Oslo Idrettskrets

Årsberetning 2012

kretsstyret i Oslo

Kretsstyret som ble valgt på tinget 2. juni. Bak fra venstre: Kate Hege Nielsen, Bækkelagets Sp.kl., Årstein Skjæveland, Sagene IF, Ingar Lae,
Oslo Skøiteklub og Njård, Caroline Rømming, Ski- og fotballklubben Lyn. Foran fra venstre: Christin Sund, SF Grei, Norvald Mo,
Rommen SK og Stovnerkameratene, Kathe Langvik, ansattes representant, Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb og
Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar. Anees Rauf, Vålerenga Cricketklubb var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: OIK.
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Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting ble avviklet lørdag 2. juni på Quality Hotel 33. 92 stemmeberettigede
representanter var til stede ved tingets åpning. Tinget ble ledet av Kristin Gilbert, Oslo og Akershus Gymnastikk- og
Turnkrets og Kathe Langvik, OIK.
Lovbestemte organers
sammensetning inntil tinget
Styret:
Norvald Mo, leder, Rommen Spkl.
Astrid Waaler Kaas, nestleder, IL Heming
Helene Bugge, medl., Nordmarka Ryttersportsklubb
Richard Pedersen, medl., Grorud IL
Anya Sødal, medl., Nordstrand Basketballklubb
Lars Trælvik, medl., Bjørndal IF
Nils Johan Waldenstrøm, 1.vara, Spkl. Vidar
Kate Hege Nielsen, 2. vara, Bækkelagets Spkl.
Hege Walsig Skau, medl., ansattes repr.
Audun Eikeland, vara, ansattes repr.			

Kontrollkomiteen:
Berit Loennechen Feiring, medl., Røa IL
Rolf Nyhus, medl., Nordstrand IF
Jennifer Lucy Drummond Johansen, vara, Bækkelagets Spkl.
Børre Rognlien, vara, Aktiv SK/Bøler IL
Valgkomiteen:
Anne-Britt Nilsen, leder, Kjelsås IL
Heidi Holm, medl., Røa IL
Bjørn Tore Lie, medl., Bækkelagets Spkl.
Reidar Bergestad, vara, Årvoll IL

Valg
Følgende ble enstemmig valgt av tinget:

Lovutvalget:
Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn
Terje Ahlsen, medl., DNB BIL
Veslemøy Viervoll, medl., Klemetsrud IL
Thomas Laurendz Bornø, vara, Skeid
Tina Mjelde, vara, OPIL

Styret:
Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. (gjenv.)
Christin Sund, nestleder, SF Grei (ny)
Ingar Lae, medl., Oslo SK og Njård (gjenv.)
Kate Hege Nielsen, medl., Bækkelagets Spkl.(tidl. vara)
Mohamed Aanees Rauf, medl., Vålerenga Cricket (ny)
Anya Sødal, medl., Nordstrand Basketballklubb (gjenv.)
Nils Johan Waldenstrøm, medl., Spkl. Vidar (tidl. vara)
Årstein Skjæveland, 1. vara, Sagene IF (ny)
Caroline Rømming, 2. vara, Ski- og fk. Lyn (ny)
Valgt av og blant de ansatte:
Kathe Langvik, medl. (ny)
Audun Eikeland, vara (gjenv.)
Lovutvalget:
Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn (gjenv.)
Veslemøy Viervoll, medlem, Klemetsrud IL (gjenv.)
Tina Mjelde, medlem, OPIL, (tidl. vara)
Ellen Karine Aas, vara, Nordstrand Basketballklubb (ny)
Rune Nordby, vara, Tveita IL (ny)
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Kontrollkomiteen:
Terje Ahlsen, leder, DNB BIL (ny)
Berit Loennechen Feiring, medl., Røa IL (gjenv.)
Jennifer Lucy Drummond Johansen, medl.,
Bækkelagets Sp.kl. (tidl. vara)
Helene Bugge, vara, Nordmarka Ryttersportsklubb (ny)
Lars Trælvik, vara, Bjørndal IF (ny)
Valgkomiteen:
Anne-Britt Nilsen, leder, Kjelsås IL (gjenv.)
Reidar Bergestad, medl., Årvoll IL (tidl. vara)
Monica Bakke, medl., Holmlia SK (ny)
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Aker Skiklub (ny)

Leder av Oslo Idrettskrets, Norvald Mo, fra kretsinget 2. juni.
Foto: OIK.
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–
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– fortsette utbyggingen av lokale idrettsanlegg i Oslo i
tillegg til OL-anleggene
– vedlikeholde eksisterende anlegg eller at den ikke på
annen måte reduserer offentlige bidrag til idretten
Etterbruken av OL-anleggene møter idrettens behov
Lokal barne- og ungdomsidrett får tilgang til OL-anleggene
på samme måte som i de kommunale idrettsanleggene i dag
Flere idretter enn vinteridrettene får plass i anleggene etter
lekene
Vedlikeholdet av eksisterende idrettsanlegg ikke blir
skadelidende

Strategisk plan 2012-2016

Oslo Idrettskrets hederspris ble tildelt, fra venstre, Per Eric
Ståhlbrand, Peter Zimmer, Sara Hemmer, Helene Bugge og
Richard Pedersen. Foto: OIK.
Oslo Idrettskrets innsatspris ble tildelt:
Helge Flo, Hodr IL
Carl Waaler Kaas, Bækkelagets Spkl.
Thea Therese Vingmark Næss, Fighter Kickboksingklubb
Øystein Pettersen, Lillomarka Skiklubb
Martin Johnsrud Sundby, Røa IL
Oslo Idrettskrets hederspris ble tildelt:
Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb
Sara Hemmer, Aktiv Skøyteklubb
Richard Pedersen, Grorud IL
Per Eric Ståhlbrand, Kjelsås IL
Peter Zimmer, IL Heming

OL/PL 2022
Idrettsstyret og de olympiske vinteridrettsforbundene hadde
foreslått at Norge skal søke om vinter-OL 2022 med Oslo som
vertsby. Valget var begrunnet med at byen i samarbeid med
Lillehammerregionen har noen av de viktigste anleggene
på plass, at etterbruksmulighetene er store, at regionen har
tilstrekkelig publikumspotensial og at annen nødvendig
ny infrastruktur uansett må bygges på grunn av sterk
befolkningsvekst.
I en enstemmig uttalelse konstaterte kretstinget at et
OL/PL i Oslo vil bli en folkefest og en stimulans for de aktive
og frivilligheten. Tinget understreket samtidig utfordringen
som ligger i en sterk befolkningsvekst og underkapasitet
på idrettsanlegg. På denne bakgrunn fastslo det at
forutsetningene for en OL-søknad må være at:
– arrangementet blir en stor mulighet for å få et idrettsløft i Oslo
– OL blir et arrangement som hele nasjonen står bak
– Kommunens OL-konsept inneholder strategier og tiltak for å
– redusere underkapasiteten på idrettsanlegg i Oslo
– avsette nødvendige arealer til idrettsformål i Oslo
– styrke idrettens frivillige apparat og idrettsledernes
kompetanse
– øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå
– synliggjøre idrettens samfunnsmessige betydning
– Flest mulig nye OL-anlegg bygges i Oslo
– Finansieringsmodellen mellom stat og kommune gjør det
mulig å
4
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Tinget vedtok en strategisk plan for osloidretten for perioden
2012-2016. Strategiplanen er mer overordnet og prinsipiell
enn de tidligere langtidsplanene. Den skal debatteres på
tinget i 2014 og revideres dersom det er nødvendig.
Planen gir tre innsatsområder prioritet frem til 2016:
Aktivitet: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.
Osloidretten skal arbeide for:
– et åpent, inkluderende og variert aktivitetstilbud og å legge
til rette for å få med flere barn og ungdom
– at barn og ungdom får idrettslige utviklingsmuligheter i tråd
med egne ambisjoner
– å trygge idrettslagenes økonomiske rammevilkår
– å formidle kunnskap om betydningen av idrett og fysisk
aktivitet i et folkehelseperspektiv
Medlemsorganisasjon: En veldrevet idrettsorganisasjon
med kompetente og motiverte tillitsvalgte.
Osloidretten skal arbeide for:
– et variert og helhetlig kompetansetilbud som møter
idrettsorganisasjonens behov
– at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til
Idrettsforbundets lover og regler
– å synliggjøre osloidrettens frivillige innsats og tydeliggjøre
dens samfunnsmessige betydning
Anlegg: Flere og bedre idrettsanlegg og full
utnyttelse av eksisterende anlegg.
Osloidretten skal arbeide for:
– at det settes av tilstrekkelig med arealer til idrettsanlegg
– å øke de økonomiske rammene for utbygging, drift og
vedlikehold av idrettsanlegg
– økt innflytelse på utbyggingsrekkefølgen på idrettsanlegg
på basis av
behovsanalyser
Strategisk plan for Oslo Idrettskrets
– miljøriktige og
2012-2016
energieffektive
idrettsanlegg
Planen redegjør
avslutningsvis for
hvilke virkemidler
man vil benytte for
å nå disse målene
(planen er lagt ut på
www.idrett.no/oslo).

Vi skaper
idrettsglede!
Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012

Før kretstinget 2. juni ble det avholdt fem styremøter som behandlet 52 saker og et arbeidsutvalgsmøte som
behandlet seks saker. Etter tinget har det vært fem styremøter med 43 saker og to arbeidsutvalgsmøter med
ni saker. Før tinget bestod arbeidsutvalget av Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Helene Bugge med
Richard Pedersen som varamedlem. Det nye styret nedsatte et AU bestående av Norvald Mo,
Christin Sund og Nils Johan Waldenstrøm med Kate Hege Nielsen som vara.
Siste halvdel av forrige valgperiode valgte styret å behandle
idrettsrådssakene i styrets plenum og ikke i AU i rollen som
idrettsråd. Denne ordningen ble lovhjemlet på tinget 2. juni.
Det nye styret valgte å videreføre den etablerte praksis ved
å be Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) tiltre styret med tale- og
forslagsrett ved behandlingen av idrettsrådssaker. Bodil Wang
(vara: Stein Aker) deltok følgelig ved behandlingen av 25 saker
fordelt på seks styremøter i 2012.

Bydeler / ISU

For å «riste sammen» det nye styret og administrasjonen,
og for å formidle og diskutere hovedtrekkene i OIKs
virksomhet ble det avholdt et heldagsseminar i september.
Det nye styret har fordelt ansvaret for kontakten med
særkretsene/regionene og idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i
bydelene mellom seg:

Særkretser / regioner
Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Fotballkrets
Norges Håndballforbund Region Øst
Tennisregion Østlandet Øst

Christin Sund		
		
		
		

Oslofjorden Badmintonkrets
Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets
Oslo Skikrets
Oslo og Akershus Soft- og Baseballkrets

Ingar Lae

Frogner
Vestre Aker
Ullern
		

Oslo og Akershus Bandyregion
Oslo Bowlingkrets
Oslo Ishockeykrets
Akershus og Oslo Skøytekrets

Kate Hege Nielsen

Grünerløkka
Søndre Nordstrand
		
		

Norges Bordtennisforbund Region Øst
Akershus/Oslo Bueskytterkrets
Akershus og Oslo Orienteringskrets
Oslo og Akershus Padlekrets

Anees Rauf

Alna
Nordstrand
		
		

Oslo og Akershus Brytekrets
Akershus og Oslo Motorsportkrets
Oslo Skytterkrets
Oslo og Akershus Vannskikrets

Anya Sødal

Gamle Oslo
Stovner
		
		

Norges Basketballforbund Region Øst
Oslo Fektekrets
Østlandet Vektløfterkrets
Norges Volleyballforbund Region Øst

Nils Johan Waldenstrøm

St. Hanshaugen
Østensjø
		
		
		

Oslo og Akershus Curlingskrets
Oslo Friidrettskrets
Norges Kampsportforbund Region Øst
Oslo og Akershus Seilkrets
Oslo Svømmekrets

Årstein Skjæveland

Sagene
Bjerke
		
		
		

Oslo Boksekrets
Oslo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Skiskytterkrets
Styrkeløftregion Øst
Oslo Cyclekrets

Caroline Rømming

Øst-Norsk Dansekrets
Oslo og Akershus Judokrets
Oslo Rokrets
Oslo og Akershus Rytterkrets

Nordre Aker
Grorud
		
		

Årsberetning 2012 OIK
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Norvald Mo		
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Forholdet til lagene
Begrepet ”penger, anlegg, veiledning” benyttes ofte som et
popularisert synonym for idrettslagenes behov for assistanse
og som en oppsummering av kretsens langtidsprogram og
årsplaner. I de senere år er det imidlertid blitt stadig klarere at
arealknappheten er i ferd med å bli den store utfordringen for
idrettens mulighet til å dekke medlemmenes behov. I indre by
har mangelen på arealer i mange år vært en større utfordring
enn ressurstilgangen, mens man i ytre by ennå har noen år
igjen før man når dit. Likevel er utviklingen så entydig og
befolkningsveksten så sterk, at styret har gitt arealsituasjonen
høy prioritet i 2012. Dette er en problemstilling som dukker
opp i mange sammenhenger; i konkrete reguleringssaker,
i budsjettbehandlingen, i diskusjonen om anvendelsen
av kommuneplanen, ved fortolkning av Markaloven, ved
utforming av statlig arealpolitikk, i spørsmålet om OL/PL 2022
i Oslo osv. Desto viktigere er det å beholde oversikten, slik
at de ulike elementene settes inn i en helhetlig strategi. Vi
kommer tilbake til de konkrete tiltakene der de hører hjemme.
Her nøyer vi oss med å konstatere at i osloidretten må
idrettslagenes behov heretter oppsummeres som «penger,
tomt, anlegg, veiledning».
I fjorårets beretning registrerte styret at de omfattende
langtidsplanene kretstinget har vedtatt, som regel går tomme
for aktuelle programposter lenge før tingperioden utløper.
På årets ting trakk man konsekvensen av dette og vedtok
en strategisk plan med prioriterte innsatsområder og mer
generelle overordnete målsetninger og virkemidler (se s. 4).
Dermed har tinget gitt styret en marsjordre og angitt
hovedretningen, mens det er opp til styret å operasjonalisere
planene fortløpende i årlige arbeidsplaner og for øvrig etter
behov og muligheter.
Når det gjelder de konkrete resultatene av arbeidet
for å hjelpe lagene, er styret fornøyd med utviklingen
av de økonomiske støtteordningene for barne- og

Nordstrands Blad,
Søndre Nordstrand 7. juni 2012
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ungdomsidretten sett under ett (kommunal støtte, statlige
lokale aktivitetsmidler, momskompensasjonen og bingospill
gjennom OIK).
Det er mindre grunn til å være tilfreds med
anleggsutbyggingen. Den går for langsomt. Dels skyldes
det strammere økonomi kombinert med behov for
store investeringer i lovpålagte offentlige tjenester, dels
overgangen til et strengere bevilgningsregime. Men det
skyldes også at idrettsanlegg ikke er høyt nok prioritert.
Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet i
sekretariatet for å øke omfanget og kvaliteten på våre serviceog kompetansebyggende tilbud til lagene.

