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Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Kretsen ble stiftet i 1917 og holder til i Osloidrettens Hus på Ekeberg.
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune.
Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo
e-post: oslo@idrettsforbundet.no
www. idrettsforbundet.no/oslo
• facebook.com/osloidrettskrets
• twitter.com/osloidrett
• instagram/osloidrettskrets
Forsidebildet: Frivilligheten blomstrer i årets idrettslag 2016, Haugerud IF.
Bilde over: God stemning på Haugerud
Bilde t.h: Glade innebandybarn i Haugerud IF. Alle foto: Haugerud IF.

2

Forord
2016 ble preget av en ny idrettspolitisk giv i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen slo an
tonen i en tydelig hilsningstale til OIKs ting i juni 2016. ”Det er godt å være her” var hans
åpningsord. Han lovte ett taktskifte for idretten i Oslo, og understreket at det ikke var et
tomt løfte. Byrådets budsjettforslag viste at Raymond holdt ord.
Det var knyttet stor spenning til behovsplan for idrett og friluftsliv som ble lagt frem med
budsjettet. For første gang fikk vi en grundig idrettspolitisk plan for idrettsanlegg i Oslo.
En plan som skal rulleres hvert andre år. Vi fikk også penger til å bygge anlegg, og vi fikk
idretten opp i politikkens elitedivisjon. Som om ikke det var nok, fikk vi en påplussing i
budsjettbehandlingen og klarsignal for at Åsland skytehall endelig vil bli bygget.
Året ble avsluttet ved at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet sikret en fornuftig
områdeplan for Ekeberg som gjør at idretten kan modernisere idrettsfasilitetene på
Ekeberg. Oslo trenger et Ekeberg som myldrer av idrettsaktivitet!
Tinget ga oss en god politisk plattform å jobbe med. ”Aktivitet –Kompetanse – Anlegg”
er vår hovedinnsatsområder. Oppgaven vår er stor, men med enorm positiv giv i hele
Osloidretten har jeg godt håp om at vi skal rapportere at vi har kommet et steg videre når
vi møtes til nytt Ting i 2018. Vi skal jobbe hver dag for å vise at vi er verd å satse på.
Året var også preget av flere vanskelige saker for Norges Idrettsforbund. Det var motvind,
og den påvirket oss alle. Godt er det derfor at det er medvind i Oslo. Byens befolkning
strømmer til idrettslagene, og politikere satser på oss.
Det har vært et hektisk år som nyvalgt leder, men utelukkende positivt å se hvor godt det
jobbes i alle ledd. Jeg gleder meg til å jobbe for Osloidretten i 2017 - vårt jubileumsår!
Sveinung Oftedal
Leder
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Strategisk plan 2016-2020
Strategisk plattform
Visjon:

Vi skaper idrettsglede!

Virksomhetsidé:

Oslo Idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Oslo.

Hovedmål:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse.

Verdier:

Oslo Idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

Innsatsområder
Aktivitet
Mål: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.
For å oppnå dette vil vi:
• utvikle idrettslagene slik at de kan tilby attraktive og lett tilgjengelige idrettstilbud i tråd med ungdommenes egne
ønsker og behov
• finne gode løsninger for barn og unge som har begrensende økonomiske ressurser
• videreutvikle tiltak for rekruttering, aktivisering og inkludering av underrepresenterte grupper
• arbeide for et hensiktsmessig samarbeid mellom skolen og idretten
• fokusere på utvikling av aktiviteter for voksne i et folkehelseperspektiv, herunder også utvikling av bedriftsidretten

Kompetanse

Mål: En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte
For å oppnå dette vil vi:
• tilby kurs- og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes, og til enhver tid sørge for at tiltakene er av
god kvalitet
• tilse at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til idrettsforbundets lover og regler
• stimulere til frivillig virksomhet, og spesielt arbeide for at flere ungdom og kvinner tar tillitsverv i styrer og utvalg

Anlegg

Mål: Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg.
For å oppnå dette vil vi:
• arbeide for at det settes av tilstrekkelig med arealer til idrettsanlegg og sørge for å bevare idrettsarealer til
idrettsformål
• arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg
• sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser
• utnytte de eksisterende anleggsressursene maksimalt og sikre rettferdig fordeling
• arbeide for at idrett skal kunne utøves i marka, på sjøen og på landeveien på en sikker og bærekraftig måte.

Norsk idretts felles verdier er basis for alt vi gjør.
Organisasjonsverdiene: frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd.
Aktivitetsverdiene: glede, fellesskap, helse og ærlighet.
Vedtatt på kretstinget 11.juni 2016
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Årsberetning 2016
Det 39. ordinære tinget for Oslo Idrettskrets ble gjennomført på Quality Hotel Mastemyr, 11. juni
2016. Det var 96 stemmeberettigede representanter tilstede ved tingets åpning. Tingforhandlingene
ble ledet av Veslemøy Viervoll og Arne Giving. Norvald Mo, kretsleder gjennom sju år, ble takket av.
Sveinung Oftedal ble valgt som ny styreleder.
Etter en god debatt ble strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2016 - 2020 vedtatt. Noen forslag til
endringer og tillegg ble vedtatt oversendt det nye styret, og ble senere innarbeidet. Den strategiske
planen skal debatteres på tinget i 2018 og revideres dersom det er nødvendig.

Styrets arbeid

Det er avholdt ti styremøter og tre arbeidsutvalgsmøter
i 2016. Før tinget 11. juni ble det avholdt fem styremøter
som behandlet 42 saker og et arbeidsutvalgsmøte som
behandlet tre saker. Med nytt styre etter tinget ble det
gjennomført fem styremøter som behandlet 57 saker og ingen
arbeidsutvalgsmøter. Før tinget bestod arbeidsutvalget av
Norvald Mo, Christin Sund og Nils Johan Waldenstrøm, med
Caroline Rømming Varmbo som vara. Det nye styret valgte
et arbeidsutvalg med Sveinung Oftedal (leder), Nils Johan
Waldenstrøm, Emilie Jarto og Kate Hege Nielsen (vara).
Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) inviteres til å tiltre styret
i behandlingen av idrettsrådssaker med tale- og forslagsrett.
OBIKs representant deltok ved behandlingen av 31 saker i 2016.
Som en introduksjon for det nye styret ble det 14. - 16.
oktober arrangert en helgesamling i Hurdal for styret og
administrasjonen.

tillegg til normal saksbehandling i forbindelse med
samordnet rapportering (tidligere kalt «idrettsregistrering»)
og de ulike støtteordningene, gjennomføres det hvert
år medlemsundersøkelser i utvalgte idrettslag. I
medlemsundersøkelsene gjennomgås klubbens drift og
organisering i mer detalj, og klubbene veiledes for å rette opp
eventuelle avvik.

Informasjonsvirksomhet

Styrets medlemmer har deltatt på ulike møter og samlinger
i Norges Idrettsforbund, på særkretsting, på jubileer og
mottagelser for idrettslag, idrettsarrangementer og ulike
konferanser og seminarer.

OIKs informasjonsarbeid gjøres hovedsakelig digitalt, via
egne nettsider, sosiale media og nyhetsbrev.
Nyhetsbrevene er vår hovedkanal for formidling av
informasjon direkte til idrettslagene, og distribueres til alle
idrettslag, særkretser og regioner og øvrige abonnenter per
e-post. Nyhetsbrevene har vist seg som et effektivt verktøy og
bruken er økt. I 2016 er det sendt ut 15 nyhetsbrev.
Facebook og Twitter blir stadig viktigere for å nå ut med
informasjon og spre politiske budskap. I 2016 er OIKs aktivitet
i disse kanalene intensivert. De tradisjonelle mediene benyttes
aktivt i saker der vi ønsker oppmerksomhet.
Kretsstyret har i 2016 vedtatt å ta i bruk NIFs logo og
profilprogram fra og med jubileumsåret 2017. NIF endret sitt
profilprogram i 2010, men den gangen ønsket OIK å videreføre
bruken av egen logo.

