
Høringsuttalelse til forslag til  

Oslo idrettskrets’ strategisk plan for 2020-2024 
 

Styret i Grüner fotball og Arbeidsutvalget i ISU Grünerløkka har sluttet seg til uttalelsen 

 

Variert og rimelig idrett 
Økonomiske tilskuddsordninger skal behovsprøves og målrettes for å utjevne forutsetningene for 

idrettslagsdrift 

Behovsprøving og målretting høres fint ut, men er vanskelig å gjennomføre i praksis. Idrettslagene er 

en frivillig organisasjon og er vanskelig i stand til å gjennomføre solide prosesser som oppfyller disse 

målene. Det er også personvernmessige problemer knyttet til en behovprøvingsprosess.  Slike 

prosesser vil også ta ressurser fra andre oppgaver.  

Bedre idrettslag 
Her bør det sies noe om ansatte i idretten. Det blir stadig flere ansatte i idrettslagene, er det en 

utvikling som er bra? Hvilke roller bør de ansatte ha, og hvilke bør være overlate til styrene. Det er 

mulig det er det som menes med «Effektivisere organisasjonen gjennom samarbeid og tydelig rolle- 

og oppgavefordeling på alle nivå.» 

Bedre økonomistyring 

Noe av det mest arbeidsomme i administrasjonen i et idrettslag av et idrettslag er 

medlemshåndtering. Dette bør være med i dette punktet.  

Bekjempe kriminalitet 

Underslag i idrettslag er stort problem når det skjer, og traumatisk for dem som blir utsatt for det, 

men er problemet så stort og utbredt at det bør opp som et eget punkt i en strategisk plan? 

Punktet om transparens bør ikke være under kriminalitet, men være et eget punkt om åpenhet og 

demokrati i idrettsorganisasjonen.  

Hvordan bevare kompetanse 

Den strategiske planen inneholder mye om kompetanseoppbygging. Flere og flere idrettslag blir 

foreldrestyrte. Det betyr at det er stor gjennomtrekk av kompetanse. Planen inneholder ikke noen 

strategi for hvordan beholde kompetansen i idrettslagene.  

Kortreist idrett 
Flere idrettsanlegg 

Punktet er for defensivt og retter seg ensidig mot kommunen. Samtidig vet vi at det er private 

utbyggere som legger premisser for mye av byplanleggingen i Oslo. Alt må på en eller annen måte 

gjennom en kommunal prosess, men det er ofte for seint. Bør ikke idretten komme i dialog med de 

store utbyggerne her i byen for å komme tidligst mulig inn i prosjektene, utbyggingene. 

Samarbeide mer 



Dette punktet tar ensidig opp «unødvendige reiser». Men hvordan gjennomfører vi «nødvendige 

reiser». Idrettskretsen bør komme i dialog/komme med innspill om hvordan man gjennomfører 

idrettsaktiviteter i en tid det blir vanskeligere og dyrere å kjøre bil og parkere i Oslo. 

 

Voksenidretten 
Hovedmålet i den strategiske planen er: Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til 

livslang deltakelse. 

Men det står ingenting om hvordan man får beholde voksne i idretten. 

Det er viktigst at barn og ungdom har et idrettstilbud, men idrettsbevegelsen må ikke være en 

bevegelse som består av to deler: barn- og ungdom og toppidretten. Eller mener idrettskretsen at 

voksenidretten skal være aktivitet i privat regi utenom idrettslagene, overlatt bedriftsidretten eller i 

kommersiell regi.  

Uansett bør en strategisk plan for Osloidretten inneholde noen målsettinger også for de voksne. 

Dette kan også sees på som en måte å beholde voksne i klubben for at de skal ta på seg verv, 

dugnadsoppgaver eller jobber som instruktør.  

 

Oslo 5. mars 2020 

Torgny Hasås 

På vegne av Grüner fotball og Grünerløkka ISU 