Forholdet til Idrettens
Samarbeidsutvalg i bydelene (ISU)
ISU er en viktig konsultasjons- og samarbeidspartner for styret
når det ønsker ideer og synspunkter og som et uttrykk for
holdningene på lagsnivå. 17. november ble det avholdt et
svært godt besøkt møte der ISU og særkretsene/regionene
møtte miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen. Det ble
en meget åpen og saklig meningsutveksling om byrådets
anleggspolitikk sett i lys av lagenes og særidrettenes behov.
I løpet av september ble det gjennomført en godt besøkt
møterunde med de fire samarbeidsutvalgene og lagene
i Groruddalen. Hensikten var å drøfte virkemidler for økt
foreldreengasjement.
Som et viktig ledd i OIKs arbeid med kommunal plan for
idrett og friluftsliv ble ISU i januar bedt om å prioritere anlegg
i sin bydel.

LAM-fordelingen 2012
For 12. året på rad innstilte ISUene ved fordelingen av de
lokale aktivitetsmidlene (LAM). Innstillingene lå til grunn da
kretsstyret vedtok den endelige fordelingen 13. november.
Fordelingen av midlene mellom bydelene var basert

Aften 25. april 2012.
på innbyggertallene i målgruppen (6-19 år) samt antall
medlemskap i aldersgruppen i de lag i bydelen som hadde
dokumentert sin virksomhet overfor OIK ved årsberetning,
regnskap og protokoll fra årsmøtet. Ingen bydelstildelinger
ble justert pga. høy organisasjonsprosent.
I etterkant av fordelingsmøtene i ISU behandlet styret
innkomne klager. ISUs innstillinger ble justert for utfallet av
disse. LAM ble utbetalt direkte fra NIF 7. desember.
Totalt ble det fordelt ca. 14,8 mill. kr i Oslo mot ca. 14,5 mill.
i 2011. Fremmøtet på fordelingsmøtene i ISU var rekordhøyt
med 260 lag (238 i 2011). 262 lag fikk LAM (249 i 2011).

Et mulig OL/PL i Oslo 2022

Kretstingets behandling
Det er på denne bakgrunn man må forstå kretstingets noe
ambivalente holdning. Sporene fra ski-VM da breddeidretten i
Oslo i ettertid hadde betalt moroa for landet og skiverden for
øvrig, skremte. Samtidig så tinget de langsiktige mulighetene
som lå i et OL/PL. Dersom en vesentlig del av anleggene ble
bygget i Oslo, ville det innebære en tilgang til finansiering
og – ikke minst – arealer som man ellers ikke ville nyte
godt av. Gjennom en åpen og nyttig dialog ble kretstinget
enig om premissene for et OL/PL i Oslo, slik de er gjengitt
på side 4. Oppsummert var kravet fra et enstemmig ting at
lekene måtte føre til en bedring av anleggssituasjonen for
breddeidretten i Oslo, og da ikke bare for vinteridrettene.
Det nye styret fulgte opp tingvedtaket overfor byens
myndigheter. På Idrettsforbundets ekstraordinære ting
fremmet OIK forslag om at etterbruken av OL-anleggene
Årsberetning 2012 OIK
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Tildelingen av OL/PL 2018 til Sør-Korea, aktualiserte
spørsmålet om en eventuell norsk søknad om OL og
Paralympics (PL) 2022. Høsten 2011 foregikk en prosess
mellom NIFs styre og de syv olympiske vinteridrettsforbund.
På bakgrunn av en bred enighet i dette forum lanserte
idrettsstyret i november et overordnet konsept for et vinterOL og PL i Norge med Oslo som vertsby, og med Drammen
– Oslo – Lillehammer som en aktuell og realistisk geografisk
akse som omfatter fem fylkeskommuner. Konseptet var basert
på gjenbruk av anleggene i alpint og aking, bob og skeleton
fra OL/PL i 1994.
I januar 2012 drøftet kretsstyret saken i sin fulle bredde
og fattet et vedtak som slo fast at OIK i utgangspunktet var
positiv til en søknad om vinter-OL/PL i 2022 med Oslo som
søkerby. Etter styrets mening ville et OL/PL gi osloidretten et
løft. Man forutsatte at en vesentlig del av de nye anleggene,
spesielt store haller som kan benyttes til flere idretter i ettertid,
må legges til Oslo. I den sammenheng ønsket OIK å spille en
aktiv rolle i arbeidet med lokalisering, utforming og etterbruk
av anleggene. Styret fastslo dessuten at finansieringen av
arrangementet måtte avklares.
Naturlig nok var det NIF som ivaretok idrettens felles

interesser i den etterfølgende prosessen mellom idretten
og Oslo kommune. OIK var åpenbart ikke tiltenkt noen
særstilling som representant for idretten i vertsbyen,
men måtte søke bilateral kontakt i likhet med de øvrige
kommuner som ønsket deler av OL/PL-arrangementet og
-anleggene. NIFs løse definisjon av den geografiske aksen
(fem fylkeskommuner) førte til at stadig flere kommuner
meldte sin interesse. Ja, et særforbund betraktet nærmest
muligheten for OL-anlegg som en innsatsfaktor i utformingen
av sin strategiske plan. OIKs fordel var selvsagt at våre
medlemmer var vertskapets befolkning. Likevel var vi spent
på hvordan kommunen ville forholde seg til NIFs ønsker. I
mai la byrådet frem et forslag om at Oslo skulle utarbeide
en full søknad. Saken åpnet muligheten for et arrangement
som omfattet de nærmeste kommunene, Drammen, Hamar
og Lillehammerregionen. Men den gjorde det også klart at
det var mulig å avholde et OL/PL innen byens grenser med
unntak for aking, bob og alpine grener.
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Byråd for idrett, Ola Elvestuen (V), åpner kunstgressbanen på Hasle skole. Foto: OIK
skal tjene flere idretter enn vinteridrettene, og at barn
og unge skal ha tilgang til dem på samme betingelser
som i kommunale anlegg i dag. Forslaget ble vedtatt. Før
sommerferien ble det etablert en løpende dialog med OLetaten. Likevel overrasket byrådet stort da det i desember
fremla to ulike skisser for kompakte Oslo-leker under temaet
«Games in the city». Styret kvitterte ut forslagene med en
svært positiv pressemelding.

Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2012 hatt et godt samarbeid med byens
myndigheter. Styret har en betydelig møtevirksomhet som
omfatter byrådet, bystyrekomiteer og ulike partigrupper
i bystyret. I forbindelse med forberedelsene av en mulig
søknad om OL i 2022 har styret også hatt møter med
kommunens OL-etat. Disse møtene er viktige for å skape
forståelse for idrettens betydning og behov. Med våre ulike
roller ser vi ikke alltid likt på sakene. Men nettopp derfor er
dette positive prosesser til beste for byen.
Idrettens plass i kommunens organisasjon
– utformingen av kommunens idrettsengasjement
Som fryktet ble overgangen fra livet med egen etat,
Idrettsetaten, til å bli et av de mindre saksområder i en ny, stor
bymiljøetat, ikke smertefri. Noen innkjøringsvansker måtte
man regne med, ikke minst fordi den nye etaten er organisert
etter tjenester, ikke saksområder. Dette førte til en uheldig
fragmentering av kommunens idrettsfaglige miljø. Men det
åpnet samtidig muligheten for at idretten kunne nyte godt
av tilgangen til langt større personellressurser, ikke minst i
perioder med økte behov. Dessverre slo ikke dette til. Idretten
8
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har fremdeles et betydelig etterslep i gjennomføringen av
vedtatte anleggsinvesteringer som bl.a. skyldes manglende
personalressurser. Det bedret ikke situasjonen at etaten måtte
avgi et par av sine mest erfarne medarbeidere til den nye
OL-etaten. Vi måtte også konstatere at arbeidet med den
nye kommuneplanen for idrett ikke ble prioritert, hverken
fremdrifts- eller innholdsmessig.
Spennende signaler
Vi mener imidlertid å ha registrert spennende signaler
om en holdningsendring etter sommerferien. Det synes
som om man på politisk hold har innsett at manglende
gjennomføringsevne, behovet for en betydelig
anleggsbygging på grunn av sterk befolkningsvekst
samt arealknapphet stiller nye krav til kommunens
idrettsengasjement. I løpet av høsten kom det en rekke
signaler som etter styrets mening peker i riktig retning. Et
element var utviklingen i retning av et budsjetteringssystem
som bygger på bruk av sekkeposter, f.eks. til prosjektering,
rehabilitering og nybygg. Et slikt system kan bidra til
en helt ny og tidsbesparende fleksibilitet. Samtidig vil
anleggsbehovet og arealknappheten stille økende krav til
en streng og edruelig prioritering. Det er med andre ord
på høy tid å benytte kommuneplanen etter opprinnelige
hensikt, og ikke bare som en formell nødvendighet pga.
lovpålegg og som en forutsetning for tildeling av spillemidler.
Byråden har signalisert at han vil benytte planen som er
prioriteringsverktøy. Sett i sammenheng med økt bruk av
sekkeposter, åpner dette for et meget fleksibelt system hvor
bevilgede midler uten bortkastet ventetid kan benyttes til de
politisk avklarte prosjekter med høyest prioritet.

I tillegg har Plan- og bygningsetaten begynt en prosess
for å innarbeide arealer til idrettsformål i kommuneplanens
arealdel, som er juridisk bindende. Dette er dels en følge av
den nye planloven som bryter den gamle reguleringsmessige
sammenhengen mellom friområde og idrett slik at
idrettsarealer som i gammel tid ble regulert kun som
friområde må/bør omreguleres. Men det er også registrert
vilje til å tenke mer strategisk på idrettens langsiktige behov.
For styret er denne utviklingen en velkommen bekreftelse
på at idrettslig stayerevne tidvis kan gi overraskende gode
resultater. OIK har lenge arbeidet for en kommuneplan som
er mer enn en formalitet, og vi har i de senere år stadig
understreket behovet for en arealpolitikk som behandler
idrettsanlegg som nødvendig sosial infrastruktur. Det blir
spennende å se om høstens lovende signaler blir materialisert
i politiske vedtak og i hvilken grad de blir førende for
politikkutformingen.