OIK som forvaltningsorgan – idrettskrets og råd

Forholdet til idrettslagene

Styrets representasjon

I tillegg til å være en av 19 idrettskretser i NIF har Oslo
Idrettskrets også rolle som idrettsråd i Oslo kommune. Dette
følger av Oslos unike stilling som kombinert fylkeskommune
og primærkommune. OIKs´ virksomhetsområde og oppgaver
skiller seg derfor fra øvrige idrettskretser.
Oslo Idrettskrets har som idrettsråd i Oslo fått viktige
forvaltningsoppgaver fra staten via NIF, og fra Oslo kommune.
Fordelingen av økonomiske tilskudd og bruksrettigheter i
kommunale anlegg er svært viktig for idrettslagene. Det legges
derfor ned mye arbeid, og det gjennomføres rutinemessige
prosesser, for å sikre rettferdig fordeling i henhold til
overordnede føringer. Det er et stort informasjonsbehov knyttet
til forvaltningen av de ulike ordningene, og selv om verktøyene
for informasjonsdeling blir stadig bedre er informasjonsflyt
en stadig utfordring. Direkte veiledning av idrettslag og
særidrettsorganer er fortsatt en viktig oppgave i dette.
En viktig del av OIKs forvaltningsansvar er knyttet til
kontrolloppgaver. En oppgave som følger av arbeidsdelingen
i norsk idrett er å føre kontroll med idrettslagenes drift iht
lovverket. I dette arbeidet sikres det også at forutsetningene
for økonomisk støtte til idrettslagene er til stede. Som

Idrettskretsens fremste oppgave er å legge til rette for
aktiviteten i idrettslagene. Idrettslagenes rammebetingelser
i form av økonomi og tilgang til anlegg er svært viktig, men
idrettskretsen har også en viktig oppgave i veilede og skolere
idrettslagene i organisasjonsarbeidet, og i å påse at idrettslagene
drives i henhold til idrettens lover. Ikke minst er det viktig for
idrettskretsen at idrettslagenes aktivitet er slik at den bidrar til å
nå målsettingen om livslang idrettsglede for alle.
Arbeidet med organisasjonsutvikling, skolering og
inkludering i idrettslagene har stadig økende fokus.
Idrettslagenes deltagelse på kurs og andre kompetansehevende
er fortsatt økende, og erfaringene fra 2016 tilsier at OIK må øke
bemanningen på dette området for å dekke etterspørselen.

Kontakt med ISU og særidretter

Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) og særidrettenes
kretser og regioner er viktige samarbeidspartnere for Oslo
Idrettskrets. ISU er møteplass og talerør for idrettslagene
innenfor egen bydel, mens særidrettene samler interessene
for sine idretter på tvers av hele byen. For idrettskretsen er
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Kretsstyret 2016-2018: f.v: Ingar Lae, Nils Johan Waldenstrøm, Toril Fiskerstrand, Sveinung Oftedal, Sigurd I. Solem, Emilie Jarto, Kate Hege Nielsen
og Katrine Sølvberg. Rasmus Olstad Semmerud var ikke til stede.

Lovbestemte organer frem til tinget 2016:

Følgende ble enstemmig valgt av tinget 2016:

Styret:

Styret:

Lovutvalget:

Lovutvalget:

Kontrollkomiteen:

Kontrollkomiteen:

Valgkomiteen:

Valgkomiteen:

Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene
Christin Sund, nestleder, SF Grei
Ingar Lae, medlem, Oslo SK og Njård
Nils Johan Waldenstrøm, medlem, Spkl. Vidar
Aanees Rauf, medlem, Vålerenga Cricket
Caroline Rømming Varmbo, medlem, Ski- og fk. Lyn
Line B. Lorentzen, medlem, Sørkedalen Rideklubb
Emile Jarto, 1. vara, Oslo Turnforening
Sigurd I. Solem, 2. vara, Bygdøy Monolitten IL
Astrid Johannessen, medlem, ansattes representant
Audun Eikeland, vara, ansattes representant

Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn
Veslemøy Viervoll, medlem, Klemetsrud IL
Tina Mjelde, medlem, OPIL
Rune Nordby, vara, Tveita IL
Kate Hege Nielsen, vara, Bækkelagets Spkl.

Terje Ahlsen, leder, DNB BIL
Helene Bugge, medlem, Nordmarka Ryttersportsklubb
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Aker Skiklub

Anne-Britt Nilsen, leder, Kjelsås IL
Reidar Bergestad, medlem, Årvoll IL
Monica Bakke, medlem, Holmlia SK
Ingar Wilhelmsen, vara, Hasle/Løren IL
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Sveinung Oftedal, leder, Oslo Kajakklubb(ny)
Nils Johan Waldenstrøm, nestleder, Spkl. Vidar (gjenv.)
Sigurd I. Solem, medlem, Bygdøy Monolitten IL (gjenv.)
Ingar Lae, medlem, Oslo SK og Njård (gjenv.)
Emile Jarto, Oslo Turnforening (gjenv.)
Toril Fiskerstrand, Korsvoll IL (ny)
Kate Hege Nielsen, Bækkelagets spkl (ny)
Rasmus Olstad Semmerud, 1. vara, Høybråten og Stovner IL (ny)
Katrine Sølvberg, Spkl Rye 2.vara (ny)
Ingrid Maurstad, medlem, ansattes representant (ny)
Kjetil Moberget, vara, ansattes representant (ny)

Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn (gjenv.)
Tina Mjelde, medlem, OPIL (gjenv.)
Morten Justad Johnsen, KNS (ny)
Ingrid Tollånes, vara, Ellingsrud IL (ny)
Rune Nordby, vara, Tveita IL (gjenv.)

Terje Ahlsen, leder, DNB BIL (gjenv.)
Helene Bugge, medlem, Nordmarka Ryttersportsklubb (tidl. vara)
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF (tidl. vara)
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb (ny)
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Aker Skiklub (ny)

Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene (ny)
Christin Sund, medlem, SF Grei (ny)
Svein Storjord, medlem, Ullern IF og Ballerud Golfklubb (ny)
Brit Baldishol, vara, Bjørndal IF (ny)

Styrets arbeid
disse organene de viktigste høringsparter, blant annet når det
kommer til anleggsprioriteringer. ISU har også en viktig rolle i
fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM).
Det har de siste årene blitt fast praksis at ISU og særidrettene
inviteres til stormøter, vår- og høstmøte, for å diskutere aktuelle
temaer. Mandag 11. april ble vårmøtet avholdt på Osloidrettens
Hus. Idrettsbyråd, Rina Mariann Hansen, fortalte om
idrettsbyen Oslo, og arbeidet med å bedre anleggssituasjonen.
Møtet samlet nærmere 60 lokale idrettsledere. Leder og
generalsekretær i Oslo Idrettskrets presenterte forslag til ny
strategisk plan og status for idretten i Oslo.
Høstsemesterets møte ble avholdt 1. november, også
i Osloidrettens Hus. Igjen hadde vi idrettsbyråden, Rina
Mariann Hansen på besøk. Denne gangen for å presentere
behovsplanen og byrådets budsjettforslag. Byråden ble møtt
med entusiasme og svarte godt på de mange spørsmålene
fra salen. Generalsekretæren presenterte OIKs foreløpige
vurdering av behovsplanen og budsjettet, og redegjorde for våre
forventninger til oppfølging av planen. Videre ble det redegjort
for hvordan vi arbeider med oppfølging av ny strategisk plan.

Samarbeidet med NIF, øvrige idrettskretser og
særforbundene

Oslo Idrettskrets pleier jevnlig kontakt med NIF sentralt,
øvrige idrettskretser og særforbund knyttet til daglig drift
og aktuelle saker. I kompetanse- og klubbutviklingsarbeidet
er det et særlig godt samarbeid med Akershus IK. OIK har i
2016 tatt initiativ i et nasjonalt arbeid med prosjektplan for
ungdomsidrett.

Samarbeidet med Oslo kommune

Oslo kommune er en svært viktig premissleverandør for
idretten i byen og er idrettskretsens viktigste partner. Både
politisk og administrativt er det et løpende og godt samarbeid
med myndighetene. Idrettskretsen pleier jevnlig kontakt med
byrådet, bystyrekomiteer og de ulike partigruppene i bystyret.
Administrativt er det nær dialog og faste samrådsmøter med
aktuelle byrådsavdelinger, etater og kommunale foretak i saker
som omhandler idrettens interesser. Foruten det viktige arbeidet
med Oslobudsjettet har arbeidet med kommunens ulike planer
høy prioritet.

