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Høring av kommuneplan for Oslo
Viser til utlysningen av offentlig høring av kommuneplanens samfunnsdel 2017. Styret i
Oslo Idrettskrets behandlet saken i sitt møte 21. juni 2017.
Idretten i Oslo er en betydelig samfunnsaktør og en stor bidragsyter for det gode livet i byen.
Undersøkelsen «Ung i Oslo 2015» (NOVA, 2015), viser at den organiserte idretten har en
svært sterk posisjon blant barn og unge i byen. I barneidretten opp til 12 år deltar 9 av 10
Oslobarn i aktiviteter i regi av et idrettslag. I ungdomssegmentet, 13 – 19 år, deltar 4 av 10. I
tillegg til selve aktiviteten engasjeres hele familier i arbeidet rundt, som trenere, ledere,
dugnadsarbeidere m.m.
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune og har til oppgave å legge til rette for
aktiviteten i byens over 1200 idrettslag. Oslo kommune er vår viktigste samarbeidspartner.
Gjennom tilgang på anlegg og områder, og tilskudd til idrettslagenes drift, yter Oslo
kommune avgjørende bidrag til hverdagsidretten i byen.
Oslo Idrettskrets er svært tilfreds med det gode partnerskapet med Oslo kommune. Idretten og
kommunen har mange felles målsettinger, og sammen har vi gode verktøy for å gjøre Oslo til
en enda bedre by å bo i. Den forsterkede satsingen på idrett og fysisk aktivitet som vi i disse
dager opplever i Oslo er til stor inspirasjon for de mange frivillige i Osloidretten, og gir et
godt grunnlag for videre arbeid.
At det også i fremtiden føres en offensiv idrettspolitikk i Oslo er svært viktig. Osloidrettens
hovedmål er å tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse. For å nå dette er det
laget delmål innenfor tre utvalgte innsatsområder. For å nå disse målene er idretten avhengig
av et godt samarbeid med Oslo kommune.
- Aktivitet: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.
- Kompetanse: En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte
tillitsvalgte.
- Anlegg: Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg.
Idrettstilbudet i Oslo er variert og godt, men vi har også noen utfordringer som bekymrer. I
deler av byen begrenser kapasiteten på idrettsanlegg befolkningens mulighet til
idrettsdeltagelse. I andre deler av byen er det i like stor grad mangel på menneskelige
ressurser, organisering og økonomi som står i veien for deltagelse. Barn og unge i disse
områdene har ikke like muligheter til gode fritidsaktiviteter og idrett som andre. Hvordan vi
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skal kunne tilby et rimelig basistilbud til alle er en felles utfordring som må møtes med
kraftfulle tiltak.
Generell kommentar
Oslo Idrettskrets mener at utkastet til kommuneplan generelt inneholder gode beskrivelser av
byens utvikling og utfordringer. Når det gjelder idrett som samfunnsområde mener vi at
planen må gjøres tydeligere og mer handlingsrettet. Selv om ulike politiske dokumenter utgjør
en helhet for byens idrettspolitikk, er det viktig å gjøre de idrettspolitiske grepene tydeligere
også i kommuneplanen. Grunnen til dette er at kommuneplanen legger viktige føringer for
områdeplaner og andre saker hvor det tas beslutninger hvor vidt man skal legge til rette for
idrett eller ikke.
Idrettens plass i kommunal planlegging og i kommuneplanen
Oslo Idrettskrets har over lengre tid arbeidet for at idrettsanlegg skal regnes inn som en
naturlig del av den sosiale infrastrukturen i byen, og vi har i tidligere planer savnet en konkret
behandling av idrett som et samfunnsområde med planbehov. De seneste årene har det til vår
glede skjedd mye på dette området. Kommuneplan 2015 utgjorde en klar forbedring
sammenlignet med tidligere planer, og med behovsplanen for idrett og friluftsliv er den
kommunale planleggingen for idrett på bedre spor. Skolebehovsplanen behandler også
idrettsanlegg på en langt bedre måte nå enn tidligere.
I byrådets forslag til kommuneplan 2017 er idretten tydelig anerkjent som en naturlig del av
«det gode liv» i byen. Behovet for flere idrettsanlegg kommer også tydelig frem i
dokumentet. Det legges vekt på at det skal gjøres plass og gis muligheter for alle i
målformuleringene, noe som er lett å relatere til idrettens egne målsettinger og budskap. Det
er også positivt at det legges vekt på gode bomiljøer og nærhet til tjenester/aktiviteter, og at
idretten regnes inn som en del av tilbudet som utgjør et godt sted å bo.
Behov for idrettsanlegg
Det planlegges fortsatt for stor befolkningsvekst i Oslo. Befolkningsveksten er en utfordring
for idretten fordi dagens anleggssituasjon allerede er svært presset. Å bygge kapasitet for
fremtidens behov krever store investeringer og avsetting av nødvendig areal. Den nyutviklede
behovsplanen for idrett og friluftsliv er et godt utgangspunkt som verktøy for effektiv
planlegging av anleggsbehovet i byen. Vi har forventninger til at denne planen videreutvikles
i tråd med de overordnede målsettingene i kommuneplanen.