Kommunens budsjett for 2013
I slutten av mars sendte styret sitt tradisjonelle brev til byrådet
i forbindelse med byrådets arbeid med budsjettforslaget for
2013. I budsjettbrevet ga styret bl.a. uttrykk for:
Rehabilitering
Styret understreket behovet for tilstrekkelige midler til løpende
vedlikehold og oppgradering av kommunens idrettsanlegg
(uten å nevne summer). Dessuten minnet det om behovet for
et langsiktig krafttak med sikte på å redusere etterslepet når
det gjaldt rehabilitering. Forslag i 2013: 70 mill. kr.
Nærmiljøanlegg
Styret anbefalte at det totalt ble bevilget 15 mill. kr.
Nye anlegg
Planleggingsmidler
Styret ba om planleggingsmidler til følgende prosjekter
(alfabetisk rekkefølge):
– 1,5 mill. kr til prosjektering av ro-/padlebane, Bestumkilen
– 6 mill. kr til forprosjekt ishall, Frogner stadion
– 3 mill. kr til prosjektering av fleridrettshallene på Årvoll og
Korsvoll (Oslo Idrettshaller AS) 1,5 mill. til hver
– 2 mill. kr til prosjektering av omlegging fra grus til
kunstgress-/kunstisbane, Readybanen
– 2 mill. kr til reguleringsarbeid og detaljprosjektering,
videreutvikling av Rustad skiarena
– 2 mill. kr til prosjektering Valle Hovin skøytehall

Anlegg
Styret registrerte at det i økonomiplanen lå 30 mill. kr til
skytebane i fjell, Åsland. Utover dette ba man om (i alfabetisk
rekkefølge):
– 4 mill. kr til Kringsjå sandvolleyballarena
– 24 mill. kr til kunstgressbaner: Jordal (rehab.) 8 mill. og to
nye etter Fotballkretsens innstilling, 16 mill.
– 9 mill. kr til Linderudkollen langrennsanlegg

Andre prioriterte anlegg
– Lillomarka Arena: styret ba om høy prioritet for
planarbeidet slik at man kunne få et snarlig politisk
vedtak.
– Bade- og svømmeanlegg i Oslo: OIK støttet byrådets ønske
om egen byrådsmelding og ba om å få delta i arbeidet.
– Dælenenga idrettshall: styret ønsket prioritet for
konseptvalgsutredningen og ba om politisk behandling så
raskt som mulig. Signaliserte at OIK vil be om bevilgninger
når bystyrevedtaket foreligger.
– ”Hasle Linjegymnastikk”: styret minnet om betydningen av
å benytte denne sjeldne muligheten til å realisere et stort
idrettsbygg for ulike idretter og funksjoner.
– Garderobeanlegg på Voldsløkka: styret pekte på behovet
for et nytt og muligheten i OBIKs planlagte trippelhall.
– Kunstis-/landhockeybane og skatehall på Voldsløkka:
vi etterlyste fremdrift, da midlene for lengst er bevilget.
– Fleridrettshall ved Årvoll skole: styret ba om rask avklaring
av hvilken etat – bymiljø- eller utdanningsetaten – som skal
ha ansvaret for oppføringen.
Skoleidrettshaller
Styret benyttet budsjettbrevet til å avgi en policyerklæring
der det slår fast at alle skoler (tidligere: skoler med behov
for to gymsaler) som anlegges eller totalrehabiliteres bør
bygges med idrettshall i stedet for gymsal(er) så sant
tomteforholdene tillater det. Dette vil optimalisere den
samfunnsmessige nytten av skoleinvesteringene. Det vil
også være et viktig bidrag til å redusere konsekvensene av
den tiltagende arealknappheten i Oslo. Vi pekte dessuten på
behovet for en totalrehabilitering av Haugerudhallen.
Driftsbudsjettet
På driftssiden ba styret om:
– en styrking av Bymiljøetatens budsjett slik at man kunne
oppjustere satsene til klubbene som drifter kommunale
idrettsanlegg
– justering av de kommunale driftsbidrag (rammetilskuddet)
for pris- og aktivitetsvekst, en økning på rundt 731 000 til
38,7 mill. kr
– videreføring av bevilgningene til klubbtiltak storby
(2 mill. kr)
– en økning på 200 000 til Idrett og utfordring (1,5 mill. kr)
– en økning på 50 000 til 400 000 kr i bevilgningen til
Gatekamp
– en økning på 200 000 kr til 2,2 mill. kr for 60pluss
– en økning på 300 000 kr til 4,2 mill. kr til Aktiv på dagtid
– en bevilgning på 600 000 kr (tidligere 75 000) til
Treningskontakt

Styrets beretning

Klubbhus/garderober
Vi prioriterte følgende prosjekter (alfabetisk rekkefølge):
– 7 mill. kr til klubbhus for Sagene IF på Voldsløkka
– 10 mill. kr til klubbhus med garderober, Veitvet Sportsklubb
(erstatning for lokaler i hall)

– avsetning til Lambertseter idrettshall (Oslo Idrettshaller AS)
forutsatt at det forelå en kvalitetssikret budsjettramme før
budsjettet ble avgitt

Budsjettforslaget
Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september. De
generelle problemene i kommuneøkonomien var ikke
blitt mindre enn året før. Det samme var tilfellet for Oslos
særegne problem; en svært høy befolkningsvekst som
krever betydelige investeringer i lovpålagte sektorer.
Forslagets største overraskelse var imidlertid at byrådet gikk
Årsberetning 2012 OIK
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til det uvanlige skritt å utsette den endelige salderingen av
investeringsbudsjettet for idrettsanlegg. Byrådet fulgte opp
økonomiplanens sluttfinansiering av Åsland skytehall (30 mill.
kr), og fastslo at kunstgressbanene på Jordal, Gressbanen,
Stubberud og Ullern skulle rehabiliteres. Bevilgningene til
disse ville imidlertid bli sett i sammenheng med byrådets
helhetlige gjennomgang av investeringsprosjekter på
idrettssiden i tilleggsinnstillingen til budsjettet.
Forslaget til driftsbudsjett var godt forholdene tatt i
betraktning. Rammebevilgningen ble fullkompensert for
pris- og aktivitetsvekst (38,735 mill. kr). Bevilgningene til
våre prosjekter og tiltak ble videreført uendret. Utover dette
ble det foreslått driftstilskudd til Bogstad Vinterparadis og
kunstgress- og kunstisbanen på Ullern på inntil en mill. kr hver.
Byrådet valgte å avgi en egen melding med gjennomgang
av investeringsprosjektene med forslag til budsjettjusteringer
(byrådssak 211.1/12). Gjennomgangen viste omfanget av
besluttede, helt eller delvis bevilgede prosjekter som av
ulike grunner ikke var påbegynt. I mange tilfeller var det
tale om prosjekter som var besluttet etter det tidligere løse
budsjetteringssystemet da man knapt ventet til prosjektet
var utredet og reguleringsplan vedtatt før man fikk de første
bevilgninger i bystyret. De overholdt derfor ikke kravene som
ble innført for noen år siden; at et anlegg først skal prosjekteres
og kvalitetssikres før det kan vedtas. Dernest at byggeprosessen
ikke kan påbegynnes før anlegget er fullfinansiert. Ikke minst
møtet med kvalitetssikringen viste at mange prosjekter var
underfinansierte, og at man nå måtte vurdere om de var
liv laga og bevilge restfinansieringen, alternativt redusere
eller skrinlegge planene. Som en følge av dette var store
bevilgninger låst til investeringer med en usikker fremtid, uten
at det var mulig å anvende dem alternativt.

Aften 7. november 2012.
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For å løse opp i situasjonen, foreslo byrådet noen ganske
radikale grep. Først plukket det ut tre tidligere vedtatte anlegg
som det ville gjennomføre: Åsland skytebane, Voldsløkka
landhockey-/kunstisbanebane og Voldsløkka skatehall. Disse
ble samlet i ett prosjekt kalt Idrettsprosjekter diverse. Disse
anleggene skal realiseres suksessivt, slik at de prosjektene som
først er klare til realisering, bevilges nødvendige midler fra det
nye prosjektet.
Budsjetteknisk skulle dette gjøres ved at bystyret trakk
tilbake tidligere bevilgede midler til de tre formålene med
fradrag for hva som var brukt til prosjektering osv., totalt
127, 823 mill. kr. Av disse foreslo man å bevilge 74,073 mill. kr
til Idrettsprosjekter diverse som følgelig er underfinansiert.
Byrådet lovet å komme tilbake til bystyret med en
finansieringsanbefaling slik at alle anleggene skal kunne
gjennomføres.
Av de midler som ble til overs ved tilbaketrekningen, ble
mesteparten foreslått benyttet til to nye prosjekter:
– 5 mill. kr årlig i økonomiplanperioden (totalt 20 mill.)
til prosjektet Utredning idrettsprosjekter, som skal gå
til utredning av mulige nye anlegg. I 2013 ønsker bl.a.
byrådet å utrede sandvolleybane på Kringsjå og robane
i Bestumkilen i tillegg til videre utredning av Dælenenga
idrettshall.
– 23,75 mill. kr til prosjekt Kunstgressbaner 2013, som skulle
dekke rehabilitering av kunstgressbanene Ekeberg I,
Stubberudmyra, Jordal, Gressbanen og Ullernbanen.
Byrådets forslag til omgruppering innebærer at man
netto trakk tilbake 10 mill. kr av tidligere bevilgede
investeringsmidler. Samtidig lovet man altså å saldere
Idrettsprosjekter diverse med en fremtidig bevilgning.
Kretsstyret var fornøyd med de radikalt nye grepene som
ble foreslått. De ville skape ny dynamikk i utbyggingen i 2013
og om de ble videreført og utviklet, et mer fleksibelt system.
Men vi ønsket oss større rammer og foreslo:
– En økning fra foreslåtte 5 mill. til minimum 10 mill. kr
årlig (også i 2013) til ”Utredninger idrettsprosjekter”
(byrådets nye post for prosjektering). Mulige nye
prosjekter: idrettshallene på Årvoll og Korsvoll, Rustad
langrennsanlegg, tak på Valle Hovin, økt behov Frogner.
– En økning på 57 mill. kr til ”Idrettsprosjekter diverse”
(byrådets nye post for investeringer).
Blant behovene: eventuelle ekstrabevilgninger til
Leirskallen, klubbhus Sagene IF, Linderudkollen
langrennsanlegg, sandvolleyballbanen på Kringsjå samt
nærmiljøanlegg.
– 46,3 mill. kr mer til rehabilitering (utover byrådets forslag på
23,75 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner).
– Skoleidrettshall på Uranienborg skole.
Trass i begrenset tid til disposisjon, gjennomførte styret en
bred kampanje for å skape forståelse for idrettens behov og
ønsker i media og ved samtaler og møter med partigrupper
i bystyret, med byrådet, Samferdsels- og miljøkomiteen og
Helse- og sosialkomiteen. Gjennom systematisk arbeid lyktes
vi å engasjere lokalpressen, i hovedsak Aften. Avisen bragte
en rekke, til dels omfattende oppslag om anleggssituasjonen
i hovedstaden.
Umiddelbart før budsjettmøtet i bystyret ble det ventede
flertallskompromisset inngått mellom «budsjettkameratene»

omgrupperte midler, dvs. investeringsmidler som
for lengst er bevilget og kreditert bystyret. Med en
skjønnsmessig kapitalisering av omkostningene
knyttet til den nye skoleidrettshallen (Uranienborg),
er det tale om et investeringsbudsjett på rundt
110 mill. «friske» kommunale kroner. Men samtidig
påtok byrådet seg en forpliktelse til å saldere
anleggsprosjektet. På den positive siden må man
notere at det ble tatt grep for å skape dynamikk i
den låste situasjonen som var oppstått. Det lyktes
også å få flertall for prosjekteringsmidler til en rekke
potensielle anlegg. Med det nye bevilgningsregimet
er dette en forutsetning for å unngå et kraftig fall i
investeringene fordi man mangler prosjekter som
er ”gryteklare”,dvs. ferdig utredet og kvalitetssikret.
Men det avgjort mest positive ved årets budsjett er
likevel viljen til nytenkning som resulterte i det halve
reformforslaget som lå implisitt i budsjettjusteringen.
Styret mener det må være et mål å videreutvikle
dette til et varig system som baserer seg på
sekkeposter på investeringssiden med fleksibilitet
i anvendelsen basert på en politisk prioritering av
prosjekter i kommuneplansammenheng. Et slikt
system vil selvsagt ikke løse ressursproblemene,
men det ville føre til en raskere, mer effektiv bruk av
midlene som blir bevilget. Det ville være et langt
skritt i riktig retning.
Styret i Oslo Idrettshaller AS. Foran fra venstre, Rolf, Nyhus, Richard Pedersen,
Espen Larsen, Bjørn Tore Lie, Stein Aker, Bak: Terje Melhus, Mette Margrethe
Berg, Kathe Hege Nilesen og Gro Gjestland (sekretær), Veslemøy Viervoll og
Tomas Jonsson var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: OIK
(Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti). Det
betød følgende bevilgninger utover byrådets forslag:
Prosjekteringsmidler:
– 3 mill. kr til Årvoll og Korsvoll idrettshaller (OIAS), 1,5 mill. kr
hver
– 2 mill. kr til Rustad skianlegg
– 2 mill. kr til Valle Hovin skøyteanlegg
– 2 mill. kr til forprosjekt cricketanlegg
– 2 mill. kr til Uranienborg skoleidrettshall

Diverse bevilgninger over driftsbudsjettet:
1,5 mill. kr til 60pluss
150 000 kr til Aktiv på dagtid
5 mill. kr til folkeavstemning om OL
Styrets oppsummering
Å oppsummere resultatet av årets budsjettbehandling
er ikke enkelt. Gitt kommunens generelle økonomi må
driftsbudsjettet karakteriseres som godt. Investeringsbudsjettet
inneholder forholdvis få nye kroner. Det skyldes at de største
tiltakene som ble besluttet iverksatt ble finansiert med

De fem prosjektene som gjenstår i programmet
passerer sakte men sikkert nye milepæler frem
mot realisering. Ved årsskiftet 2012-13 var status for
prosjektene som følger:
– Leirskallen idrettshall klargjort for å testes i markedet med
utgangspunkt i avsatt økonomisk ramme.
– Lambertseter idrettshall er ferdig regulert og prosjekteres.
– Grorud idrettshall er ferdig regulert og prosjekteres.
– Årvoll idrettshall er ferdig regulert og prosjekteres. Fikk
bevilget prosjekteringsmidler i budsjettet for 2013.
– Korsvoll idrettshall er under regulering, og planforslaget
har vært ute til offentlig høring. Det ble bevilget
prosjekteringsmidler i budsjettet for 2013.
Avtalen med OBOS er forlenget med to år (2013 og 2014).
Denne avtalen har stor betydning for OIAS’arbeid.
Rolf Nyhus (leder), Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen har
vært OIKs representanter i OIAS’ styre i 2012 med
Nils Johan Waldenstrøm og Helene Bugge som varamedlemmer.
Styrets beretning

Anleggsmidler:
– 20 mill. kr til rehabilitering av idrettsanlegg
– 10 mill. kr til diverse nærmiljøanlegg
– 2,5 mill. kr til skateramper, Skøyen skole
– 4 mill. kr til betong skateanlegg Jordal
– 4 mill. kr til Kringsjå sandvolleyballarena