Budsjettprosessen og andre bevilgninger

Idrettens prioriteringer for kommende års budsjett
presenteres årlig for byrådet i budsjettbrevet. Budsjettbrevet
for 2017 ble sendt byrådet allerede 10. mars etter
oppfordring fra byrådsavdelingen. Ved å være tidlig ute
med budsjettbrevet kunne det også danne grunnlag for
det reviderte 2016-budsjettet. Budsjettbrevet la opp til en
videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor drift, og en økt
investeringstakt på idrettsanlegg med behov for 1 milliard per
år i anleggsinvesteringer.
Rammetilskuddet
Det var varslet at nye retningslinjer for rammetilskuddet
skulle tre i kraft fra 2017 så forslaget ble basert på de
tilskuddspostene som var foreslått å inngå i ny ordning. Vi
ba om at rammetilskuddet til Osloidretten for 2017 skulle
utgjøre 46 mill. kr. Vi ba om en videreføring av støttenivået
på de ordningene som er rettet mot idrettslagene, mens
det ble lagt inn en oppjustering av støtten til de sentrale

organisasjonsleddene fordi denne støtten ikke har fulgt normal
prisvekst. Ordningen med støtte til leie av bad utgår siden det
fra 2016 er vedtatt endrede vilkår for svømmeidrettens bruk av
de kommunale badene. Innspillet la for øvrig opp til en normal
justering for pris- og aktivitetsvekst.
Særskilte tiltak - folkehelse- og inkluderingsarbeid
Vi pekte på at samhandlingsreformen og byrådets ambisjon
om styrket samarbeid med frivilligheten aktualiserer en
ytterligere innsats på feltet. Nytt av året var at vi ba om
prosjektmidler for et partnerskap mellom skolen og idretten,
der idrettslag som leverandør av aktivitet til skole og
aktivitetsskole prøves ut og evalueres.
Vi ba om tilskudd for å opprettholde og utvikle
virksomheten i de øvrige aktivitetstiltakene, totalt 16,3 mill. kr
fordelt slik:
• en økning på 1,2 mill. kr til klubbtiltak storby - 3,5 mill. kr
• en økning på 500 000 til idrett og utfordring - 2 mill. kr
• videreføring av tilskuddet på 400 000 kr til Sommerpatruljen
• en økning på 300 000 kr til 60pluss - 2,6 mill. kr
• en økning på 800 000 kr til Aktiv på dagtid - 4,8 mill. kr
• en økning på 660 000 kr til 60pluss ekstra - 1 mill. kr
• et tilskudd på 2 mill. kr til prosjekt idrett og skole
Midler til idrettsanlegg
Vi foreslo at det samlet avsettes 1 mrd. kr til planlegging,
bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i 2017. Prosjekter som
allerede hadde godkjent kostnadsramme og bevilgningsvedtak i
2017 ble holdt utenfor. Det ble påpekt at det allerede var satt av
midler i økonomiplanen til konkrete anleggsprosjekter som til
sammen utgjorde en betydelig del av de prioriterte anleggene.
Våre innspill til investeringsbudsjettet 2017 på
anleggssektoren ble presentert under kategoriene nye anlegg,
utredning idrettsprosjekter og rehabilitering. I tillegg foreslo vi
å øke rammen for ordningen med støtte til private prosjekter.
Nye anlegg
Vi ba om totalt 855 mill. kr som avsetning til følgende
anleggsprosjekter i 2017:
• Åsland skytebane (45 mill. kr)
• Frogner stadion - Sonja Henie ishall (240 mill. kr)
• Lillomarka arena (60 mill. kr)
• Bestumkilen ro- og padlebane (3 mill. kr)
• Ekeberg skole idrettshall - sosiale funksjoner (4 mill. kr)
• Grorud idrettshall (63 mill. kr)
• Voldsløkka - klubbhus Sagene IF (20 mill. kr)
• To nye kunstgressbaner, Disen og Midtstuen (20 mill. kr)
• Jordal Amfi (300 mill. kr)
• Valle Hovin skøytehall (100 mill. kr)
Utredning idrettsprosjekter
Gitt en situasjon med stor og kostbar portefølje av prosjekter
som allerede var under utredning fremmet vi kun ett nytt
prosjekt for utredning i 2017. Vi ba om utredning av konsept og
lokalisering av et sentralt spesialanlegg for salidretter, herunder
diverse kampidretter, vektløfting, styrkeløft og dans.

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Styrets fordeling av kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene
Bydeler / ISU
Sveinung Oftedal

Særkretser / regioner
Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Fotballkrets
Oslo Skikrets

Nils Johan Waldenstrøm

Oslo Friidrettskrets
Oslo Svømmekrets
Oslo Ishockeykrets
Norges Motorsportforbund Region Øst

Kate Hege Nielsen

Sagene

Oslo og Akershus Rytterkrets

Gamle Oslo

Østlandet Vektløfterkrets
Styrkeløftregion Øst
Tennisregion Østlandet Øst

Sigurd I. Solem

Ullern

Judoregion Øst

Søndre Nordstrand

Oslo Rokrets

Alna

Oslo og Akershus Bandyregion
Norges Bordtennisforbund Region Øst

Emilie Jarto

Nordstrand

Oslo og Akersh. Gymnastikk.- og Turnkrets

Grünerløkka

Oslofjorden Badmintonkrets
Øst-Norsk Dansekrets
Norges Volleyballforbund Region Øst

Ingar Lae

Frogner

Oslo Bowlingkrets

Vestre Aker

NBBF Region Øst
Akershus og Oslo Skøytekrets
Oslo Skytterkrets

Toril Fiskerstrand

Nordre Aker

Oslo og Akershus Curlingskrets

St. Hanshaugen

Norges Håndballforbund Region Øst
Oslo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Brytekrets

Rasmus Olstad Semmerud

Bjerke

Oslo Boksekrets

Østensjø

Oslo og Akershus Seilkrets
Oslo Rugbykrets
Oslo og Akershus Skiskytterkrets

Katrine Sølvberg

Stovner

NCF Region Øst

Grorud

Oslo og Akershus Vannskikrets
Akershus og Oslo Orienteringskrets
Akershus/Oslo Bueskytterkrets
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Styrets arbeid
Revidert budsjett 2016, 26. mai
Byrådets forslag til revidert 2016-budsjett ble presentert
26. mai. Det var varslet at flere idrettssaker skulle behandles
i revidert. Finansiering av nye Jordal Amfi og første fase av
utbygging av Lillomarka Arena ble foreslått og vedtatt i bystyret.
Byrådet gjorde også en forenkling i tildelingen av midler for
bygging av private anlegg, som innebærer overføring av midler
fra investering- til driftsbudsjettet. I en kommentar gav vi
honnør til byrådet for disse gode grepene. Vi benyttet samtidig
anledningen til å etterlyse fremdrift for skyteanlegget på Åsland
og Valle Hovin skøytehall, med referanse til verbalvedtak i
bystyret desember 2015.
Byrådets budsjettforslag for 2017, 29. september
Byrådets forslag til budsjett 2017 (sak 1) ble lagt frem 29.
september. Nytt av året var at Behovsplan for idrett, friluftsliv
og fysisk aktivitet ble lagt frem sammen med budsjettet. Med
behovsplanen følger et handlingsprogram som viser hva
byrådet planlegger å gjennomføre av idrettsanleggsinvesteringer
innenfor økonomiplanperioden, frem til år 2020. Det var
knyttet stor spenning til denne fremleggelsen.
Budsjettforslaget ble tatt imot med stor glede og omtalt
som en anerkjennelse av idrettens plass i byen. Vi ga honnør
for de ambisiøse anleggsplanene, og at byrådets prioriteringer
i stor grad følger idrettens egne prioriteringer. Den samlede
investeringsporteføljen for perioden 2017 - 2020 var med
byrådets forslag på rekordstore 4,1 mrd. kroner.
Denne summen samler tidligere avsatte midler i vedtatte
prosjekter (766 mill. kr), ufordelt ramme til nye prosjekter (1,75
mrd. kr.), rehabilitering av idrettsanlegg (250 mill. kr), diverse
idrettsprosjekter i Bymiljøetaten (300 mill. kr.), samt idrettens
del av skoleprosjekter (1. mrd. kr.).
Det var satt av 76 mill. kr til rehabilitering av fem og
bygging av fire nye kunstgressbaner i 2017. De nye banene
er på Kalbakken, Disen og Midtstuen i tillegg til en uavklart
plassering.
På den negative siden bemerket vi at skytteranlegget på
Åsland igjen var forbigått. Vi uttrykte også usikkerhet omkring
fremdriften for skøytehallen på Valle Hovin.
Søknaden om rammetilskudd ble innvilget i henhold til
søknad og utgjør 46 mill. kr i 2017.
Tiltakene Idrett og utfordring, Klubbtiltak storby og
Sommerpatruljen var slått sammen i en felles pott ”særskilte
tiltak OIK” og tildelt 4,5 mill. kr. Dette er en styrking på
300 000 kr fra 2016. Folkehelsetiltakene 60pluss og Aktiv på
dagtid fikk videreført tilskuddene på nivå med 2016. Ønsket
om prosjektmidler til arbeid med idrett og skole ble ikke
imøtekommet.
Byrådets tilleggsinnstilling, 10. november
Etter fremleggelsen av byrådets forslag til budsjett
var det ventet konkretisering for flere idrettsprosjekter i
tilleggsinnstillingen. På den positive siden ble det foreslått
bevilgning (72 mill. kr) for ferdigstilling av Lillomarka Arena
(fase 2 og 3) i 2017. Det var en forsering av tidligere planer
finansiert med tidligere avsatte midler.
Forslaget om gjennomføring av forprosjekt (8 mill. kr)
for nytt bad- og svømmeanlegg på Stovner var også en god
nyhet. På den negative siden noterte vi at klubbhuset til Sagene
IF på Voldsløkka, Åsland skytebane og Nordbyen turn- og
fleridrettshall manglet i planene for 2017.

