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Innspill til byrådsforhandlingene fra Oslo Idrettskrets 
  
Oslo Idrettskrets gratulerer med valgresultatet og ønsker lykke til i drøftingene om videre 
samarbeid i byråd. Det sittende byrådet har gitt idrettsarbeidet i Oslo kommune et vesentlig løft, og 
vi har forventninger om en videreutvikling av satsingen. Det er nødvendig for å realisere bredt 
forankrede politiske mål om en aktiv by for alle. 
 
Idrettsorganisasjonen i Oslo er glad for det gode samarbeidet vi har med Oslo kommune om 
tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet i byen. Barn og unges mulighet til å oppleve gleden med 
idrett og fysisk aktivitet er hoveddrivkraften for idrettens virksomhet. Hver dag, hele året, er 
tusenvis av frivillige trenere og ledere aktive i sine nærmiljøer for å gi egne og andres barn en trygg 
arena for lek og mestring. Vår felles oppgave er å skape gode rammebetingelser for foreningslivet 
lokalt, slik at alle barn og unge kan delta.  
 
Til arbeidet med å utvikle en ny politisk plattform for byrådssamarbeid har Oslo Idrettskrets 
følgende innspill: 
 
1. Styrk samarbeidet med frivilligheten– bygg ned barrierer for deltagelse  

 
• Byrådserklæringen må uttrykke anerkjennelse av idrettens betydning i hovedstaden, 

både som aktivitetsskaper, sosial møteplass og bidragsyter til lokal tilhørighet, 
folkehelse og inkludering. 
 

Idrett og fysisk aktivitet er en viktig del av folks liv. Sett bort fra skolen er idretten den klart største 
fellesarenaen for barn og unge i Oslo. En nødvendig basis for dette er at byrådet viderefører den 
generelle støtten til Osloidretten gjennom rammetilskudd, prosjektstøtte og gratis bruk av 
kommunale anlegg til barn og unge. 
 
Byrådet har nylig lagt frem en sak om barrierer for deltakelse i idretten (byrådssak 198/19). Oslo 
Idrettskrets ser det som svært positivt at byrådet tar for seg denne utfordringen som også står 
øverst på vår agenda. Sammenfallende målsettinger og en felles anerkjennelse av utfordringer og 
mulighetsrom er et godt utgangspunkt for videre arbeid. I fellesskap har vi virkemidler til utvikling 
og endring av idrettstilbudet slik at deltagelse blir en reell mulighet for alle.  
 
2. Det gode arbeidet med idrettsplanlegging for byen må videreføres 
 

• Byrådserklæringen må uttrykke et prioriteringsprinsipp for sikring av areal til 
idrettsformål i byens byutvikling slik at mål for idrettsanlegg kan dekkes, og at byens 
befolkning har et idrettstilbud der de bor. 
 



 

Byrådserklæringen fra 2015 påpekte den svake dekningsgraden for idrettsanlegg i Oslo. Behovet for 
å gjennomføre en behovsanalyse for idrettsanlegg ble også beskrevet i den politiske plattformen. 
Fire år etter kan vi konstatere at Behovsplanen for idrett og fysisk aktivitet har blitt det planlegging- 
og styringsverktøyet som idrettsarbeidet i Oslo trengte. Prioriteringene i behovsplanen er fulgt opp 
med investeringsmidler i budsjettene, og med profesjonell prosjektgjennomføring har mange nye 
anlegg blitt realisert.  
 
Behovsplanen viser samtidig at vi fortsatt er langt unna en tilfredsstillende dekningsgrad for 
idrettsanlegg i Oslo. Vi ber derfor partiene om å videreføre det gode arbeidet som er påbegynt inn i 
en ny bystyreperiode. For å nå målsettingen om at alle barn og unge skal kunne være idrettsaktive i 
nærheten av eget hjem, mener Oslo Idrettskrets at det ligger et stort utviklingspotensial i kommunes 
arealplanlegging, og vi ber om at dette får økt oppmerksomhet i kommende periode. 
 