Oslo Idrettshaller AS (OIAS)

Markarådet - markapolitikk
Markarådet som er et rådgivende organ med hjemmel i
markaloven ble konstituert i slutten av november 2011. OIK
er representert i rådet av generalsekretær Ingrid Tollånes med
rådgiver Ivar Glomstein som vara. Tollånes ble i januar valgt til
en av rådets to nestledere.
2012 har, som rådets første virkeår, vært preget av
avklaringer og grenseoppganger. En av de viktige
problemstillingene har vært hvilken rolle det skal spille; en
arena for gjensidig informasjon og utveksling av erfaringer
og synspunkter eller et organ som forsøker å påvirke offentlig
politikk. Rådets vedtekter legger hovedvekten på det første,
men åpner for at det kan avgi uttalelser, også i konkrete saker.
Årsberetning 2012 OIK

11

Styrets beretning

Utsikt fra Vettakollen nytes av ulike brukere av marka som til tider kan komme i konflikt. Foto: Ivar Glomstein.
Forslag til retningslinjer for saksbehandling
av stier og løyper i Marka
Med hjemmel i markaloven hadde fylkesmannen i
Oslo og Akershus utarbeidet et forslag til retningslinjer
for saksbehandling av stier og løyper i Marka. I sin
høringsuttalelse henviste kretsstyret til komiteflertallet ved
Stortingets behandling. Det hadde vist «til alt det verdifulle
arbeid som legges ned av frivillige i friluftsorganisasjonene
og idrettslagene. Flertallet mener at markaloven og
praktiseringen av denne ikke må innføre nye byråkratiske
eller økonomiske hindre i forhold til det frivillige arbeidet
i friluftsorganisasjonene og idrettslagene i forbindelse
med arrangering av idrettskonkurranser, vedlikehold og
utbedring av friluftsområder og idrettsanlegg og lignende».
Styret mente at enkelte av fylkesmannens konkrete forslag
trakk lovpraktiseringen i motsatt retning uten at det syntes
nødvendig. Våre motforslag gikk alle i liberaliserende retning
med bruk av færrest mulig skjønnsmessige uttrykk som åpner
for fortolkninger, synsing, forskjellsbehandling og muligheten
for maktmisbruk.

Nasjonal idrettspolitikk
Høring om norsk idretts holdning til bruk av høydehus
På bakgrunn av et initiativ fra Olympiatoppen sendte
idrettsstyret i mai spørsmålet om en oppheving av forbudet
mot bruk av høydehus ut på høring. I sitt svar la kretsstyret
stor vekt på utviklingen etter idrettstinget 2003. Det
norske eksempelet (forbudet) er ikke er blitt fulgt noe sted.
Det tok kretsstyret som et uttrykk for at høydehus verken
oppfattes som doping eller noe stort etisk problem. Bruken
er begrenset. Medisinske fagmyndigheter mener at effekten
er marginal og usikker. De praktiske ulemper ved bruk er
store. Bruk av høydehus hadde heller ikke ført idretten ut i
en gråsone som kunne legitimere andre, mer uakseptable
virkemidler for å fremme prestasjonene, slik mange hevdet
ville skje i den norske debatten før vedtaket i 2003. Kretsstyret
anbefalte derfor å oppheve forbudet mot høydehus, men
med en aldersgrense på 18 år.
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Endringen av tippenøkkelen 2013
I stortingsmeldingen om den norske idrettsmodellen annonserte
regjeringen at den ville heve idrettens andel av Norsk Tippings
overskudd fra 45,5 til 64 prosent. I budsjettet for 2013 foreslo
regjeringen at endringen gjennomføres fra og med budsjettåret
2015. Samtidig foreslo regjeringen å endre pengespilloven slik at
idrettens andel trappes opp til 47,9 prosent i 2013.
Norsk idrett var fornøyd med at regjeringen begynte
opptrappingen i dette budsjettet. Man var derimot ikke
like fornøyd med økningens størrelse. Dette skyldtes bl.a.
usikkerhet knyttet til utviklingen av spilleoverskuddet, men
først og fremst at økningen ikke samsvarte med regjeringens
egen beskrivelse av behovsutviklingen.
OIK engasjerte seg for å få vedtatt en raskere opptrapping.
Styret skrev til oslobenken på Stortinget og fagkomiteen.
Vi foreslo at opptrappingen ble gjennomført i jevne trinn
på rundt 6 prosentpoeng hvert år. Regjeringens forslag ble
imidlertid vedtatt.
Representanter fra osloidretten i NIF
Lovbestemte verv
Idrettsstyret:
Børre Rognlien, idrettspresident,
Astrid Waaler Kaas og
Marcela Bustos, medlemmer
Domsutvalget: Thomas Bornø, medlem
Appellutvalget: Tina Mjelde, medlem
Lovutvalget:
Johan Fr. Remmen, medlem
Andre verv i NIF
Utover de tingvalgte verv, er OIKs leder Norvald Mo medlem
av NIFs organisasjonsutvalg og leder av idrettskretsenes
programkomité, mens Helene Bugge (kretsstyremedlem inntil
tinget) er medlem av NIFs anleggsutvalg.

Styrets representasjon 2012
Oversikten inneholder ikke interne møter mellom styret og
organisasjonsledd under OIK (ISU og idrettslag i Oslo), og
heller ikke møter mellom styret og byens politiske ledelse.

NIF-møter:
Infomøte om mulig OL-søknad, Gardermoen, 27. mars

Norvald Mo

Kretsledermøte, Oslo, 27.-28. april

Norvald Mo

Akershus Idrettskrets ting, 12. mai

Norvald Mo

Ledermøte og ekstraordinært idrettsting 8.-9. juni

Norvald Mo, Christin Sund,
Nils Johan Waldenstrøm,
Ingar Lae og Helene Bugge

Kretsledermøte, Gjøvik, 14.-16. september

Norvald Mo, Christin Sund

Særkrets- og regionsting:
Oslo Cyclekrets, 15. februar

Nils Johan Waldenstrøm

Tennisregion Østlandet Øst, 29. februar

Norvald Mo

Oslo Fotballkrets, 5. mars

Norvald Mo

Oslo Skytterkrets, 28. mars

Norvald Mo

Norges Basketballforbund region Øst, 28. mars

Anya Sødal

Oslo Bowlingkrets, 23. april

Lars Trælvik

Håndballforbundet region Øst, 11. mai

Astrid W. Kaas

Oslo Skikrets, 30. mai

Helene Bugge

Jubileer, innvielser, prisutdeling og lignende:
Idrettsgallaen, Hamar 7. januar

Norvald Mo

Hasle-Løren ILs 100 års jubileum, 4. februar

Norvald Mo

Utdeling av Akers Avis idrettspriser, 8. februar

Norvald Mo

Utdeling av Oslo kommunes ærespriser,
idrettsstipend mm., Rådhuset, 24. april,

Norvald Mo, Anya Sødal
Lars Trælvik, Astrid W. Kaas
Ingar Lae, Nils Johan Waldenstrøm

Vestli IL 40 år, 12. mai

Norvald Mo

Nedleggelse grunnstein Lyns nye klubbhus, 5. juni

Christin Sund

Åpning Haugerud Idrettspark, 25. juni

Anees Rauf

Åpning breddeanlegget i Midtstuen, 23. september

Anya Sødal,
Caroline Rømming

Åpning Skiforeningens Hus, 18. oktober

Norvald Mo

Åpning Holmlia kunstgressbane, 22. oktober

Kathe Hege Nielsen

Overlevering av Johann Olav Koss’ premier til Oslo Skøytemuseum, 27. november

Ingar Lae

Andre møter, stevner, arrangement i idrettens regi:
Norvald Mo

OIK/AIKs inkluderingsseminar, 3. og 16. april

Lars Trælvik

Møte idrettens vilkår Groruddalen, 22. mai

Norvald Mo, Helene Bugge

Norway Cup, finaler, 4. august

Norvald Mo

Oslo og Akershus Gymn.- og turnkrets høstmøte, 13. november

Christin Sund

Styrets beretning

Møte med Kulturministeren m.fl. i klubbhuset til Grei
om utfordringer for klubber i Groruddalen

Konferanser, møter m.m. utenfor idretten:
Studietur med Samferdsels- og miljøkomiteen, København, 18. april

Norvald Mo, Helene Bugge

Heldagsverksted og p aneldebatt om visjon Oslo2022, 13. november

Anees Rauf,
Nils Johan Waldenstrøm
Norvald Mo, Anya Sødal,
Caroline Rømming,
Årstein Skjæveland
Årsberetning 2012 OIK
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Rammebevilgninger Oslo kommune

I 2012 bevilget bystyret kr 38 000 000 som rammebevilgning til idretten i Oslo. Dette utgjorde kr 2 520 000 mer enn året
før og var i samsvar med idrettskretsens innspill. Av dette var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskudd til drift av ishallen i
Furuset Forum. I tillegg til årets bevilgning kunne kretsstyret disponere kr 773 782 som var overført fra tidligere år,
samt kr 141 750 i tilbakeførte tilsagn. Satsen for ”hodestøtten” var kr 250 pr. medlem under 25 år.
Fleridrettslag fikk i tillegg kr 3 000 pr. særidrettsgruppe med medlemmer under 25 år.
Disponible midler er brukt slik (2011-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort
Leie av badene

19 989 437

(19 153 688)

5 892 150

( 4 707 700)

599 890

(

539 500)

1 867 200

( 1 810 000)

Anleggsstøtte, driftsbidrag

4 192 879

( 3 647 944)

Energitilskudd Furuset Forum

1 600 000

( 1 600 000)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

260 000

(

249 750)

Reisetilskudd

200 000

(

138 876)

84 000

(

120 000)

Andre formål

Stipend

151 370

(

216 708)

Idrett for funksjonshemmede

406 032

(

355 988)

Adm./driftstilskudd særkretser

1 047 975

( 1 064 325)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets

2 150 000

( 2 150 000)

Overført til 2013
Disponert

474 599
38 915 532

(

773 782)

(36 528 261)

Årlig behandles ca. 500 søknader fra klubber og særkretser. Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme
tilskuddsordning.

Vålerengas
Unified lag under
Norway Cup.
Over kr 400 000
ble fordelt til
formålet idrett for
funksjonshemmede.
Foto: OIK
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Regnskap

						
					

Resultatregnskap 2012
					

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
NOTE
1

2012

2011

Driftsinntekter
Sponsor- og salgsinntekter		
535 407
657 713
Offentlige tilskudd
2
57 293 978
54 443 779
Andre inntekter
3
8 381 540
19 202 775		
Sum driftsinntekter		
66 210 926
74 304 266
					
Driftskostnader
Varekostnad		 0
Lønns- og personalkostnader
4
13 630 344
Avskrivninger
6
100 508
Tilskudd		
43 197 586
Andre driftskostnader
5
9 752 126
Sum driftskostnader		
66 680 565
Driftsresultat		

-469 639

0
13 782 305
48 579
40 487 150
19 386 764
73 704 799
599 468

					
Finansposter
					
Finansinntekter		
798 763
748 338
Finanskostnader		
2 570
326 545
Sum finansposter		
796 193
421 794
								
												
Prosjektoverføringer
Overført fra i fjor		
6 255 451
6 276 737			
Overført til neste år
12
5 935 700
6 255 451
Sum prosjektoverføringer		
319 751
21 285

ÅRSRESULTAT		
646 305
1 042 547		
				
		
Disponering av årets resultat
Til egenkapital		
361 182
433 997		
Avsetning/selvpålagte restriksjoner		
285 124
608 550
Sum disponering		
646 305
1 042 547
						
		
						
				
REGNSKAP 2012
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Balanse per 31. desember 2012						
			
EIENDELER
NOTE
2012
2011			
Anleggsmidler						
Varige driftsmidler					
Inventar og utstyr
6
344 640
277 848
Sum varige driftsmidler		
344 640
277 848
Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i aksjer og andeler
7
218 600
218 600
Sum finansielle anleggsmidler		
218 600
218 600
Sum anleggsmider		
563 240
496 448		

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
8
781 403
6 299 570		
Andre kortsiktige fordringer		
376 414
35 585
Sum fordringer		
1 157 817
6 335 156
				
Bankinnskudd, kontanter o.l.
9
13 342 037
12 446 491
Sum omløpsmidler		
14 499 853
18 781 646
				
SUM EIENDELER		
15 063 093
19 278 094
				
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
10
6 117 546
5 074 999
Årsresultat
10
646 305
1 042 547
Sum egenkapital		
6 763 851
6 117 546
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
11
191 942
141 902
Sum avsetninger for forpliktelser		
191 942
141 902
			
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
2 019 873
6 056 898		
Skatt og offentlige avgifter		
103 405
140 958		
Overført til neste år
12
5 935 700
6 255 451			
Annen kortsiktig gjeld		
48 322
565 339
Sum kortsiktig gjeld		
8 107 300
13 018 646
			
Sum gjeld		
8 299 242
13 160 548

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
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15 063 093

19 278 094		

Noter til regnskapet 2012

			
Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av
1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering
av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år
er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag
for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet
forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning
til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
Aksjer er verdsatt etter kostprismetoden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til
pålydende beløp.		
Fordringer				
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. 		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter,
bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og
balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke
balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.