Budsjettenighet, 23. november
Resultatet av budsjettforhandlingene mellom byrådspartiene
og Rødt ble presentert i mediene 23. november. Vi kunne med
glede konstatere at det var lagt inn midler for utvikling og leie
av Nordbyen turn- og fleridrettshall.
Bystyrets vedtak, 7. desember
Med budsjettavtale på plass (flertall i bystyret) er resultatet
av bystyrets budsjettbehandling som regel klart. Men heldigvis
for idrettens del var det fortsatt liv i forhandlingene om
Åsland skytebane som gjennom bystyrets behandling fikk
bevilget full finansiering på 111,5 mill. kr. Samtidig ble det
fra idrettsbyråden informert om at sak om finansiering av
klubbhuset på Voldsløkka skulle komme i egen sak og hente
midler fra den ufordelte avsetningen.
I vår kommentar ble budsjettet omtalt som historisk godt
for idretten. Vi ga honnør for at budsjettet med tilhørende
behovsplan og økonomiplan stadfester systemskiftet som vi
sammen med kommunen har jobbet for i lang tid. Vi uttrykte
glede over de mange idrettsanleggene som skal realiseres, og at
idrettskretsens prioriteringer ligger til grunn for vedtaket.
Behovsplanen med handlingsprogram for perioden 2017 –
2020 er et solid løft og imøtekommer langt på vei idrettskretsens
forventninger. Handlingsprogrammet er ambisiøst og
medregner flere svømme-/badeanlegg i porteføljen, anlegg
som erfaringsmessig er svært kostnadskrevende. Et spørsmål
for videre oppfølging fra kretsstyret er om de avsatte midlene
i økonomiplanen strekker til for realisering av programmet i
henhold til fremdriftsplanen.
Bystyrets behandling gav ingen endringer i tilskuddene til
våre inkludering- og folkehelsetiltak.

Fritak for eiendomsskatt

Flere idrettslag med egne anlegg mottok i løpet av høsten
2016 varsel om innkreving av eiendomsskatt i 2017, og varslet
idrettskretsen om dette. Idrettslagene og OIK reagerte naturlig
nok sterkt på dette, men det ble tidlig klart at unntaksreglene
knyttet til innføringen av eiendomsskatt på næring ikke var
ferdig behandlet. Gjennom budsjettbehandlingen ble det avklart
at det skal være unntak for skatt på idrettsanlegg.

Markasaker

Oslomarka er svært viktig for idretten. Det legges derfor
stor vekt på deltagelse i fora hvor forvaltning og bruk av Marka
diskuteres. OIK har på administrativt nivå deltatt i arbeidet
med mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger. Det
er et stort og krevende arbeid i regi av Oslo kommune hvor
interesseorganisasjonene deltar aktivt. I løpet av 2016 er det
utarbeidet et ferdig forslag som skal behandles videre i det
politiske systemet. I diskusjonen om forvaltningen av Marka
har idretten og friluftsorganisasjonene i det store og hele et
samlet ståsted. Det handler om at bruk er det beste vern, og at
en viss grad av tilrettelegging er hensiktsmessig for å stimulere
til aktivitet. Dette har også vært Oslo kommunes holdning. Mot
dette står naturvernorganisasjoner som hevder en langt mer
restriktiv forvaltning hvor det tradisjonelle, enkle friluftslivet er
den suverene bruker.
OIK er fast representant i Markarådet, et regjeringsoppnevnt
rådgivende organ med hjemmel i Markaloven. Generalsekretær
Magne Brekke har vært medlem av rådet, med rådgiver Ingrid
Maurstad som vara.
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS eies av Oslo Idrettskrets, sammen med
seks særforbund og Oslo Bedriftsidrettskrets. Representanter
fra Oslo Idrettskrets i styret har i 2016 vært Nils Johan
Waldenstrøm (erstattet Rolf Nyhus som styreleder), Emilie Jarto
og Ingar Lae.
Selskapet har påvirket til utvikling av prosjektene på Årvoll,
Grorud og Korsvoll i nært samarbeid med Oslo Idrettskrets.
Anleggsarbeidet for hallen på Lambertseter er påbegynt i 2016.
Arbeidet med Årvoll og Grorud har pågått gjennom året, mens
det ikke har vært bevegelse i prosjektet på Korsvoll.
Samarbeidsavtalen med Oslo kommune utløp i mars 2016
og det formelle samarbeidet er dermed avsluttet. Styret har i
2016 arbeidet med å definere videre oppgaver og grunnlaget for
fremtidig drift av selskapet. Høsten 2016 er det etablert dialog
med OBOS vedrørende nytt samarbeid og forretningsutvikling
i selskapet.

Idrettsarrangement i Oslo

Oslo kommune bevilget til sammen 42 millioner kroner til
gjennomføring av X Games i Oslo i 2016. Bevilgningene ble
hentet fra budsjettet til kultur- og næring og ble av bystyrets
organer ansett som profilering av byen. Arrangementet, som
ble organisert av et privat norsk selskap for det amerikanske
tv-selskapet ESPN, og i samarbeid med TV2, var vellykket
med god publikumsoppslutning og medieeksponering. Norges
Skiforbund og Norges Snowboardforbund valgte rett før
konkurransen å trekke seg fra den sportslige samarbeidsavtalen
med TV2 fordi dopingbestemmelsene ikke ble fulgt. Saken fikk
stor oppmerksomhet i media og utløste en videre debatt om
idrettens eierskap til idrettsarrangementer.
Med byrådsskiftet i Oslo høsten 2015 endret Oslo kommunes
holdning til X Games. Byrådet gjorde det tidlig klart at en
fortsatt økonomisk støtte til X Games fra kommunens side var
svært usikker. I byrådslederens hilsen til kretstinget ble det
også uttrykt sterk skepsis til at Oslo kommune skal finansiere
slike arrangementer. Når bevilgningen til X Games ble satt
opp mot annen støtte til idretten formet dette også debatten på
kretstinget, og senere kretsstyrets behandling.
Diskusjonen omkring X Games aktualiserte en mer generell
sak i kretsstyret om prinsipper for kommunal støtte til
idrettsarrangementer i Oslo. Etter kretsstyrets behandling ble
det sendt et brev til Oslo kommune hvor det ble argumentert
for gjennomgang av de ulike kommunale støtteordningene,
og etablering av politikk på området. Følgende prinsipper
ble anbefalt å ligge til grunn for kommunal støtte: 1)
Idrettsarrangementer skal eies av idretten og styres etter
idrettens regelverk, 2) Overskuddet fra idrettsarrangementer
skal i hovedsak gå tilbake til idretten, 3) Det bør stilles
betingelser til arrangør om gjennomføring av tiltak som bidrar
til økt aktivitet.

Fakkelturnè for Youth Olympic Games

Oslo Idrettskrets og Oslo skikrets arrangerte fakkelmarkering
på Sognsvann lørdag 6. februar. Fakkelmarkeringen var en del
av fakkelturneen forut for Ungdoms-OL som ble arrangert på
Lillehammer 12.- 21. februar 2016.
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Nasjonal Idrettspolitikk

OIKs involvering i nasjonal idrettspolitikk skjer primært
gjennom halvårlige ledermøter for NIF og for idrettskretsene,
samt i dialogmøter med særforbundene.
Et vedvarende og sterkt trykk fra media og offentlige
myndigheter knyttet til idrettsforbundets åpenhet og
kontrollrutiner preget idrettsåret 2016 på nasjonalt nivå.
Mye av diskusjonen var knyttet til offentlighetens innsynsrett
på bilagsnivå, og om et dette eventuelt skal gis tilbake i tid.
Allerede i april vedtok kretsstyret følgende retningslinjer for
praktisering av åpenhet i OIK:
1) Representanter for media kan gis tilgang til å se regninger og
bilag ved fysisk oppmøte på Ekeberg.
2) Sammendrag av reiseregninger og utlegg for leder og
generalsekretær kan bli utarbeidet på forespørsel.
Et utvalg som på oppdrag fra idrettsstyret vurderte idrettens
kontrollrutiner og praksis knyttet til åpenhet overleverte
sin rapport til NIF i oktober. Etter kretsstyrets behandling
av rapporten ble det vedtatt at OIK skal utarbeide egne
retningslinjer for åpenhet. Retningslinjene skal baseres på
utvalgets anbefalinger men tilpasses OIKs virksomhet.
OIK har i 2016 behandlet høringssaker fra NIF sentralt
om evaluering og strategi for idrettens IKT-arbeid, og
utviklingsplaner for norsk idrett (oppfølging av IPD).
Etter invitasjon fra Kulturdepartementet har OIK gitt
innspill til statlig anleggspolitikk. Våre innspill var koordinert
med Oslo kommune siden vi har felles interesse av å bedre
insentivordningene for idrettsanleggsutvikling i hovedstaden.
Hovedbudskapet var behovet for reell behovsvurdering
som grunnlag for tildeling av spillemidler og fokus på
programsatsing i pressområder. Vi ba videre om at staten tar
større ansvar for finansiering av anlegg som dekker nasjonale
behov.

