentasjon. Siden OIK ikke 

utbetaler tilskudd før alle vedlegg er innlevert og funnet i orden, foreldes enkelte av 

tilskuddene. OIK har ført en praksis med at foreldede tilskudd tilbakeføres for å inngå 

i tildelingssum for det neste tilskuddsåret.  

 

For kommunale bidrag 2013 er det pr. 21. januar 2014 en rest på kr 152 405,00 som 

berører 17 klubber.  

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 
De kommunale bidragene fra 2013 på totalt kr 152 405,00 som ikke er utbetalt pr. 21. 

januar 2014, tilbakeføres for å inngå i grunnlaget for tildeling av kommunale midler i 

2014. 

 

 Vedtak:  

 Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

 

K-120 Rapport 2013 – OIKs administrasjon 

 

En samlet oversikt over hvilke tiltak som ble gjennomført av administrasjonen i 2013 

var på forhånd utsendt. Tiltakene er utledet av strategier og mål i OIKs strategiplan for 

2012-2016. Tiltak som ikke var gjennomført ble kommentert i oversikten. Styret gikk 

gjennom rapporten og ga positiv tilbakemelding til administrasjonen for vel utført 

arbeid.  

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Rapport for 2013 tas til orientering. 
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Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-121 Årsplan 2014 – OIKs administrasjon 

 

En samlet oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i administrasjonen i 2014 

var på forhånd utsendt. Tiltakene var utledet av strategier og mål i OIKs strategiplan 

for 2012-2016. 

 

Styret gikk gjennom planen side for side, stilte spørsmål og ga kommentarer og 

innspill. 

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Årsplan for 2014 tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt og innspill fra styret innarbeides i 

årsplanen.  

 

K-122 Orienteringssaker 

 

Styrets representasjon siden sist 
Norvald Mo:  

Dialogmøte om OL/PL 2022 i NIF, 3. januar  

Idrettsgalla og Idrettsgallaseminar, 4. januar 

Mottakelse Oslo Rådhus, Furuset IF 100 år, 10. januar 

 

Nils Johan Waldenstrøm: 

Idrettsforbundets anleggsutvalg, 16. januar 

 

Anya Sødal: 

Idrettsgalla, 4. januar 

NM-finaler volleyball, 18. januar 

Jurymøte Oslofondet, 20. januar 

 

Styret deltok i møtet for Idrettens samarbeidsutvalg og særkretser/regioner, 9. januar.  

 

Oslobudsjettet 2014 

Leder oppsummerte kort det endelige resultatet for Oslobudsjettet på anleggssektoren. 

Han påpekte viktigheten av at vedtatte prosjekter startes opp og at midler som er avsatt 

faktisk benyttes inneværende år.   

 

Referat fra møte i Markarådet 7. januar 2014  

- Markadagen 2013 avholdes 26. januar på Frognerseteren Friluftssenter 

- OOF og Det norske Skogselskap har utarbeidet og lansert en MarkaApp med samlet 

friluftsinformasjon 

- Fylkesmannen har i brev av 7. oktober 2013 fra Miljøverndepartementet fått delegert 

myndighet etter markaloven § 6, første ledd, til å gi tillatelse til igangsetting av arbeid 

med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka. Inntil 

myndigheten etter § 6, første ledd, ble delegert Fylkesmannen, krevdes tillatelse fra 
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Miljøverndepartementet etter tilrådning fra Fylkesmannen. Delegeringen antas å gi 

redusert saksbehandlingstid. 

- I medhold av markaloven § 6 ga Fylkesmannen i brev av 7. november 2013 tillatelse 

til oppstart av arbeid med reguleringsplan for skihall i Lørenskog kommune. 

 

Status OL2022 

Leder orienterte om at han, Ingrid Tollånes og Robert Gausen var i møte med byråd 

for kultur og næring angående plasseringen av de siste anleggene i OL/PL 2022-

søknaden, jf. byrådssak 1/2014.  Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret har invitert 

til høring om denne saken på Rådhuset mandag 27. januar. Byutviklingskomiteen har 

invitert til befaring 23. januar i forbindelse med sine forberedelser til samme 

byrådssak. OIK deltar på begge deler.  

 

Administrasjonen ved Tollånes og Gausen har deltatt i en arbeidsgruppe i OL-etaten 

som har ønsket innspill til hvordan etterbruken av den største ishallen kan bli.  

 

Anleggsutvalget i NIF 

 Nils Johan Waldenstrøm er OIKs nye representant i NIFs anleggsutvalg. Han erstatter 

tidligere styremedlem Helene Bugge. Sistnevnte blir sittende i utvalget som uavhengig 

representant.   

 

Referat fra diverse møter  

Norvald Mo, Ingrid Tollånes og Robert Gausen hadde møte med byråd for samferdsel 

og miljø, Guri Melby, 17. desember 2013 i Rådhuset. På møtet ble flere anleggssaker 

tatt opp og ulike spørsmål knyttet til Oslobudsjettet. 

 

Norvald Mo, Ingrid Tollånes og Ingvild Reitan hadde møte med sosialbyråd Øystein 

Søreide og to rådgivere på Ekeberg 9. januar. Hensikten med møtet var å informere 

byråden om arbeidet vi gjør innenfor det forebyggende og helsefremmende området.   

 

Nils Johan Waldenstrøm orienterte om saker fra møte i NIFs anleggsutvalg. På siste 

møte fikk utvalget en orientering om Campus Sognsvann, som er et storstilt 

utbyggingsprosjekt ved Norges idrettshøgskole/Olympiatoppen.  

 

Campus Norway 

Leder orienterte kort om innholdet i prosjektet og OIKs rolle.  

Oslofondet 

 Anya Sødal deltar i juryen for Oslofondet som er opprettet av Hafslund og Mediehuset 

dittOslo. I løpet av 2014 skal det deles ut prosjektstøtte på til sammen 250.000 kroner 

til barne- og ungdomsaktivitet i Oslo.  

 

 