Note 2
Offentlige tilskudd		
Regnskapsposten består av:
2012
2011
Statlig tilskudd
800 000
730 000
Ørem. tilsk. Oslo kommune
50 106 000 47 482 880
Ørem. tilsk.NIF
3 513 533 3 055 376
Rammetilskudd fra NIF
2 039 239 2 039 239
Momskompensasjon
571 903
580 704
VO-tilskudd
8 730
5 580
Andre tilskudd
254 573
550 000
Sum		
57 293 978 54 443 779
		
Note 3
Andre inntekter		
Regnskapsposten består av:
2012
2011
Leieinntekter
6 516 072 8 190 239
Deltakeravg., abonnenter,
gjenopptaksgebyr
669 450
747 846
Bingo		
133 989 9 170 338
Andre inntekter
1 062 029 1 094 352
Sum		
8 381 540 19 202 775
			
Note 4
Lønns- og personalkostnader
Regnskapsposten består av:
2012
2011
Lønn fakturert fra NIF
11 950 351 11 194 125
Lønn instruktører OIK
1 173 150 1 312 893
Andre lønnsytelser
223 533
190 507
Andre personalkostnader
283 310 1 084 780
Sum		
13 630 344 13 782 305
Antall årsverk

22,2

22,6

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i
Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap
utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.
Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for
kretsen i regnskapsåret.
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 157 personer
tilknyttet de prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
Lønn til generalsekretær utgjør kr 588 743 og annen
godtgjørelse var kr 25 701.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 161 997 inkl. mva.
til lovpålagt revisjon.
Det er utbetalt kr 31 000 i styrehonorarer. Det er ikke gitt
lån til ansatte pr. 31.12.12.		

REGNSKAP 2012

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er
opptjent.
Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt
for.				
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende
inntekt. For prosjekter som har øremerkede midler der
aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.
		
Skatter
Oslo Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er
derfor ikke skattepliktig.
Årsberetning 2012 OIK
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Note 5
Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
2012
2011
Driftskostnader Osloidrettens Hus
3 063 5003
151 512
Driftskostnader Ekeberg Idrettshall
2 010 364
2 900 973
Bingokostnad
39 467
8 964 948
Kretsstyret/IR
245 959
152 649
Driftskostnader administrasjon
1 535 678
1 037 107
Driftskostnader prosjektene
2 857 158
3 179 576
Sum		
9 752 126
19 386 764
		
Note 6
Varige driftsmidler			
2012
Økonomisk levetid
5 år
10 år
SUM
Anskaffelseskost 01.01.12
215 706
219 072
434 778
Tilgang		
167 300		
167 300
Avgang		
0
0		
Tap avgang driftsmiddel			
0
Anskaffelseskost 31.12.12
383 006
219 072
602 078

0
434 778

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.12
Bokført verdi pr. 31.12.12

257 438
344 640

156 930
277 848

Årets avskrivninger			
100 508
Avskrivningsplan			Lineær

48 579

175 977
207 029

81 461
137 611

Note 7
Finansielle anleggsmidler		
Ansk.ForretningsStemme og
Investering i aksjer
Tidspunkt
kontor
eierandel
Kostpris
Oslo Idrettshaller AS
14.09.06
Oslo
51 %
100
											
Oslo Idrettshaller AS hadde i 2012 et resultat på kr 2 926 387 og en egenkapital pr. 31.12.2012 på kr 5 421 289.

2011
SUM
268 678
166 100

Bokført verdi
218 600

Note 8
Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 56 173.			
Andre kortsiktige fordringer er fra 2012 kraftig redusert da bingooppgjøret nå utbetales fra bingoentreprenøren.
											
Note 9
Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 13 342 036 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 30 861.					
Note 10 Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.12
3 074 963
3 042 583
6 117 546
				
0
Årets endring i egenkapital:			
0
Årets resultat til annen egenkapital		
361 182
361 182
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
285 124
0
285 124
Egenkapital pr. 31.12.12
3 360 086
3 403 764
6 763 851
Avsetning/selvpålagte restriksjoner inkluderer kr 170 248,50 til dekning av restanser på bingotilskudd klubber 2011.		
									
Note 11 Pensjonsforpliktelser
All pensjon er utbetalt og det foreligger ingen fremtidig forpliktelse, men det er avsatt kr 112 940 for eventuell underdekning for
premieforpliktelse gammel AFP. For en person som har gått av med avtalefestet pensjon i 2008 eller tidligere, er det avsatt
kr 79 002 for arbeidsgivers andel av utbetaling i 2013.
				
Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
2012
2011
Overførte prosjektmidler, Aktiv på dagtid
2 215 072
2 414 581
Overførte prosjektmidler, 60pluss
991 009
801 807
Overførte prosjektmidler, Treningskontakt
278 691
303 409
Overførte prosjektmidler, Folkehelseprosjekter
160 134
0
Overførte prosjektmidler, Storby klubbtiltak
579 583
613 557
Overførte prosjektmidler, Inkludering i idrettslag
550 675
264 789
Overførte prosjektmidler, Idrett og utfordring
639 380
1 081 369
Overførte prosjektmidler, Gatekamp
46 557
2 156
Overførte prosjektmidler, Rammetilskudd Oslo kommune
474 599
773 782
Sum		
5 935 700
6 255 451
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Innledning
Oslo Idrettskrets (OIK) er en
medlemsorganisasjon for all idrett innen
Oslo kommune som er tilsluttet Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF). Virksomheten drives fra
Osloidrettens Hus på Ekeberg i Oslo.
Medlemmer
Oslo Idrettskrets hadde pr. 31. desember
2012 633 idrettslag, 621 bedriftsidrettslag,
36 særkretser/regioner og totalt 326 131
medlemskap. Styrets arbeidsutvalg utgjør
idrettsrådet i Oslo. Oslo bedriftsidrettskrets
tiltrer idrettsrådet med tale- og forslagsrett.
Miljø
Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke
registrert arbeidsskader eller ulykker i løpet
av året. Virksomheten påvirker ikke det
ytre miljø utover det som kan forventes av
liknende virksomheter.
Sykefravær
Sykefraværet var på 5,4 % i 2012 (7,3 % i
2011). Korttidsfraværet (inntil 8 uker) var på
1,0 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var
på 4,4 %. Fire personer var langtidssykmeldte
i 2012.

Diskriminering
Kretsen arbeider aktivt for å fremme
likestilling, sikre like muligheter og rettigheter
og hindre diskriminering. For å bidra til
dette, har idrettskretsen blant annet etablert

Årsregnskap
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og
gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av
idrettskretsens økonomiske stilling ved årets
slutt. Styret er ikke kjent med forhold som
er oppstått etter regnskapsavslutningen
som endrer dette forhold og anser at det
er grunnlag for fortsatt drift. Utestående
fordringer er bokført til pålydende etter
avsetning til tap på krav.
Sekretariatet, inkludert drift av Ekeberg
Idrettshall og Osloidrettens hus, hadde et
årsresultat på kr 646 305 mot budsjetterte
kr 649 300 i overskudd. Inntektene inkluderer
utleie til privatisteksamener på kr 866 040.
Prosjektene Aktiv på dagtid, Treningskontakt,
60pluss, Folkehelseprosjekter (ny), Inkludering
i idrettslag og Idrett og utfordring gikk
i overskudd med kr 5 935 700 og sikret
dermed kontinuitet i driften inn i 2013.
Rammetilskuddet fra Oslo kommune var
i 2012 på kr 38 000 000. I tillegg disponerte
kretsstyret til fordeling kr 773 782 som var
overført fra tidligere år, samt kr 141 750
i tilbakeførte tilsagn. Dersom idrettslag
som har fått tilsagn ikke leverer påkrevd
dokumentasjon innen gitte frister, blir
tilskuddet ikke utbetalt. Disse tilskuddene
legges inn i ny fordeling påfølgende år.
De 127 klubbene og særkretsene som
deltok i bingospill fikk utbetalt kr 7 221 362
(9 206 650 i 2011). Begrensningene ilagt av
Lotteritilsynet på spill på databingo i 2011
har dermed gitt utslag med nedgang på
21,5% på avkastningen.
Avsetningene gjelder prosjektoverføringer
til bruk i 2013, for prosjektene Aktiv
på dagtid, 60pluss, Treningskontakt,
Folkehelseprosjekter, Inkludering i idrettslag,
Idrett og utfordring og Gatekamp. Dette
utgjør totalt kr 5 935 700.
Styret gjør følgende disponeringer av
overskuddet for 2012: Til annen egenkapital
kr 361 182, til vedlikeholdsfondet kr 324 640

og til jubileumsfond OIK 100 år kr 100 000.
Fra egenkapital kretsting kr 100 000 og fra
bingoreserve kr 209 765. Av bingoreserven
benyttes kr 170 248 til å dekke restanser på
bingotilskudd
Styret
Styret består av åtte medlemmer, inkludert
ansattes representant, fire menn og fire
kvinner. I tillegg er det to varamedlemmer,
en kvinne og en mann. Det er utbetalt kr
31 000 i styrehonorarer og kr 245 958 til
dekning av andre kostnader forbundet
med drift av styret i Oslo Idrettskrets i 2012.
Revisjon er kostnadsført med kr 161 997 inkl.
merverdiavgift til BDO AS.
Anlegg
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
eies av Stiftelsen Osloidrett. Oslo Idrettskrets
er ansvarlig for utleie av lokalene etter en
leieavtale mellom stiftelsen og idrettskretsen.
Etter utflytting av en stor leietaker, ble
inntektsgrunnlaget kraftig påvirket, da vi
ikke klarte å få inn en ny stor leietaker. Store
rehabiliteringsoppgaver i Ekeberg idrettshall
skaper en utfordrende driftssituasjon.
Det er satt i gang en prosess for å overføre
eierskapet av Osloidrettens Hus og Ekeberg
Idrettshall tilbake til Oslo Idrettskrets.
I et forhåndsvarsel fra Stiftelsestilsynet,
vil Stiftelsen Osloidrett fra 8. april 2013
bli strøket som stiftelse. Eierskapet av
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall vil
da overføres til Oslo Idrettskrets. Stiftelsens
egenkapital, kr 902 250 pr 1. januar vil bli
overført til Oslo Idrettskrets. Oslo Idrettskrets
inntrer som debitor for stiftelsens plikter
og er part i stiftelsens avtaler etter at
samtlige kreditorer er varslet.
Lov
Oslo Idrettskrets har en lov som er i tråd med
NIFs lov, og den økonomiske årsberetningen
er avgitt i tråd med regnskapsloven.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning
om fortsatt drift og det bekreftes herved at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Oslo, 31. desember 2012
19. mars 2013

Norvald Mo
leder

Christin Sund
Nestleder

Nils Johan Waldenstrøm
styremedlem

Kate Hege Nielsen
styremedlem

Ingar Lae
styremedlem

Anees Rauf
Styremedlem

Anya Sødal
styremedlem

Kathe Langvik
styremedlem

Årstein Skjæveland
varamedlem

Caroline Rømming
varamedlem

Ingrid Tollånes
generalsekretær
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Kretsstyrets økonomiske beretning 2012

Ansatte
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom
året til 157 personer tilknyttet de ulike
prosjektene idrettskretsen er engasjert
i. I idrettskretsen for øvrig har det i
gjennomsnitt vært 22,2 årsverk (herav 11,4
årsverk kvinnelige ansatte). Av disse var ca.
2,5 årsverk finansiert av rammetilskuddet
fra NIF. De øvrige årsverkene er finansiert
gjennom utleieinntekter for hall og kontorer
og gjennom prosjekter organisert av Oslo
Idrettskrets med bidrag fra Oslo kommune,
Helse Sør-Øst og særskilte statlige tilskudd
kanalisert via NIF.

rutiner for rekruttering, hvor søkere fra
underrepresenterte grupper oppfordres til
å søke.

Revisjonsberetning 2012
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Kontrollkomiteens beretning 2012
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lovutvalget

Inntil idrettskretstinget 2. juni 2012 bestod lovutvalget av:
Leder:

Gunnar-Martin Kjenner, Ski- og fotballklubben Lyn

Medlem:		Terje Ahlsen, DNB BIL
		Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL
Varamedlem:
Thomas Laurendz Bornø, Skeid
		Tina Mjelde, OPIL

Etter idrettskretstinget har utvalget følgende sammensetning:
Leder:		Gunnar-Martin Kjenner, Ski- og fotballklubben Lyn
Medlem:		Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL
		Tina Mjelde, OPIL
Varamedlem:
Ellen Karine Aas Lund, Nordstrand Basketballklubb
		Rune Nordby, Tveita IL

Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets
sekretær.
Det er avholdt fem møter i utvalget hvor man bl.a. har
behandlet lovene til 36 av byens idrettslag. Lovutvalget har
også i år arbeidet med problemstillinger knyttet til etablering
av en ”idrettens enhet for avdekking av økonomiske

misligheter og kriminalitet”. Utvalgets leder hadde i oktober
en kort innføring i NIFs lov for kretsstyrets medlemmer.
Gunnar-Martin Kjenner, Veslemøy Viervoll, Tina Mjelde
og Astrid Johannessen deltok på Idrettsforbundets lov- og
domsseminar som ble arrangert på Holmenkollen i oktober.

Lovutvalget 2012-2014. Fra venstre Gunnar-Martin Kjenner, leder, Tina Mjelde, Veslemøy Viervoll, Ellen Karine Aas og Rune Nordby.
Foto: OIK.
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Idrettslag opptatt i OIK/ NIF 2012
Navn

Lagsnr.

Opptatt

Ant. medl.