Representanter fra Osloidretten i NIFs organer

Idrettsstyret: Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Vibecke
Sørensen, medlemmer.
Lovutvalget: Steinar Birkeland, leder og Johan Fredrik
Remmen, medlem.
Domsutvalget: Laila Andresen og Thomas Bornø,
medlemmer.
Appellutvalget: Kathinka Mohn, nestleder, Tina Mjelde og
Jeppe Normann, medlemmer.

Lovutvalget

Det er avholdt to møter i utvalget og det er blant annet
behandlet 143 innsendt lover fra idrettslagene i Oslo (hvorav
mange av disse er behandlet flere ganger). Det er ukentlig
kontakt mellom utvalgets leder og administrasjonen i OIK, og
lederen møter i kretsstyrets møter når dette er ønsket fra styrets
side.
Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets
sekretær.
Gunnar-Martin Kjenner fra utvalget deltok på Norges
idrettsforbunds lov- og organisasjonsseminar i oktober.
Tina Mjelde var hyret inn som foredragsholder av NIF på
saksbehandlerseminar for ansatte i idrettskretsene og temaet var
«økonomisk kriminalitet i idrettslag». Astrid Johannessen og
Audun Eikeland deltok fra administrasjonen.

Administrasjonens arbeid

Administrasjonen
Ansatte i Oslo Idrettskrets

Magne Brekke, generalsekretær
Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, rådgiver
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver
Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
Hege Walsig Skau, rådgiver
Fysisk aktivitet og helse:
Ingvild Reitan, avdelingsleder (sluttet 31.juli)
Jane Dreyer, faglig leder, Apd, avdelingsleder fra 1.august
Lene Holm, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog, Apd
Mona Haugland, idrettspedagog, Apd
Anniken Aldrigde, idrettspedagog, Apd
Anders Lidin Hansen, idrettspedagog, Apd
Silje K. Idland, idrettspedagog, Apd
Miriam Blåmoli Holiløkk, idrettspedagog, Apd
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Hajrudin Aganhodzic, driftsassistent

Administrasjonens arbeid

Administrasjonen har i 2016 tilpasset egne handlingsplaner
og tiltak i samsvar med ny strategisk plan vedtatt på kretstinget
i juni. Stabilitet i staben og godt arbeidsmiljø preger hverdagen.

Oslo kommune er vår viktigste samarbeidspartner i
arbeidet for å legge til rette for idrettslig virksomhet i byen.
Administrasjonen har et nært, nesten daglig samarbeid med
kommunen på det administrative plan.
Bymiljøetaten (BYM) er vår fagetat og nærmeste
kontaktpunkt. Administrasjonen hadde i 2016 god dialog
med både ledelse og utøvende ledd i BYM og opplever stadig
bedre samarbeid på alle nivå. Osloidretten trenger BYM som
et sterkt fagmiljø for idrett i kommuneadministrasjonen for å
kunne møte morgendagens utfordringer, spesielt med tanke på
byutvikling og tilgangen til idrettsanlegg.
Kultur- og Idrettsbygg KF (KID) ble opprettet i 2015 og
er kommunens byggherre ved prosjektering og bygging av
idrettsanlegg. Administrasjonen har etablert god og jevnlig
dialog med KID.
Administrasjonen pleier også god kontakt med aktuell
byrådsavdeling for idrett. Etablert praksis der idrettskretsen
inviteres med i møter mellom byråden og lokalidretten er
videreført i 2016.
Utdanningsetaten (UDE) og Plan- og bygningsetaten (PBE)
er også viktige kommunale etater som administrasjonen pleier
kontakt med.
Administrasjonen er sekretariat for viktige forvaltningsmessige oppgaver i norsk idrett, fra staten via NIF og direkte
fra Oslo kommune. Staben tilbyr rådgivning og utøver kontroll
med idrettslagenes drift iht samfunnets og idrettens lover, samt
påser at forutsetninger for økonomisk støtte er til stede.
Årlig behandles ca 800 søknader fra klubber og særkretser.
Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme
tilskuddsordning.
Informasjonsvirksomheten gjøres i all hovedsak digitalt, via
egne nettsider, sosiale media og nyhetsbrev. Datainnsamling
gjøres også digitalt for søknader, idrettsregistrering påmeldinger
og spørreundersøkelser ol. Media benyttes aktivt i saker der vi
søker oppmerksomhet.

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Osloidrettens Hus og
Ekeberg Idrettshall

Idrettsanlegg og
byutvikling

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives
av Oslo Idrettskrets. Anlegget skal drives til det beste for
osloidretten. Dette innebærer gratis bruk av møtelokaler,
kompetanseutvikling og samarbeid, samt et godt og
inkluderende arbeidsmiljø for de ansatte i idrettskretsen og
særkretsene/regionene.
Driften er basert på et godt helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.
Ti særkretser/regioner var leietagere med kontorer
i Osloidrettens Hus i 2016. Idrettens Helsesenter og
Idrettsbarnehagen har vært de største leietakerne utenom
idretten.
Med stor etterspørsel fra flere av idrettens faste leietagere om
større kontorareal er det gjort flere endringer i Osloidrettens
Hus gjennom 2016. Eksterne leietagere fikk ikke fornyet sine
leieavtaler og det har gitt mer plass for Oslo Bedriftsidrettskrets,
Oslo Fotballkrets og Oslo og Akershus Bandyregion. Fra
1.1.2017 er det idrettens egne virksomheter som benytter alt
kontorareal i 2. og 3.etasje i Osloidrettens Hus.
Ekeberg Idrettshall ble i 2016 hovedsakelig benyttet av
idrettslag i Oslo. De største leietakerne var Bækkelagets
Sportsklub, Nordstrand IF, Oslo Bedriftsidrettskrets. På
dagtid benyttes hallen av flere skoler. En annen stor leietaker
er Privatistkontoret som leier hallen en ganger i året for
gjennomføring av privatisteksamen. Norway Cup leier også
hallen hvert år som blir brukt til bespisning.
Møterommene på Osloidrettens Hus lånes ut gratis til
særkretser /regioner og idrettslag. Det er stor daglig bruk av
møterommene.
Forberedende arbeider til nødvendig oppgradering av
Ekeberg idrettshall preget mye av 2016. Det samme gjorde
arbeid med alternative planer for utvikling av nytt Osloidrettens
Hus.

Byutviklingsområder/reguleringssaker

Vedlikeholds- og oppgraderingarbeide i 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nye branndetektorer i Osloidrettens Hus og Ekeberg
Idrettshall.
Rehabilitering av betongtribune og forsterking av gelender
i Ekeberg Idrettshall.
Beisning av dragere og montering av blekk på fasade sør.
Hulldekking av halltak, isolering og kledning innvendig i
nytt materialrom i hall.
Montering av nye utelamper rundt Osloidrettens Hus.
Oppfølging av bygging av nytt toalett i vestibylen i hall.
Oppfølging av byggeaktivitet hos Idrettens Helsesenter.
Lokalene ble ferdigstilt juli 2016.
Nytt tak til pipe til fyrrom.
Tetting og utbedring av drenering ved fyrrom.
Ny dør og nye lamper til fyrrom.
Etablering av ny plass til container ved pipe til fyrrom.
Oppfølging av etableringen av ny sykkelparkering ved hall.