Det må også tenkes nytt om hvordan idrettsanlegg kan innpasses i den tette byen, gjerne i
samarbeide med annen eiendomsutvikling – med idrettshall i kjelleren og fotballbane på taket.
Oslo Idrettskrets støtter også byrådets målsetting om å i enda større grad benytte skolebygg
som lokale møteplasser, og da spesielt for idrettsformål. Det er potensiale for enda større
samordning i planlegging og i sambruk enn det som praktiseres i dag.
Idrett i marka
Oslomarka er idrettens aller viktigste «anlegg» og det gjøres et svært godt arbeid fra Oslo
kommunes side i tilrettelegging for både rekreasjon, mosjon og idrett i marka. Oslo
Idrettskrets mener det fortsatt må kunne tillates større tiltak i områder i randsonen til marka.
Aktiv tilrettelegging er nødvendig for å flere til å ta i bruk våre flotte områder, og det er viktig
at det føres en liberal politikk for å imøtekomme trender og nye aktivitetsformer.
Idrett på fjorden
Det savnes en behandling av bruken av fjorden i planen. Det legges vekt på at man skal kunne
komme til fjorden, men ikke på fjorden. Fjorden er en viktig kvalitet ved Oslo, og vi mener at
de myke trafikantenes rettigheter, herunder idrettens interesser, bør sikres gjennom

kommunale planer og regulering. Oslo Idrettskrets ønsker velkommen en ny fjordbruksplan
som prioriterer innbyggernes tilgang til vannflaten.
Like muligheter for alle – behov for ekstra innsats i deler av byen
Oslo Idrettskrets er i likhet med byrådet opptatt av å bygge ned terskler for deltagelse og
legge til rette for like muligheter for alle. Idrettens egne aktivitetstall viser betydelige
forskjeller i idrettsdeltagelsen mellom ulike områder i byen. Det er også en klar sammenheng
mellom deltagelse og sosioøkonomiske forhold i bydelene. For å sikre et basistilbud for alle
mener vi det er nødvendig med ekstraordinære tiltak i deler av byen hvor det ordinære
idrettstilbudet og frivilligheten ikke strekker til. Det er behov for å utvikle
samarbeidsmodeller mellom kommunen sentralt, Oslo Idrettskrets, bydelene og idrettslagene
lokalt for å styrke idrettstilbudet. Et formelt samarbeid med skolen, for eksempel med idrett i
AKS, kan være en mulighet vi ønsker å utrede videre.
Arrangement i byen
Oslo Idrettskrets støtter forslaget om opprettelse av et arrangements- og festivalkontor for å
legge til rette for arrangementer i byen. Det er attraktivt for mange å ha Oslo som sted for
arrangement, og fra idrettens side savnes tydelig politikk og strategier for kommunens
engasjement når slike initiativer kommer. Innenfor idrettsområdet er det konkurranse mellom
kommersielle arrangører og idrettens egne ideelle organisasjoner, og vi mener Oslo kommune
bør understøtte idrettens egne arrangementer.
Ivaretagelse av idrettens eierskap og rettigheter er viktig for idretten, herunder å sikre at en
betydelig del av inntektene går tilbake til idretten og det frivillige arbeidet. Idrettens eierskap
og styring med tilhørende etiske standarder og reglement gir også et kvalitetsstempel på
forvaltningen av de kommunale midlene. Vi opplever også at idrettens ulike tilstelninger er
positive samfunnsbidrag med både økonomiske og sosiale gevinster for byen.
Frivillighet først
Idrett og fysisk aktivitet er i økende grad gjenstand for kommersiell virksomhet. Private,
fortjenestebaserte aktivitetstilbydere utfyller idrettens tilbud på mange områder, men det er
særdeles viktig for idrettsorganisasjonen i Oslo at myndighetene ser verdien av å underbygge
den foreningsdrevne, ideelle virksomheten i idrettslagene. Omkring idrettslagenes aktiviteter
møtes mennesker, og det dannes fellesskap. Idrettslagene bygger identitet og stolthet til eget
nabolag og byen. At aktiviteten kan skje lokalt sikrer lav terskel for deltagelse og større
foreldreinvolvering, som igjen gir trygghet og er viktig for å bygge lokalsamfunnet. Det må
derfor ikke bli likegyldig for myndighetene hvor og hvordan befolkningen driver fysisk
aktivitet og idrett.
Det er i forslaget lagt stor vekt på at kommunen ønsker et aktivt samarbeid med frivillig
sektor for å løse ulike samfunnsoppdrag. Gjennom ulike prosjekter og tiltak er idretten
allerede en bidragsyter i arbeidet med inkludering og folkehelse. Vi mener også at det finnes
stort potensial for videreutvikling av dette arbeidet i tett samarbeid med kommunen.
Oslo Idrettskrets støtter forslaget om avbyråkratisering og forenkling av støtteordninger, og vi
mener at Oslo vil være tjent med økt fokus på partnerskap og aktiv deltagelse i utviklingen av
slike tiltak.
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