Idrett/særforbund

Semper Major Fluekasteklubb Oslo

03011475

13.01.2012

12

Casting

Christiania Cykleforening

03011476

18.01.2012

20

Cykle

Vestre Aker Sykkelklubb

03011477

07.02.2012

15

Cykle

Storo Cricket Klubb

03011478

21.02.2012

13

Cricket

Holmlia Rugby Klubb

03011479

01.03.2012

28

Rugby

Bøler Ishockey Klubb

03011480

29.03.2012

10

Ishockey

Bekkelaget og Nordstrand Håndballklubb

03011481

29.03.2012

13

Håndball

Christiania Håndbak Klubb

03011482

16.04.2012

10

Bryte

Vanndragent ai chi chuan-forening

03011483

23.04.2012

19

Kampsport

Funkis Snowboardklubb

03011486

04.05.2012

10

Snowboard

Rykkinskauen Idrettslag

03011487

14.05.2012

15

Bandy (innebandy)

Grønland Cricket Klubb

03011490

24.05.2012

59

Cricket

Nydalen Alpinklubb

03011491

24.05.2012

24

Ski

Oslo Øst Rugby League Klubb

03011503

25.06.2012

18

Rugby

Viken Volleyballklubb

03011504

27.06.2012

13

Volleyball

Oslo Speedskaters Rulleskøyteklubb

03011517

07.08.2012

15

Skøyte

Oslo Australske Fotballklubb

03011519

29.08.2012

31

Rugby

Dælenenga Bokseklubb

03011522

17.10.2012

10

Boksing

Vilje Idrettslag

03011523

02.11.2012

22

Friidrett

IL Manglerud Star Ishockey Elite

03011524

27.11.2012

32

Ishockey

Klubber utmeldt/nedlagt i 2012

Sammenslått i 2012

11.01.2012 Valle Petanque klubb

Nedlagt

23.01.2012 Putten IF

Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt

13.06.2012 Lokomotiv Oppsig FK

Nedlagt

19.07.2012 Oslo Kyudoforening

Utmeldt

17.09.2012 Torshov Biljardklubb

Nedlagt

17.09.2012 Hauketo-Prinsdal Kvinne
og familielag Gymgruppa

Nedlagt

23.10.2012 OBV Innebandyklubb

Nedlagt

23.10.2012 Kappa Futsal Klubb

Utmeldt

23.10.2012 Christiansands Fotball Forening

Nedlagt

23.10.2012 Karate Kyokushinklubb Øst

Utmeldt

23.10.2012 IL Maccabi-Oslo

Utmeldt

Følgende klubber ble satt under administrasjon
av Oslo Idrettskrets og vedtatt oppløst
Achilles Triathlon klubb 		
Aker Strategenes Futsal klubb
Dragon Fotballklubb		

oppløst 13.11.2012
oppløst 13.11.2012
oppløst 13.11.2012

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten

Navneendring i 2012
04.01.2012		 Fra Bislett Danseklubb 			
		
til Bislett Sportsdansere
08.06.2012		 Fra Capoeira Angola Klubb
		
til Foreningen Capoeira Angola Oslo
15.08.2012		 Fra Danseklubben Fristil		
		
til Rullestoldanseklubben Fristil
12.09.2012		 Fra Fighter Kickboksingklubb		
		
til Fighter Kickboxingklubb
24.10.2012		 Fra Oslo Skytterklubb			
		
til Stor-Oslo Skyteklubb
Endring av idrettskretstilhørighet fra Oslo IK til Akershus IK:
27.03.2012 Sunyata Aikido Dojo Dojo (Nytt navn i Akershus IK
Sunyata Aikido Heggedal)

2011

2012

Endring

652

632

- 20

1 269

1 241

- 28

Medlemskap i Osloidretten uten bedriftsidretten

189 095

242 114

53 019

Medlemskap i Osloidretten med bedriftsidretten

276 017

326 131

50 114

Klubber i Oslo med bedriftsidretten

klubb- og medlemsstatistikk

26.03.2012 Alnagutta FK
14.05.2012 Steinbånn SK

14.09.2012		
Myrer IL og Bislett Ballklubb til Bislett Volley
23.10.2012		
Lions Cricket Club og Inter Oslo Cricket
		Klubb til Inter Oslo Cricket klubb
31.10.2012		
Nordtvet Ryttersportsklubb og Stovner
		Rideklubb til Stovner Rideklubb

Årsberetning 2012 OIK
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Det gamle ord om at veien blir til mens man går, kan gjerne anvendes på sekretariatets virksomhet, og da fremfor alt på
stabens politiske påvirkningsarbeid. Her legger vi egne planer basert på tingets marsjordre. Men så skjer det uventede, av
og til helt uforutsigbare som endrer vår dagsorden nærmest fra en dag til neste. Men det uventede er ikke nødvendigvis
negativt for mulighetene til å nå våre langsiktige, overordnede mål. Som da Hasle kom «rekende på ei fjøl» i 2011.
Muligheten for å kunne omskape Arcus gamle produksjonsbygg på Hasle til et stort fleridrettssenter krevde både arbeid
og våkenetter i 2012. Dessverre ser det ved årsskiftet ikke ut til at bestrebelsene vil gi de ønskede resultater.
En olympisk mulighet for osloidretten
En annen uventet prosess ble innledet etter at Sør Korea
overraskende ble tildelt OL/PL 2018. Ved årsskiftet 2011/12
var det klart at Oslo kunne bli utpekt til vertsby i en mulig
søknad. Spørsmålet om hva det eventuelt vil innebære
har tatt mye av sekretariatets tid og oppmerksomhet
– og med full rett. For håndtert riktig, kan et Oslo-OL/
PL 2022 gi anleggssituasjonen for breddeidretten et løft.
Håndtert feil, kan det føre til en søknad med vesentlig
deler av OL-aktiviteten og -anleggene utenfor byen. Det
er ikke selvsagt hva utfallet blir. I dette spillet er det både
politiske og idrettslige aktører med uforenlige standpunkter.
Styret definerte OIKs mål i januar. Kretstinget i juni sluttet
seg til styrets hovedlinje, men var mer detaljert når det
gjaldt betingelsene for et OL/PL i Oslo. I arbeidet for å få
oppslutning om osloidrettens krav er det styret som treffer
de strategiske valg, mens sekretariatet er utreder og rådgiver.
Prosessen er såpass hektisk at styret og administrasjonen har

Aften
18. januar
2012.
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etablert en felles arbeidsgruppe som ivaretar dialogen med
kommunens OL-etat.
Av de forutsigbare, vel planlagte oppgavene i 2012 var
vårt eget ting. Tinget formaliserte overgangen til to års
tingperioder. For å tilpasse funksjonene til hyppigere ting er
det besluttet å gi den strategiske planen fire års funksjonstid,
men med muligheter for nødvendig supplering på
mellomtingene.

Forholdet til kommunen
Sekretariatets arbeidsplaner omfatter bl.a. et knippe oppgaver
knyttet til kommunebudsjettet, plansaker, kommunale
planer for idrett og friluftsliv mm. At det til dels er faste,
sykliske prosesser, gjør dem ikke nødvendigvis trivielle. Det
var årets budsjettbehandling det beste eksempelet på. Som
det fremgår av styrets beretning, var det en prosess hvor
man avgjort ville kommet til kort om man hadde anvendt
autopilot.
I arbeidet mot kommunen har man praktisert den
tradisjonelle oppgavedelingen. Styret dekker forholdet
til politisk nivå (byråd og bystyre) med sekretariatet som
tilrettelegger. Sekretariatet forholder seg til den kommunale
administrasjon (byrådsavdelinger, etater, bydeler, kommunale
foretak). Unntaket fra denne regelen er som nevnt kontakten
med OL-etatens ledelse. Sekretariatet har løpende kontakt
med Bymiljøetaten samtidig som det avholdes kontaktmøter
med et par måneders mellomrom. Det eksisterer også
et større forum som består av Utdanningsetaten,
Undervisningsbygg Oslo KF, Bymiljøetaten og OIK. Dette
møtes tre, fire ganger i året, og er svært nyttig. Disse
møteplassene gir muligheter for å avklare spørsmål, oppklare
misforståelser, bli enige om forhold som må utredes nærmere
osv. på en uformell og rask måte. I tillegg skaper de et nettverk
som letter det daglige samarbeidet.
Av årets gledelige nyheter er at vi har fått reetablert en
nærmere kontakt med Plan- og bygningsetaten. De negative
erfaringene fra Ensjøutbyggingen var utgangspunktet for
kontakten. Arbeidet gjennom året har i større grad satt
fokus på idrettens plass i arealplanleggingen. Idrettskretsen
har fremmet idrettsanlegg som en naturlig del av sosial
infrastruktur i samfunnet, noe dagens planføringer ikke har
med seg. Heldigvis har vi møtt forståelse i fagetaten for disse
spørsmålene, og det er håp om at idrettens arealproblematikk
vil bli synliggjort i det videre arbeidet med kommuneplanen.
Kommuneplan 2013 har perspektiv frem mot 2030, og har
fokus på å gjøre byen i stand til å håndtere den ventede
befolkningsveksten.

OIK som forvaltningsorgan
Oppgaven som styrets politiske sekretariat er langt fra dens
eneste. Idrettskretsene er delegert viktige forvaltningsmessige

På befaring med Bymiljøetaten (BYM). Øivind Johansen forteller om området ved Jordal for (fra venstre Robert Hofstad, Hilde Ellingsen,
Per Øyen (alle fra BYM) og Kathe Langvik fra OIK. Foto: OIK
oppgaver i norsk idrett knyttet til opptak av lag i NIF,
overordnet kontroll med deres drift i forhold til både
idretten og samfunnets lovverk, og tilslutt ved utmelding
eller opphør. Fra kommunen er vi betrodd en del offentlige
forvaltningsoppgaver knyttet til fordeling av offentlig
støtte til lag og kretser samt fordelingen av treningstid
i kommunale idrettsanlegg. Vi er også behjelpelig med
utvelgelsen av mottakerne av kommunens idrettsstipend
og dens pris til årets idrettslag. Dette er oppgaver som
både er arbeidskrevende og som forutsetter vilje og evne

til å holde orden i organisasjonen. Som beskrevet i de
foregående årsberetninger har vi i senere år registrert enkelte
tilfeller av forholdsvis avansert økonomisk kriminalitet i
osloidretten. Verken OIK eller idrettslagene besitter normalt
den kompetanse som er nødvendig for å kunne levere en
anmeldelse av slik kvalitet at politiet tar saken. Dette er en
svært alvorlig utvikling for idretten som i stor grad lever av
offentlig støtte og private sponsormidler. Derfor foreslo vi
for idrettstinget i 2011 å opprette et nasjonalt organ som
kan hjelpe klubbene med å avdekke tilfeller av kriminalitet
og levere politianmeldelser som politiet ikke kan unnlate å
behandle. Det var imidlertid overraskende liten oppslutning
om forslaget som ble besluttet oversendt styret. Siden har
utviklingen − dessverre – ført til større forståelse for behovet,
og vi har i 2012 blitt trukket inn i idrettsstyrets arbeid med en
mulig ordning. Noen endelig beslutning forelå imidlertid ikke
ved årsskiftet.

Serviceorganisasjonen OIK
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Aften 29. februar 2012.

Ivaretakelsen av våre forvaltningsmessige oppgaver preges
i liten grad av «pisk» og sanksjoner. Først og fremst er vi
en serviceorganisasjon som skal hjelpe idrettslagene til å
fungere skikkelig. Konsultasjoner og kompetanseoverføring
står derfor sentralt. Sekretariatets inntrykk er at det fortsatt
er liv i frivilligheten. I deler av byen med stort innslag av
fremmedkulturell innvandring sliter en del av de tradisjonelle
idrettslagene med rekrutteringen til tillitsverv. Det meldes
også om laber dugnadsånd. Samtidig kan man ikke unngå å
registrere at det i de samme bydeler ofte finnes forholdsvis
store og velfungerende etniske lag basert på frivillighet
og dugnadsånd. Mange av dem driver litt annerledes enn
tradisjonelle norske lag, men oppslutninger er upåklagelig. De
illustrerer at varslingen av frivilligheten og norsk idretts sikre
død kanskje er noe prematur, og at det vi står overfor mer er
25
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Kristin Casteel fratrådte som instruktør 27. august.
Kristine Øverås tiltrådte som idrettspedagog, Aktiv på dagtid
27. august.

et kulturelt overgangsfenomen. Sekretariatet har i 2012 vært
engasjert i prosesser i Groruddalen med sikte på å skape
gjensidig respekt og forståelse for ulike måter å drive på.
Det er spennende å se at det er enkelte tradisjonelle norske
lag som har innsett at man må være «two to tango», og
som derfor har utviklet spesielle opplegg for å engasjere og
integrere innvandrerungdommen i laget.

Ansatte i Oslo Idrettskrets pr. 31. desember 2012
Ingrid Tollånes, generalsekretær
Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef
Robert Gausen, anleggsrådgiver
Ivar Glomstein, rådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, konsulent

Inntektsgivende virksomhet
Også i 2012 samarbeidet OIK med Egil Hesland AS om et
bingotilbud til osloidretten der bingoentreprenøren stod
for driften. Det resulterte i drøye 7,2 mill. kr i inntekter som
kom 124 lag og kretser til gode. Så selv om nye regler har
redusert inntektene de senere år er dette fremdeles en god
inntektskilde for osloidretten.