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016

Byutvikling og idrettens plass i det fremtidige Oslo har vært
et satsningsområde for OIK i 2016. Det er viktig at det sikres
tilstrekkelig med arealer til å drive idrett når byen planlegges.
Dette gjelder i de «gamle» og etablerte områdene av Oslo,
men kanskje spesielt i utviklingsområdene der mange nye
osloborgere skal flytte inn i tiden som kommer. OIK har derfor
vært aktive på ulike møter, på workshops og i høringsprosesser.
Selv om de konkrete idrettsanleggene ikke bygges før om
10, 15 eller 20 år, er det gledelig at innsatsen ser ut til å ha
gitt resultater. Idrett har i større grad blitt en synlig del av
kommunale planer og strategier for fremtidens Oslo. I tillegg
har OIK jevnlige samrådsmøter med Plan- og bygningsetaten
for å diskutere generelle problemstillinger knyttet til arealbruk
og byplanlegging.
Aktuelle saker har vært:
• Planstrategi for Oslo kommune
• Strategisk plan for Hovinbyen
• Planprogram og VPOR for Hasle/Valle Hovin
• VPOR Haraldrud
• Planprogram for Mortensrud
• Planprogram for Nedre Rommen
• Utbygging av Skøyen/Bestumkilen-området
• Utbygging av Filipstad-området
• Etterbruk på Grønmo
• Områdeløft Haugerud/Trosterud
• Forslag om nedbygging av kunstgressbane på Domus
Athletica
• Idrettens bruk av fjorden og marka

Områdeprogram for Ekebergsletta

I nært samarbeid med Bækkelagets Sportsklub og
KFUM-kameratene har OIK gjennom 2016 drevet intensivt
påvirkningsarbeid for å sikre idrettens interesser på
Ekebergsletta og tilliggende områder. Hovedfokuset har
vært å sikre gode rammer for anleggsutvikling i aksen fra
Ekeberghallen til KFUM-hallen. Etter en lang og kronglete
bystyrebehandling ble endelig vedtak om et områdeprogram
fattet 14. desember. Resultatet er i det store og hele positivt
for idretten. Vedtaket fastslår at det åpne slettelandskapet
skal bevares, og dagens bruk av sletta stadfestes. Samtidig
inneholder vedtaket ønske om et statlig vern som eventuelt
vil frata Oslo kommune selvråderett. Hvilke konsekvenser
et eventuelt vern vil ha for idrettens virksomhet i området
er ukjent. Områdeprogrammet gir for øvrig gode rammer
for utvikling av nye idrettsanlegg omkring Ekeberghallen og
KFUMs anlegg.

Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017 - 2027

Arbeidet med en behovsplan for idrett og friluftsliv ble
startet opp av det forrige byrådet i 2015, og ble videreført av det
nye byrådet i 2015/2016. På vegne av Osloidretten har OIK tatt
en aktiv del i kommunens arbeid med planen. OIK har bidratt
med råd, grunnlagsdata og innspill om problemstillinger sett fra
idrettens perspektiv.

Administrasjonens arbeid
Prosjektet venter nå på finansiering for å kunne ferdigstilles
etter planen.
Idrettens hus, Nordbyen
Idrettens hus i Nordbyen på Rommen er et spennende
konsept med «gjenbruk» av gamle industrilokaler. Prosjektet
startet som en nødløsning for Høybråten og Stovner IL sine
turnere som ikke lenger kunne trene på Norges idrettshøyskole.
En periode kom Oslo Turnforening også på besøk etter de fikk
en vannskade i sine lokaler.
I en by der industriområder blir til boligområder, og bygg
står ledig i kortere eller lengre perioder, er dette prosjektet
et godt eksempel til etterfølgelse. Etter meget god innsats
fra Høybråten og Stovner IL ble prosjektet sikret plass
på 2017-budsjettet, turnhallen ble reddet og ytterligere
idrettsfasiliteter vil være på plass i løpet av 2017.
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027 ble endelig
vedtatt i desember 2016 som et vedlegg til 2017-budjettet. Vi
opplever at behovsplanen gir en god analyse av situasjonen
for de mest sentrale anleggstypene i byen, og den gir
klare signaler om hvilke prosjekter som vil bli prioritert
de kommende fire årene. Riktignok er det fortsatt deler
av planen som ikke er konkrete nok. Disse delene krever
mer utredningsarbeid for å kunne være grunnlag for gode
beslutninger. Likevel tror vi behovsplanen vil være med på å gi
økt forutsigbarhet for idretten og at planen vil være med på å
øke gjennomføringsevnen til kommunen.

Aktuelle anleggsaker
Dælenenga idrettshall
Prosjektet har vært gjenstand for behandling hos
Fylkesmannen etter at Byantikvaren fremmet et alternativt
forslag til løsning. Forslaget innebærer at ny idrettshall bygges
på toppen av eksisterende ishall. Dette forslaget ble ikke støttet
av idretten, verken lokalt eller av OIK. Videre fremdrift er
avhengig av en endelig avklaring knyttet til eventuell vern av det
gamle klubbhuset.
Frogner is- og flerbrukshall
Prosjektet har ikke hatt fremdrift i løpet av året. Det vurderes
om idrettshalldelen av prosjektet skal løses et annet sted
slik at prosjektet kun fokuserer på ishallen. Det er ventet at
prosjekteringen starter opp igjen i 2017.
Jordal Amfi
Reguleringsplan ble vedtatt og nye Jordal Amfi fikk
finansiering i løpet av 2016 (vedtatt kostnadsramme på 625 mill
kr inkl mva). Siste kamp blir spilt i januar 2017, og så skal den
gamle hallen rives. Ny ishall er ventet å stå ferdig i 2018.
Lambertseter idrettshall
Arbeidene med Lambertseter idrettshall ble påbegynt høsten
2016. Hallen vil få en hallflate for hallidretter og en brytedel i
tilknytning til idrettshallen. Går alt som planlagt åpner anlegget
ved årsskiftet 2017/2018.
Lillomarka Arena
De fysiske arbeidene i anlegget har startet opp i 2016. Med
gode budsjettvedtak i løpet av året er det sikret en god fremdrift
frem mot ferdigstilling av hele prosjektet.
Skullerud
På Skullerud ble ny reguleringsplan for skianlegget vedtatt.
Det ble også gjennomført arbeider på deler av anlegget.

Årvoll idrettshall
Det var vært jobbet mye med ny hall på Årvoll med
tilhørende klubblokaler. Prosjektet har gått mange runder for
å finne rett konsept og riktig regulering, noe som har ført til
forsinkelser. Det ble endelig landet en løsning der det gamle
gymsalbygget blir gjort om til klubblokaler og ny idrettshall
bygges i eget bygg. Prosjektet er ventet å stå ferdig i med
idrettshall i 2018 og klubbhus i 2019.
Kunstgressbaner
Det har vært et enormt trykk på rehabilitering av
fotballbaner i 2016. Hele 15 baner har fått nytt dekke.
Det er nå 10 år siden kunstgressprosjektet virkelig fikk
sving på utbygningstakten, og dermed har det også meldt
seg et stort behov for å rehabilitere utslitte baner. Oslo
kommune ved Bymiljøetaten har gjort en meget god innsats
i gjennomføringen av prosjektene, og sikret at belastingen på
aktiviteten har blitt minst mulig. Dette har blitt satt pris på både
lokalt i fotballklubbene og hos de som styrer kampoppsettet i
fotballkretsen.
Det ble også etablert en enighet mellom BYM, OFK og OIK
om prinsipper for oppmerking av nye og rehabiliterte baner. På
denne måten skal det være mulig å utnytte banene på en best
mulig måte.
Følgende nye kunstgressbaner ble bygget: Haraløkka 2
(11er), Kringsjå 3 (11er), Gressbanen 2 (9er) og Ris skole (7er).
Kommunal støtte til private idrettsanlegg
Ordningen med støtte til private anlegg ble opprettet i
forbindelse med 2015-budsjettet for å oppmuntre til flere
initiativ i regi av byens idrettslag. I 2016 fikk følgende prosjekter
støtte:
• Ny boblehall – IL Heming tennis
• Ny idrettshall – Nordstrand IF
• Ny turnhall – Oslo Turnforening, ny turnhall
• Nytt garderobeanlegg – Stiftelsen Røa Bogstad vinterparadis

Bedre dialog med skolesektoren

I løpet av året har dialogen med skolesektoren blitt betydelig
bedret. Idrettsanlegg i forbindelse med skoler er en viktig
strategi både for kommunen og idretten, og begge parter er
avhengig av et godt samarbeid. Jevnlige kontaktmøter med
kommunens etater har gitt et mye samarbeidsklima.
Fortsatt er idrettshaller i forbindelse med skoler den viktigste
anleggstypen i denne sammenheng, men det jobbes med
muligheten for å vurdere flere anleggstyper – både utendørs og
innendørs.
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Utvikling, kompetanse og inkludering
Kompetanse- og klubbutvikling

Idrettskretsen har som oppgave å følge opp idrettslagenes
drift. Godt organisasjonsarbeid, bevissthet omkring styrets
ansvar og strategisk ledelse danner godt grunnlag for god
aktivitetsutvikling. Idrettslag med ordnet økonomi og gode
administrative rutiner er bedre egnet til å tiltrekke seg og
beholde motiverte tillitsvalgte, trenere og ledere. OIK tilbyr kurs
og andre kompetansehevende tiltak som bidrag til dette.
Det er gjennomført 90 ulike kurs og samlinger med ca. 1500
deltagere i 2016. Av disse er:
• 9 startmøter
• 15 klubbesøk
• 7 virksomhetsplansprosesser
• 8 oppfølgingsmøter
• 9 klubbens styrearbeid i praksis
• 8 temamøter + 4 kompetansepåfyll
• 5 kurs økonomistyring
• 8 kurs i KlubbAdmin
• 8 møter eller samlinger med ISU’er
• 3 aktivitetslederkurs
• 2 samlinger for daglig ledere
• 4 kurs lederkurs og oppfølgingssamlinger for ungdom
• 4 kurs med temaer for å tilrettelegge for personer med
funksjonsnedsettelse