3. En aktiv skole – utvikle samarbeidet mellom skolen og idretten 

 
• Byrådserklæringen må uttrykke et mål om samarbeid mellom Osloidretten og 

Osloskolen. 
 
Fysisk aktivitet i skolen gir bedre læring, bedre helse og bedre trivsel. Oslo Idrettskrets mener det 
ligger store muligheter i å utvikle modeller for samarbeid mellom skolen og idretten i Oslo. 
Resultatet vil bli en bedre skole, bedre ressursutnyttelse og et bedre idrettstilbud for flere.  
 
Vi er tilfreds med at Utdanningsetaten er i gang med et utviklingsarbeid i god dialog med oss i 
idrettskretsen. I tillegg til utvikling av samarbeidsmodeller mellom skoler og idrettslag innen både 
AKS og grunnskolen er vi i ferd med å realisere bystyrets bestilling av samarbeid mellom UDE og OIK 
for å etablere idrettsfag i kombinasjon med yrkesfag.  
 
Vi ber om at byrådserklæringen understøtter en utvikling der Osloskolen finner egnede 
samarbeidsformer med Osloidretten.  
 
4. Idrett i en grønn og klimavennlig by  
 

• Byrådserklæringen bør anerkjenne at en idrettssatsing støtter opp under utviklingen 
av Oslo som en grønn og klimavennlig by. 
 

Fritidstransporten i Oslo er omfattende, og idrettens andel av dette er antatt å være vesentlig. 
Transportbehovet er en barriere for deltagelse fordi transport oppleves kostbart, tidkrevende og en 
utfordring for familielogistikk. I tillegg har transporten en negativ miljøpåvirkning som må tas på 
alvor. 
 
Idretten vil selv bidra til å begrense transportbehovet ved måten aktivitetene organiseres på.   
Samtidig bør det være en målsetting å overføre større deler av den nødvendige transporten over på 
kollektive løsninger. Oslo Idrettskrets foreslår at det innføres en ordning med gratis ordning med 
kollektivreiser for fritidsgrupper. Det bør også sees nærmere på spesialordninger for gruppereiser, 
«idrettens taxibuss», som kan bestilles mellom byens idrettsanlegg. Ruter gjennomfører 
prøveprosjekt og det bør vurderes prøveordninger i større skala, f.eks. innen en bydel der mange 
barn lever i varig lavinntekt. 
 
5. Styrke idrettens folkehelsearbeid – Aktiv på dagtid og 60pluss 
 

• Byrådserklæringen må uttrykke en strategisk satsing på idretten som partner i 
kommunens folkehelsearbeid – et kommunalt senter for forebyggende helsearbeid og 
trening bør etableres sentralt i byen. 

 
Oslo Idrettskrets har gjennom to ti-år utviklet velfungerende aktivitetstilbud og unik kompetanse til 
glede for svakerestilte i byen. Vi mener det er på tide å utvide og utvikle dette tilbudet mer direkte 
opp mot Oslo kommunes målsettinger og egne tiltak på området.  
 



 

Vi ser muligheten for å utnytte den positive energien fra vårt aktivitetstilbud til å motivere til annen 
aktivitet, utvikling og livsmestring. Sammen kan vi utvikle et senter for forebyggende helsearbeid og 
trening. Vi er blant annet kjent med at innholdet i bydelenes frisklivsarbeid er varierende, og ser 
muligheten for å skape en sentral arena for kompetanse- og aktivitetsutvikling, og således styrke 
fagmiljøet både i kommunen og hos oss selv. Dagens finansieringsmodell (kommunens 
tilskuddsordning) begrenser potensiell utvikling av tilbudet. Vi inviterer Oslo kommune til å ta et 
aktivt eierskap til våre etablerte folkehelsetiltak. 
 

 
Vennlig hilsen  
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