Aktivitetstiltakene
Styrets og sekretariatets beretninger er i hovedsak en
beskrivelse av OIKs virksomhet som organisasjonsmessig
overbygning for den frivillige idretten i Oslo. Det er egnet til
å gi et skjevt bilde av sekretariatets virksomhet. For arbeidet
med kretsens primæroppgaver besørges av et mindretall
av OIKs ansatte. Omtrent en tredjedel sørger for driften av
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall, mens den siste
tredjedelen arbeider med å aktivisere mennesker som
står fjernere fra idretten. Rapportene fra de ulike tiltakene
følger lenger ut i beretningen. De er gode eksempler på at
osloidretten tar samfunnsansvar − med positive sosiale og
helsemessige konsekvenser for deltakerne. På makronivå
spiller de rett inn i den offisielle helsepolitikken med sikte på å
styrke forebygging. Derfor er de da også fullfinansierte av stat
og kommune.

Idrettsmerket
I 2012 tok 182 personer idrettsmerket i Oslo, en nedgang
på 27 i forhold til foregående år. Ingen kvalifiserte seg til
statuetten. Det blir trykket opp en terminliste som sendes på
forespørsel.

Intern organisering
Eva Cecilie Simensen tiltrådte som prosjektleder 60pluss
1. januar.
David Haaheim tiltrådte som hallbetjent 1. februar.
Einar Odden fratrådte som hallbetjent 28. februar.
Knut Lomsø fratrådte som hallbetjent 9. april.

Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
(fødselspermisjon fra 25. august og ut året)
Hege Walsig Skau, konsulent
Fysisk aktivitet og helse:
Ingvild Reitan, avdelingsleder
Jane Hallstrøm, faglig leder, Aktiv på dagtid
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Frode Svardal, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Guro Pauck Øglund, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Mona Haugland, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Kristine Øverås, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Eva Cecilie Simensen, prosjektleder 60pluss
Louise Larsen Dahl, prosjektleder, Treningskontakt
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Helge Mood, driftssjef
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ernst Ove Grongstad, hallbetjent
David Haaheim, hallbetjent
Ulf Vardi, renholder
Bjørg Moreite, sentralbord og ekspedisjon
Aktiv på dagtid har siden 23. februar hatt en praktikant
utplassert av NAV.
Oslo Idrettskrets hadde 31.desember 2012 24 ansatte (22,2
årsverk). Fraværsprosenten i 2012 var 5,4.

Generalsekretær
Ingrid Tollånes

Stab
Styrearbeid, lov og organisasjon, informasjon,
anlegg, økonomi, idrettspolitikk
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Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall

Kompetanse og klubbutvikling

Fysisk aktivitet og helse

Helge Mood, driftssjef

Kathe Langvik, avdelingsleder

Ingvild Reitan, avdelingsleder

Utleie, drift, vedlikehold, service

Klubbtiltak
Gatekamp
Idrett og utfordring
OIKs utdanningstilbud

60pluss, Aktiv på dagtid,
Stor og sterk, Treningskontakter
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Rekrutteringsanlegget for hopp i Midtstuen. Foto: Ivar Glomstein.

Aktuelle anleggssaker
Ekeberg by- og idrettspark
Et flerårig arbeid med en helhetlig områderegulering for
Ekebergsletta har blitt skrinlagt. Man velger nå i stedet å
gå videre med de enkelte delene av planen som egne
reguleringsplaner. Dette er ventet å ha positiv virkning
på fremdriften for både idrettshall ved Ekeberg skole, ny
kunstgressbane og cricketanlegg. Ellers er det flere saker som
rører seg omkring anleggsutvikling på Ekeberg. KFUM Oslo har
presentert planer for videre utvikling av sitt anlegg og Norges
Fotballforbund har sammen med Bækkelaget SK vist interesse
for området med tanke på et fast treningssted for landslagene.
Linderudkollen
Det er planer for utvidelse av skiløypene og et moderne
kunstsnøanlegg i Linderudkollen.
Regulering ble vedtatt i bystyret i februar 2012, og saken
er oversendt til Miljøverndepartementet for stadfestelse i
henhold til Markaloven.

Voldsløkka idrettspark
Reguleringsplanen for idrettsparken har vært ute til høring
høsten 2012, men er fortsatt ikke oversendt til politisk
behandling. Kostnadsberegninger av de planlagte og
delfinansierte prosjektene for skatehall og landhockey-/
kunstisbane viser beløp langt over avsatte rammer.
Prosjektene skal gjennomgås for kostnadsreduksjon og
ny kvalitetssikring før de eventuelt igjen legges frem for
bystyret.
Dælenenga idrettshall
Det har beklageligvis ikke vært fremdrift i dette prosjektet i
2012.
Bogstad vinterpark
Det fysiske arbeidet med isbanen er godt i gang, og mye av
grunnarbeidet er utført.

anlegg

Fleridrettshall på Hasle – ”Arcustomta”
Med utgangspunkt i et verbalvedtak i budsjettet for 2012
har idrettskretsen jobbet for realisering av et stort innendørs
fleridrettsanlegg på Hasle. En lang kamp for å få Oslo
kommune aktivt på banen lyktes etter hvert, men ble avløst
av en endring i holdning fra eierselskapets side. Året endte
ulykkelig med et negativt vedtak i eierselskapet om å inngå
en intensjonsavtale med plan om endelig avgjørelse første
halvår 2013. Per 31.12.2012 må vi regne med at denne unike
muligheten er tapt for Osloidretten.

Frogner stadion
Reguleringsplan for å innpasse en ishall og en flerbrukshall
på Frogner stadion er oversendt til politisk behandling.
Utredning om finansieringsmodell (mulig OPS), og
prosjektering av anlegget er i gang.

Skytebane i fjell på Åsland
Det var håp om byggestart i 2012, men i stedet har
prosjektet havnet ut på en ny runde med utredninger og
kvalitetssikring. Usikkerhet omkring konseptvalg og kostnader
i detaljprosjekteringen er årsaken til at det nå ikke kan ventes
byggestart før 2014.
Årsberetning 2012 OIK
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Holmenkollanlegget
Både rulleskiløypa og rekrutteringsanlegget for hopp i
Midtstulia er ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av året.
Valle Hovin – Vålerenga stadion og skøytehall
Det arbeides for realisering av et stadion for Vålerenga Fotball,
og det er planer for tak over skøytebanen. Reguleringsplanen
ble sendt til politisk behandling i mars 2012.
Kunstgressbaner
Det er i 2012 arbeidet med en rekke kunstgressbaneprosjekter.
Det er ferdigstilt baner i Muselunden (2 stk.), på Holmlia og på
Hasle skole. Tørteberg 1 er rehabilitert.
Skoleidrettshaller
I 2012 ble den nye Kjelsåshallen åpnet. Det er en flott hall
med gode fasiliteter for idretten.

Byrådets bade-/svømmemelding og
konseptvalgsutredning for nytt svømmeanlegg
Bymiljøetaten arbeider parallelt med en bade-/
svømmemelding og en konkret utredning for plassering
av et stort svømmeanlegg. I meldingen skal strukturen for
svømmeanleggene i Oslo vurderes, både eksisterende og
nye anlegg. Konseptvalgutredning er mer spesifikt rettet mot
etablering av et nytt større anlegg.

Øvrige saker hvor vi har uttalt oss
Gran skole – reguleringsplan (gymsaler / fleridrettshall)
Bjørnveien 109 – reguleringsplan for boliger / ny skole
Teglverkstomta (Hasle) – reguleringsplan for ny skole
Bestumkilen – sykkelvei med betydning for idrettsinteressene
Sognsveien 80 – reguleringsplan
Maridalen – veiløsning på strekningen Brekke – Hammeren
Lillomarka Arena – planprogram
Filipstad – områderegulering

Annet
Kommunal plan for idrett og friluftsliv
Arbeidet med planen har pågått i kommunen gjennom
hele året. Et planutkast var ute på høring før sommeren.
Idrettskretsen var svært kritisk til det som ble lagt frem både
på grunn av form og innhold. Byrådet har signalisert at planen
skal bli et viktig verktøy for kommunens arbeid, og det blir
spennende å se hva som legges frem i det nye året.

Forøvrig henvises til styrets beretning for en beskrivelse av
årets kommunale budsjettprosess og virksomheten i Oslo
Idrettshaller AS.

Kommunale vedtak om investeringer i idrettsanlegg 2012
Sak
Budsjettår
Tiltak
Sum (i 1000 kr)
Byrådets budsjettforslag 2013
		
Tilbaketrekning av tidligere vedtatte, ubrukte midler
vedtak i bystyret 05.12.2012,
		
til Voldsløkka skateboardhall
-35 342
sak 332-333/12
2013
		
Tilbaketrekning av tidligere vedtatte, ubrukte midler til 		
		
Voldsløkka bandy-/ landhockeybane
-46 466
		
Tilbaketrekning av tidligere vedtatte,
		
ubrukte midler til Åsland skytebane
-46 015
		
Idrettsprosjekter div. (3 ovenstående prosjekt.)
74 073
		
Div. kunstgressbaner (rehab. av Ekeberg I, Stubberudmyra,
		
Jordal, Gressbanen, Ullernbanen)
23 750
		
Utredning/prosjektering (Kringsjå sandvolleyballarena,
		
robane Bestumkilen, Dæhlenenga idrettshall)
5 000
		
Rehabilitering av idrettsanlegg
20 000
		
Diverse nærmiljøanlegg
10 000
		
Skøyen skole skateramper
2 500
		
Jordal betong skateanlegg
4 000
		
Kringsjå sandvolleyballarena
4 000
		
Prosjektering av Årvoll og Korsvoll flerbrukshaller
3 000
		
Rustad skianlegg - prosjektering
2 000
		
Valle Hovin skøyteanlegg - prosjektering
2 000
		
Forprosjektere cricketanlegg
2 000
		
Skoleidrettshall Uranienborg, nedgravd (sjablongmessig anslag)
80 000
			
104 500
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Styret vedtok i januar en ny informasjonsstrategi. OIK skal basere sin
informasjonsvirksomhet på digitale, nettbaserte løsninger. Søknadsprosesser og annen
form for datainnsamling skal gjennomføres ved bruk av elektroniske skjemaer.
idrett.no/oslo
OIK nettsider er den best besøkte kretssiden på www.idrett.
no. I løpet av året ble det registrert 27 068 besøk på sidene.
Det er Aktiv på dagtids sider som har flest treff, med OIKs
informasjonssider som nr. 2. I løpet av året er det blitt publisert
68 nyhetssaker.

OIK på facebook
OIKs facebookside blir stadig mer populær, med andre ord:
OIK blir stadig mer «likt». Saker fra www.idrett.no/oslo blir
også publisert på facebook. Ideelt sett burde sidene vært
mer interaktive, men det er både et budsjettspørsmål og et
spørsmål om hvor mye arbeidskraft en idrettskrets bør satse
på sosiale medier.

Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en målrettet bruk av media i 2012.
Det er sendt 18 pressemeldinger. Resultatet har tidvis vært
god redaksjonell dekning.

Trykksaker og plakater
Følgende trykksaker og plakater ble produsert i 2012:
– Oslo og Akershus (OIK/AIK): Idrettens kurstilbud 2012. Felles
kurskatalog.
– OIK/AIK: Folder om Lederkurs for ungdom 15-19 år.
– Aktiv på dagtid (Apd): Tre timeplanfoldere (vinter/vår,
sommer og høst).

– Apd: Veileder for institusjoner og ledsager.
– Apd: Motivasjonsplakat, A3 format (Delta på 16
treningstimer og få en premie).
– 60pluss: Aktivitetsplanfolder 2012/2013.
– OIK: Årskalender 2013 med aktuelle tidsfrister.

INFORMASJON
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Kompetanse og klubbutvikling

I en stor frivillig organisasjon som osloidretten er kompetansebehovet betydelig. Med økonomisk støtte fra NIF
forsøker OIK å hjelpe klubbene med tilbud av høy kvalitet. Dette skjer i et nært samarbeid med Akershus Idrettskrets,
noe som bl.a. manifesteres ved utgivelsen av en felles kurskatalog.
I 2012 ble det i OIK gjennomført
67 ulike tiltak hvorav:
– ni klubbesøk
– tre startmøter
– tre oppfølgingsmøter
– 18 temamøter
– 13 kurs med temaene organisasjon, lov og økonomi
– to samlinger for daglig ledere og en for klubbveiledere
– en samling for idrett og utfordringsgruppene
– en inkluderingssamling for tilskuddsmottakere
– fem kurs med tema barn, hvorav to aktivitetslederkurs for
barn
– to lederkurs for ungdom og en oppfølgingssamling
– to treningskontaktkurs
– et ISU-besøk
– fire temamøter i samarbeid med ISUer
– en fellessamling i Osloidrettens Hus
Bortsett fra klubbesøk hvor fremmøtet ikke registreres, noterte
vi 997 deltakere på våre tiltak.

Et av de nye tiltakene i 2012 var møteserien
«kompetansepåfyll i osloidretten», dvs. for ansatte
og tillitsvalgte. Med temaer som mediestrategi,
bruk av sosiale medier, økonomisk kriminalitet og
retorikk avfødte den stor interesse i målgruppen.
OIK bidrar aktivt i utviklingen av NIFs
kurstilbud, bl.a. ledet OIK arbeidsgruppen som
utarbeidet «klubbens styrearbeid i praksis» − et
grunnleggende kurs for tillitsvalgte.
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Oslo Idrettskrets kunne i 2012 videreføre storbytiltakene takket være fortsatt økonomisk støtte fra stat og kommune.
OIK mottok totalt 6,5 millioner kr i bidrag til de tre tiltakene. I tillegg til midlene som videreformidles til klubbene og
bydelene, finansierer prosjektene 1,5 stilling i OIK.
Skuddtrening
på Årvold ILs
fotballskole.
Fotballskolen fikk
midler gjennom
Klubbtiltak.
Foto: OIK

Målgruppen for storbyavdelingens tre tiltak er tildels
sammenfallende. Målet er å nå inaktive barn (6-12 år)
og ungdom (13-19 år) med fokus på barn og unge med
flerkulturell bakgrunn og da spesielt jenter. I tillegg er et av
tiltakene rettet mot ungdom som står i fare for å utvikle eller
videreutvikle negativ atferd.