Inkludering i idrettslag / Klubbtiltak Storby

Målet med tiltakene er å øke antallet aktive barn og ungdom
i idrettslagene og å nå ut til grupper som det erfaringsmessig
har vært vanskelig å nå med det ordinære, tradisjonelle
idrettstilbudet. Idrettslagene tildeles midler for å gjennomføre
aktivitetstiltak som ikke krever medlemskap og som er gratis,
eller tilnærmet gratis, for deltakerne. Det er en målsetting
at deltakerne skal introduseres for, og bli inkludert i den
medlemsbaserte aktiviteten.
Tiltakene finansieres av Kulturdepartementet (KUD) via
NIF, og Oslo kommune. Kriteriene gitt av KUD fastslår at
midlene skal benyttes til inkludering av barn og ungdom
med minoritetsbakgrunn, spesielt jenter, og barn og unge
i lavinntektsfamilier. 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.
Som en del av inkluderingstiltakene arrangerer og
koordinerer Oslo Idrettskrets Idrettsskolen i høstferien. I 2016
var det tredje gang OIK gjennomførte gratis idrettsskole i
høstferien for elever i 5.-7. klasse i Osloskolene. 79 elever fra 28
skoler meldte seg på. Aktivitetene foregikk i og rundt Ekeberg
skoles flerbrukshall fra mandag til fredag. Elevene fikk prøve
seg i 10 ulike idretter, 2 ganger på hver idrett. Hver gruppe
hadde 2 ungdommer som fulgte de rundt på hver aktivitet hele
uken. Idrettene var som følger; håndball, friidrett, volleyball,
basket, longboard, frisbeegolf, frisbee ultimate, kickboxing,
innebandy og landhockey.
I 2016 ble det gitt tilskudd til 92 tiltak i 59 ulike idrettslag.
Dette er en liten nedgang i antall tiltak fra 2015. Det er en
bevisst strategi å konsentrere innsatsen der behovet er størst.
Det vil gi flere robuste tiltak som kan gi effekt over tid.
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Størrelsen på tilskuddene pr klubb varierer i størrelse fra
10 000 til 335 000 kroner. Det ble totalt utbetalt kr 4 790 148.
Av dette var kr 2 986 298 fra den statlige ordningen, og kr
1 803 850 fra den kommunale ordningen OIK arrangerte i
samarbeid med Akershus IK inkluderingskonferanse for alle
tilskuddsmottakerne.

Aktivitetsguide

Oslo Idrettskrets ble i 2016 tildelt kr 400 000 fra Oslo
kommune for å inkludere nye bosatte flyktninger i organisert
idrett. For denne gruppen kan språk og kulturforståelse være
en stor barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter. For å møte
denne utfordringen har vi satt i gang et program for utdanning
av aktivitetsguider etter modell fra Tromsø Idrettsråd. I 2016
har vi utdannet 9 aktivitetsguider som til sammen snakker
11 ulike språk. Deres oppgave er å bli kjent med familier
og enkeltmennesker, og følge de til idrettslagsaktiviteter i
nærmiljøet. Aktivitetsguideprosjektet er satt i gang i samarbeid
med bydelene St.Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og
Østensjø, og er blitt godt mottatt.

Idrett og utfordring

Idrett og utfordring er målrettede tiltak for aldersgruppen
12-19 år som står i fare for å utvikle problematferd, og som
faller utenfor det etablerte idretts- og kulturtilbudet i lag og
foreninger. Tiltakene organiseres i bydelene gjennom tverrfaglig
samarbeid, blant annet mellom uteteam, barnevern, SALTOkoordinator, politi, fritidsklubber, helsesøster og skole. Bydelene
står for opprettelse av gruppene og utvelgelsen av ungdommer
som får delta. Målet er å redusere rusmisbruk, vold, hærverk og
isolering av ungdom ved å bruke idrett som metode.
Det er stor variasjon i aktivitetene i Idrett og
utfordringsgruppene i bydelene. Eksempler er saltrening med
rene jente- eller guttegrupper, egenvektstrening, ballaktiviteter,
yoga, dans, klatring, kampsport, skogturer med og uten
hund, styrketrening, ridning og mer fartsfylte aktiviteter som
gokart, alpint, aking, trial med mer. Turer med overnatting og
deltagelse på ulike aktiviteter er populært og har stor verdi for
deltagerne. Idrett og utfordring finansieres av Oslo kommune
med kr. 1,5 mill. I 2016 var det 42 tiltak i 13 bydeler som
inngikk i ordningen.

Sommerpatruljen

For 19. år på rad har OIKs Sommerpatrulje vært med på å
skape aktivitet i en sommerstille by. Målgruppen er ungdommer
i alderen 13-19 år. Sommerpatruljen tilbyr utvalgte klubber
et konsept for gjennomføring av en aktivitetsuke i eget
nærmiljø. OIK samarbeider tett med klubbene i planlegging og
gjennomføring. Det legges vekt på god forankring i klubbene,
og at det rekrutteres instruktører fra nærmiljøet. Målet er at
sommeraktiviteten etter hvert inngår som del av klubbenes
normale aktivitetstilbud. I 2016 arrangerte følgende idrettslag
Sommerpatruljen: Haugerud IF, Åsbråten IL og Sagene IF,
Sterling Sportsklubb (nye i 2016). Sommerpatruljen finansieres
av Oslo kommune med kr. 400 000.

Administrasjonens arbeid

Fysisk aktivitet og helse
Troen på idrett som metode for livsmestring er drivende
for OIKs engasjement i folkehelsearbeidet. I godt partnerskap
med Oslo kommune er det over tiår utviklet aktivitetstiltak for
målgrupper som normalt ikke finner tilbud hos idrettslaget.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid (Apd) er et aktivitetstilbud med målsetting
om å aktivisere og integrere personer i Oslo som er i en
trygdesituasjon. Deltagere i Apd er folk bosatt i Oslo mellom
18-67 år som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger,
uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk
sosialstøtte.
Apd har et variert aktivitetstilbud som omfatter helsestudio,
timer i sal (starttime, styrketime, yoga, pilates, qigong,
mensendieck, mage/rygg, stretch, aerobic og zumba), sykkel,
vannaktiviteter (vanntrening, frisvømming), ballaktiviteter,
klatring og diverse ekstra arrangementer (bowling, klatretur,
bootcamp, «maratontimer», kostholdsforedrag, turer i
oslomarka osv.). Aktivitetene foregår på åtte ulike steder rundt
i byen.
For deltakere mellom 18-30 år har Aktiv på dagtid UNG
(ApdUNG) blitt videreført. Målet med ApdUNG er å ha
aktiviteter som er attraktive for de yngste i målgruppen,
samtidig som det er en arena hvor de kan møte jevnaldrende.
Egne tider har blitt satt av til klatring og styrke i sal og
oppmøte har vært bra. Det har i tillegg blitt gjennomført noen
arrangementer.
Mange av deltakerne har både fysisk og psykisk dårlig
helse og har behov for tett oppfølging av idrettspedagoger
og instruktører med god faglig kunnskap. Ved siden av selve
treningen er Apd en viktig sosial arena for mange. I 2016 ble det
opprettet egne sider på Facebook både for Aktiv på dagtid og
Apd UNG.
I 2016 ble det registrert 1662 deltakere, av disse hadde
1141 deltakere personlig treningskort. Deltageravgiften var
i 2016 på kr 500. 520 deltakere hadde avtalekort, disse kom
fra ulike kommunale og statelige institusjoner og tiltak, og
mange rekrutteres gjennom spesialisthelsetjenesten. Det ble
også registrert 166 ledsagerkort. Det har i 2016 vært en liten
nedgang i antall deltakere totalt, men hver deltaker trener
mer enn tidligere, slik at det til enhver tid er flere deltakere på
aktivitetene enn tidligere år.
Finansieringen av Apd kommer hovedsakelig fra Oslo
kommune, Velferdsetaten. I tillegg fikk Apd et tilskudd fra Oslo
Universitetssykehus HF.

