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Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020-2024 - høringssvar fra 
Bydel Grünerløkka  

 

Det vises til e-post fra Oslo Idrettskrets 5. februar, med høringsbrev og forslag til ny strategisk 

plan på Oslo Idrettskrets hjemmeside. 

Bydel Grünerløkka avgir en administrativt behandlet høringsuttalelse. 

Bydel Grünerløkka er positiv til planen. Vår bydel er Oslos største målt i innbyggertall. Den er en 

sentrumsbydel, med høy andel familier med vedvarende lavinntekt og andre 

levekårsutfordringer. En plan som den det her vises til, med et mål om inkluderende og billig 

idrettstilbud, ser vi som viktig for barn og unges oppvekstvilkår i bydelen.  

Bydel Grünerløkka besvarer henvendelsen med vekt på det som er mest relevant for vår bydel.  

 

Innsatsområdet Variert og rimelig idrett: 

 

 Bydel Grünerløkka er positiv til formuleringene om at deltakelse i idrett bør være rimelig for 

alle, ikke bare for lavinntektsfamilier. Også for familier med normal økonomi kan utgiftene 

representere en barriere for deltakelse.  Bydel Grünerløkka støtter overskriften i 

høringsutkastet: «Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i 

Oslo». 

 

 Bydel Grünerløkka mener tilbudene ideelt bør være gratis, spesielt med tanke på barn fra 

familier med vedvarende lavinntekt. Bydel Grünerløkka har en økonomisk støtteordning for 

barn fra familier som melder behov for hjelp til å dekke utgifter. Denne er stadig mer brukt. 

Tilbakemelding fra klubber og fagfolk om at det kan oppleves ubehagelig for både 

innbyggere og ansatte å ta opp økonomi som tema.  
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 Foreldres deltakelse i drift av klubbene er på mange måter positivt. Samtidig bør det ikke 

være en forutsetning for barns deltakelse at foreldre legger ned stor innsats. Ikke alle 

familier har mulighet til dette, og barn kjenner lett på skam dersom egne foreldre ikke kjører 

og bemanner kiosken på lik linje med de andre foreldrene. Høye krav til foreldrenes innsats 

betinges delvis av klubbens behov for inntjening. Målet om lave utgifter til eller kostnadsfri 

deltakelse vil dermed også være viktig for å kunne ha moderate krav til foreldreinnsats.  

 

 Idretten blir raskt spesialisert og seriøs, og dette er én av flere grunner til at barn og unge 

slutter. I et folkehelseperspektiv, der glede over fysisk aktivitet, bør det derfor stimuleres til 

deltakelse på alle nivåer. Idretten bør også, slik det fremheves i planen, brukes som arena 

for fellesskap og inkludering. Allidrettstilbud er ett alternativ. Disse kan bygges ved at 

klubbene stimuleres til samarbeid, på tvers av de ulike grenene.  

 

 Allidrettstilbud, der mange klubber samarbeider, kan for bydelene være enklere å 

samarbeide med om sårbare gruppers deltakelse. For eksempel ved at utekontakten blir 

med ungdom på trening for å gjøre dem trygge, samarbeider med trenere om 

holdningsskapende innsats osv. Da vil ikke bydelen favorisere en klubb, men jobbe 

målgruppeorientert, og samarbeide med alle på lik linje. 

 

Innsatsområde Kortreist idrett: 

 

 Bydel Grünerløkka er positiv til en Oslonorm for anleggsdekning. 

 

 

Avslutningsvis en refleksjon rundt barn og unges bruk av idrettens gjennom klubbene, og Oslo 

Idrettskrets’ bruk av Ungdata som kunnskapsgrunnlag: Ung i Oslos nøkkeltall for Bydel 

Grünerløkka 2018, ungdomsskolealder, viser at tidstrenden er synkende hva gjelder deltakelse i 

organisert idrett. Derimot er tidstrenden økende på ungdomsskoletrinnene når det gjelder 

trening. Dette kan handle om at ungdommen foretrekker helsestudio og private treningstilbud. 

Det kan være interessant å se nærmere på hva dette skyldes. Eventuelt kan en også spørre seg 

om den organiserte idretten og OIK i større grad bør ta opp i seg slike former for trening, for å 

sørge for at også disse tilbudene favnes av standardene i denne handlingsplanen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anette Skjellum-Kokkim 

seksjonssjef 

Camilla Farstad 

fagkonsulent 
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