Inkludering i idrettslag/Klubbtiltak

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er et kriminalforebyggende tiltak rettet
mot ungdom hvor idrett blir brukt som metode. Tiltaket
finansieres av Oslo kommune med 1,3 mill. kr og administreres
av OIK. Virksomheten organiseres i bydelene gjennom
tverrfaglig samarbeid mellom bl.a. barnevern, politi, skole, og
uteteam. Prosjektledelsen i bydelen samarbeider om utvelgelse
av hvilke ungdommer som får tilbud om å delta. I 2012
finansierte vi 39 tiltak i 12 bydeler

osloidrettens storbytiltak

Målet med Inkludering i idrettslag er å inspirere inaktiv
ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Idrettslagene
får støtte til å gjennomføre aktivitetstiltak som ikke krever
medlemskap og er gratis. Målet er at deltakerne etter hvert
skal bli inkludert i den ordinære idretten. Tiltakene som mottar
støtte skal underbygge klubbenes allerede eksisterende
aktivitet. OIK mottar midler fra Kulturdepartementet (KUD)
og Oslo kommune. Kriteriene gitt av KUD fastslår at midlene
skal benyttes til inkludering av barn og ungdom med
innvandrerbakgrunn, og spesielt jenter. I kriteriene gitt av Oslo

kommune er målgruppen inaktive/uorganisert barn og unge.
Denne forskjellen gir oss et handlingsrom som gjør det mulig
å nå flere barn og unge.
I 2012 mottok vi 91 søknader fra 49 klubber. 77 tiltak i 48
klubber fikk støtte. Størrelsen på tilskuddene varierte fra
10 000 kr til 300 000 kr avhengig av tiltakenes omfang. Totalt
søkte klubbene om ca. 8 mill. kr. Det ble tildelt 3,73 mill. kr. Av
dette var ca. 2,35 mill. kr fra den statlige ordningen, og ca. 1,38
mill. kr fra den kommunale.

Gatekamp

Aktive ungdommer på Tøyen Taekwondos sommerskole. Sommerskolen var et av de
tiltakene som fikk midler gjennom Inkludering i idrettslag. Foto: OIK

OIKs sommerpatrulje, Gatekamp,
har for 15. år på rad vært med på å
skape liv i en sommerstille by. Tiltaket
finansieres av Oslo kommune med
350 000 kr.
I mange år har OIK hatt egne
instruktører med ansvar for
aktiviteten. I år besluttet vi derimot
å utfordre fire klubber − Haugerud
IF, Veitvet IL, Holmlia IF og Bøler
basket − til å stå for den praktiske
gjennomføringen på gateplan. OIK
hadde likevel en aktiv rolle, både
i utformingen av tilbudet og som
veiledere.
Årsberetning 2012 OIK
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fysisk aktivitet og helse

Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid (Apd) er et lavterskel aktivitetstilbud til
trygdede i Oslo mellom 18-67 år . Hensikten er at alle
skal kunne delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller
problemer.
Oslo kommune, Helseetaten stod for størstedelen av
finansieringen i 2012 med et tilskudd på 3,9 mill. kr. I tillegg
fikk Apd et tilskudd fra Helse Sør-Øst (800 000 kr) og fra NIF
(250 000 kr). Deltakerne bidro med en kontingent på 300
kr. I 2012 ble det registrert 2 185 deltakere. Av disse hadde
1 354 personlig treningskort, mens 831 deltakere fra ulike
kommunale og statlige institusjoner hadde såkalte avtalekort.
Mange rekrutteres gjennom spesialisthelsetjenesten. Det ble
registrert 226 ledsagerkort.
Apd har ulike tilbud 12 steder i Oslo. Aktiviteten er
mangfoldig og omfatter bl.a. helsestudio, fellestrening i sal,
yoga, pilates, qigong, mensendieck, sykling, vanngymnastikk,
svømming, ballaktiviteter, klatring samt ulike ad hoc tilbud
som svømmeopplæring, sykkelmaraton, kostholdsforedrag,
turer osv. Bemanningen har i 2012 bestått av fem fast ansatte
instruktører. Apd kjøper dessuten tjenester på timebasis
til enkelte spesielle tilbud. Siden mars har tiltaket hatt en
praktikant utplassert av NAV. Tiltaket administreres av en faglig
og en daglig leder.

60pluss
60pluss er et aktivitetstilbud for fysisk og sosialt inaktive
osloborgere over 60 år. Tiltaket ble finansiert av Oslo
kommune med to mill. kr. Det mottok også 150 000 kr i
folkehelsemidler fra NIF. 60pluss administreres av en daglig
leder på deltid i OIK.
I 2012 organiserte 60pluss 49 grupper i 12 bydeler.
Gruppene aktiviserte rundt 1 200 deltakere. Tilbudet omfattet
turgåing med og uten staver, svømming, vanngymnastikk,
trim til musikk, gymnastikk, dans, yoga, fotball og roing.
Turgåing er den vanligste aktiviteten.
De frivillige gruppelederne har ansvaret for å organisere
gruppens aktivitet. De skal også bidra til å rekruttere nye
deltakere. De gjør jevnt over en fabelaktig jobb. For å
motivere og inspirere til fortsatt innsats har det vært avholdt
fire gruppeledersamlinger med programposter som fysisk

60plussgruppe på rotur. Foto: Marianne Lundh
aktivitet for eldre, kosthold, bruk av PC og seniordans. En
student ved Universitetet i Oslo leverte høsten 2012 en
masteroppgave om 60pluss. Denne ble presentert på en av
samlingene.
Den gyldne spaserstokk er et tilbud som inngår i 60pluss og
er gratis. I 2012 ble det registrert 363 deltakere, 280 kvinner og
88 menn. Av disse mottok 67 spaserstokken for første gang.
De resterende har holdt det gående i 2 - 23 år.
Mandagstrimmen i Ekeberg idrettshall er et OIK-tilbud som
inngår i 60pluss og er gratis. Deltakerne er fordelt på to partier.
I 2012 har det totalt vært 180 deltakere, 168 kvinner og 12
menn.
På høstparten 2012 etablerte OIK i tillegg et tilbud i 60pluss
regi om styrketrening to ganger ukentlig i treningshallen i
Osloidrettens hus på Ekeberg. Dette er blitt en stor suksess
med rundt 75 deltakere.

Treningskontakt
Hensikten med Treningskontakt er å skolere kommunale
støttekontakter slik at de kan gi brukerne av ordningen et
tilbud med større innslag av fysisk aktivitet. OIK organiserer
Treningskontakt i samarbeid med Oslo kommune,
Helseetaten (HEL). Prosjektet ble i 2012 finansiert av
kommunen (175 000 kr) og NIF (50 981kr).
Bydelene Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka, Østensjø,
Sagene og Gamle Oslo har inngått partnerskapsavtaler
med OIK om å bruke treningskontakt som en del
av støttekontaktordningen. OIK er ansvarlig for
skoleringen av treningskontaktene. De gjennomgår
et 12 timers kurs som omfatter treningslære,
ernæring, motivasjon, kommunikasjon og en praktisk
aktivitetsdel. I 2012 ble det avholdt to kurs med
ca. 40 deltakere. I tillegg ble det gjennomført to
oppfølgingssamlinger for ca. 150 treningskontakter.
Treningskontaktprosjektet er blitt presentert for
samtlige bydelsadministrasjoner.

Mulig samarbeid med
frisklivssentralene
I desember 2011 inngikk OIK en avtale med
Helseetaten om å vurdere hvordan idretten
kan samarbeide med frisklivssentralene. OIK
har i 2012 hatt oppfølgingsmøter med etaten
og frisklivssentralene i Groruddalen og Søndre
Nordstrand. Dialogen videreføres i 2013.
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På Oslo Idrettskrets ting 20. mai 2006 ble det vedtatt å sikre verdiene i Idrettens Hus
og Ekeberg Idrettshall for idrettslagene i Oslo. Prinsippvedtaket som ble fattet på kretstinget,
førte til opprettelsen av Stiftelsen Osloidrett som eier huset og hallen.
Oslo Idrettskrets leier hele anlegget av stiftelsen og fremleier
lokalene videre. Idrettskretsen tar det praktiske ansvaret for
det løpende vedlikeholdet.
Styret i stiftelsen har i 2012 bestått av Helene Bugge, leder,
Anne-Britt Nilsen, Odd Bjørn Bratt, styremedlemmer og Nils
Johan Waldenstrøm, varamedlem. Styret har hatt tre møter og
behandlet 12 saker i 2012.
Styret i stiftelsen vedtok 31. januar at det ville søke
Stiftelsestilsynet om å få opphevet Stiftelsen Osloidrett.
Av ulike grunner var aldri eierskapet til Osloidrettens
Hus og Ekeberg idrettshall overført til stiftelsen formelt.
Styret mente fordelene ved å beholde eierskapet i Oslo
Idrettskrets var større enn at anlegget skulle overføres til
stiftelsen. Begrunnelsene for opprettelsen i 2006 syntes
heller ikke lenger å være til stede. Styrets søknad fikk avslag i
Stiftelsestilsynet og ble påklaget. Ved utgangen av 2012 var
klagesaken fortsatt ikke ferdig behandlet i tilsynet.
I 2012 leide Oslo Idrettskrets og 11 særkretser/regioner
kontorer i Osloidrettens Hus. Ekeberg Idrettsbarnehage og
Ekeberg Cafè og catering er de største leietakerne i hus og
hall utenfor idretten. Ekeberg Idrettshall ble i 2012 benyttet
hovedsakelig til Osloidretten. De største leietakerne var
Bækkelagets Sp.kl., Nordstrand IF, Oslo Bedriftsidrettskrets,
Osloskolene og Oslo Friidrettskrets.

Følgende vedlikeholdsoppgaver er finansiert av stiftelsen
og utført av OIK og innleid fagekspertise i 2012:
– Utvidet kjøkkenarealet med full renovering og ny
kjøkkeninnredning
– Nytt gulv i kantine
– Flislagt en garderobe
– Installert varmepumper møterommene Bislett og
Midtstuen i 3. etg.
– Skiftet ut kjøreport i Ekeberg Idrettshall
– Reparert og skiftet ut brannvifter i halltaket
– Skiftet utvendig panel på kontorbygget
– Pusset opp et av herretoalettene i 3. etasje i kontorbygget

OSLOIDRETTENS HUS / EKEBERG IDRETTSHALL

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall. Foto: OIK.
Årsberetning 2012 OIK
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PRISER OG STIPEND

Årets ildsjel,
Per Sigurd Langseth,
flankert av leder av OIK
Norvald Mo og
ordfører Fabian Stang.
(Foto: Sturlasson)

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2012
Kvinner
Aking		
		

Thor Haug Nørbech,
Akeforeningen i Oslo

Biljard		

Kristoffer Mindrebø, Oslo Biljardklubb

Bowling		
		

Mads Sandbækken, Frogner 		
Bowlingklubb

Fekting		

Bartosz Piasecki, Bygdøy FK

Friidrett		

Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL

Golf

Marita Engzelius, Oslo Golfklubb

Ishockey

Vålerenga Ishockey

Judo

Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb,

Kickboxing		
		
Klatring

Andreas Lødrup,
Fighter Kickboxingklubb

Tina Johnsen Hafsaas, Kolsås klatreklubb

Petanque		
		
		

Lars Bruu, Ole Hågensen og
Benny Ble-Lafkih,
Groruddalen Petanque Klubb

Seiling		

Thomas Nilsson m/mannskap, KNS

Ski 		

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Skyting		
		

Stian Bogar, Oslo
Østre Miniatyrskytterlag

Svømming

Sara Nordenstam, Lambertseter Svømmeklubb

Taekwondo WTF 		

Bendik Øyan, Tøyen Taekwondo

Tennis		

Joachim Bjerke, Oslo Tennisklubb

Triathlon 		

Lars Petter Stormo, Sagene IF

Turn		

Marcus Conradi, Oslo Turnforening

Volleyball
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Menn
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Oslo Volley

Stipendmottaker Regine Eiklid flankert av byråd Ola Elvestuen og ordører Fabian Stang.
(Foto: Sturlasson)

Oslo kommunes pris til Årets idrettslag 2012
Idrettslaget Koll

Ildsjelprisen 2012
Per Sigurd Langseth, Sportsklubben Rye

Oslo kommunes idrettsstipend 2012
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend à kr 12 000,- fra Oslo kommune:
Utøver

Klubb

Idrett

Oslo Mudo klubb

taekwondo

Sørkedalen Rideklubb

sprangriding

Tina Johnsen Hafsaas

Kolsås Klatreklubb

klatring

Anders Hylen Klippenberg

Kongelig Norsk Seilforening

seiling

Eskild Lindholm

Fokus Bordtennisklubb

bordtennis

Eivind Vold

Oslo Kajakklubb

padling

Eivind Henriksen

IK Tjalve

friidrett, slegge

PRISER OG STIPEND

Eirik Nilssen Bratli
Regine Eiklid
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www.idrett.no/oslo
www.facebook.com/osloidrettskrets