For å motivere og inspirere de frivillige aktivitetslederne har
det i 2016 vært gjennomført fire gruppeledersamlinger med
temaforedrag. Det ble også arrangert dagstur for gruppeledere
med besøk på Blaafarveværket og omvisning i Koboltgruvene.
«60plussdagen» som markerer FNs internasjonale eldredag
1. oktober, ble arrangert på Ekberg. OIK inviterte alle 60pluss
gruppene og seniorer i Oslo til tur i skulpturparken på Ekeberg,
etterfulgt av enkel servering og levende musikk. Ca. 120
deltakere var med på arrangementet. Flere frivillige fra 60pluss
hjalp til med å gjennomføre arrangementet.
Den Gylne Spaserstokk er et gratis tilbud som inngår i
60pluss. I 2016 ble det registrert 312 deltakere. Det er noe
frafall hvert år, som bl a skyldes svært høy alder på deltagere og
lite rekruttering. Deltakerne registrerer sine gåturer i løpet av
sommerhalvåret. Når sesongen avsluttes blir de tildelt stokker,
pins og merker. Mange av deltakerne har deltatt i over 20 år.

60pluss ekstra

60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60
år. 60pluss ekstra ble startet opp i 2013 og har hatt jevn pågang
av nye deltagere. Treningstilbudet består av styrketrening flere
ganger i uka i tillegg til yoga, pilates/stretch, trim til musikk,
vanngymnastikk og frisvømming. Det sosiale fellesskapet
er en viktig del av tilbudet. Treningsåret ble rundet av med
juleavslutning ved alle treningsstedene.
Treningen ledes av kvalifiserte instruktører som veileder og
motiverer. Deltakeravgiften for 2016 var kr 390. I 2016 ble det
registrert 410 deltakere i alderen 60 til over 90 år. I tillegg til
deltageravgiften finansieres tiltaket tilskudd fra Oslo kommune.

60pluss - treningsgrupper for eldre

OIK har siden 2003 organisert seniortiltaket 60pluss,
finansierert av Oslo kommune. Målet er å aktivisere inaktive
eldre bosatt i Oslo. 60pluss er organisert med grupper rundt
omkring i byen som tilbyr regelmessig fysisk og sosial aktivitet.
Aktivitetene ledes av frivillige og det er gratis å delta.
I 2016 har det vært 43 aktive grupper fordelt på alle
bydelene. Flere av gruppene har sin forankring i idrettslag.
Totalt har 60pluss aktivisert omkring 2300 deltakere. Turgåing
er den vanligste aktiviteten, og i tillegg har noen grupper andre
aktiviteter som bl.a. gymnastikk, dans, yoga, minigolf, fotball,
innebandy, roing, tennis og bordtennis.

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Regnskap 2016
Resultatregnskap
NOTE

2016

2015

353 961

395 974

66 083 132

61 875 796

1
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd

2

Andre inntekter

3

Sum driftsinntekter

11 892 172

10 009 723

78 329 264

72 281 493

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader

4

15 698 059

14 864 279

Avskrivninger

6

827 752

813 620

49 301 293

46 761 923

9 110 699

8 668 777

74 937 802

71 108 599

3 391 462

1 172 893

388 771

354 197

5 828

922

382 944

353 275

3 839 999

4 777 773

Tilskudd
Andre driftskostnader

5

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter

7

Finanskostnader
Sum finansposter
Prosjektoverføringer
Overført fra i fjor
Overført til neste år

12

Sum prosjektoverføringer
ÅRSRESULTAT

11

4 930 581

3 839 999

-1 090 582

937 774

2 683 824

2 463 942

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital

183 824

2 263 942

Avsetning/selvpålagte restriksjoner

2 500 000

200 000

Sum disponering

2 683 824

2 463 942
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Balanse per 31.desember 2016
EIENDELER

NOTE

2016

2015

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bergvarmeanlegg

6

8 970 000

9 660 000

Inventar og utstyr

6

242 686

249 109

9 212 686

9 909 109

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

7

218 600

218 600

Langsiktige fordringer

7

5 689 969

5 557 739

5 908 569

5 776 339

15 121 254

15 685 448

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

8

3 215 481

2 344 513

Andre kortsiktige fordringer

9

3 460 363

1 305 460

6 675 844

3 649 974

1 736 630

1 218 524

8 412 474

4 868 498

23 533 728

20 553 946

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

11

12 856 266

10 392 323

Årsresultat

11

2 683 824

2 463 942

15 540 089

12 856 266

1 846 349

1 715 549

166 568

375 897

4 930 581

3 839 999

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Overført til neste år

12

Annen kortsiktig gjeld

1 050 140

1 766 235

Sum kortsiktig gjeld

7 993 639

7 697 680

Sum gjeld

7 993 639

7 697 680

23 533 728

20 553 946

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Noter til regnskapet
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.
Bergvarmeanlegget er vurdert til netto verdi av anskaffelseskost
og offentlige tilskudd. Netto verdi er fordelt for lineær avskrivning
over 15 år med start i 2015.
Andre 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.
Hederspriser er verdsatt etter kostprismetoden.
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 bankinnskudd og andre
betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder 		
fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke
balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.		
		
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 periodisering til den
perioden aktiviteten skjer.
Skatter
Oslo Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor
ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av:
Statlig tilskudd

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016

2015

0

0

59 016 000

55 129 575

Øremerket tilskudd NIF

3 917 210

3 444 912

Rammetilskudd fra NIF

2 169 944

2 255 712

947 108

1 040 359

VO-tilskudd

15 910

5 238

Andre tilskudd

16 960

0

66 083 132

61 875 796

Øremerket tilskudd Oslo kommune

Momskompensasjon

Sum

Rammetilskuddet fra NIF har fra 2016 blitt redusert med en sentral
IT-andel etter vedtak i idrettsstyret (NIF).
Note 3

Andre inntekter

Regnskapsposten består av:
Leieinntekter
Deltakeravg., abonnenter,
gjenopptaksgebyr
Bingo

2016

2015

10 050 122

8 697 615

952 935

934 389

55 249

76 600

Viderefakturerte kostnader

593 547

0

Andre inntekter

240 319

301 119

11 892 172

10 009 723

Sum
Note 4

Lønns- og personalkostnader			

Regnskapsposten består av:

2016

2015

Lønn fakturert fra NIF

12 805 712

12 340 401

Lønn instruktører OIK

1 739 081

1 523 250

545 029

526 822

Andre lønnsytelser
Andre personalkostnader
Sum
Antall årsverk

608 237

473 806

15 698 059

14 864 279

21,8

22,1

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 206
personer tilknyttet de prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
Lønn til generalsekretær utgjør kr 728 240 og annen godtgjørelse
var kr 6 608.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 179 750 inkl. mva. til
lovpålagt revisjon.
Det er utbetalt kr 65 000 i styrehonorarer.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.16.
Note 5

Andre driftskostnader				

Regnskapsposten består av:
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2016

2016

2015

Driftskostnader Osloidrettens Hus

2 304 086

2 140 176

Driftskostnader Ekeberg Idrettshall

2 672 254

2 259 308

Kretsstyret/IR

218 617

168 357

Driftskostnader administrasjon

892 107

973 982

Driftskostnader prosjektene

3 023 635

3 126 954

Sum

9 110 699

8 668 776

Regnskap 2016

Note 6

Varige driftsmidler

						

Økonomisk levetid
Anskaffelseskost 01.01.16

5 år

10 år

15 år*

SUM 2016

SUM 2015

436 096

198 371

10 351 274

10 985 741

639 515

Tilgang

131 329

Avgang

-167 300

-20 701

131 329

10 433 027

-188 001

-86 801

0

0

Tap avgang driftsmiddel
Anskaffelseskost 31.12.16

400 126

177 670

10 351 274

10 929 069

10 985 741

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.16

241 032

150 749

1 381 274

1 773 055

1 081 680

Bokført verdi pr. 31.12.16

195 064

47 622

8 970 000

9 212 686

9 904 061

Årets avskrivninger
827 752
Lineær avskrivningsplan.
			
Note 7 Finansielle anleggsmidler							

813 620

Investering i aksjer

Ansk.-Tidspunkt

Forretningskontor

Stemme og eierandel

Kostpris

Bokført verdi

14.09.06

Oslo

51 %

100

218 600

Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS hadde i 2016 et overskudd på kr 164 962 og en egenkapital pr. 31.12.16 på kr 11 824 528.
Låneavtalen med vår leietaker Ekeberg Idrettsbarnehage AS er ferdig utbetalt, og ammortering er påbegynt. Totalt ble det lånt ut kr 5 957
739. Av dette utgjør vår hovedstol pr 31.12.16 kr 5 689 969. Rentegodtgjørelse på lånet utgjorde i 2016 kr 186 424.
Note 8 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 71 675.
Det ble i 2016 i tillegg tapsført en fordring pålydene kr 43 513.
Note 9 Plasserte midler
For å bedre mulighetene for renteavkastning ble det plassert penger på et lavrisiko pengemarkedsfond.
Innestående pr 31.12.16 var kr 3 176 550. Renteavkastning i 2016 utgjorde kr 178 440.
Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 1 736 630 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 67 954.
Note 11 Egenkapital
Egenkapital med anbefalt fremtidig bruk *)

Annen egenkapital

Sum egenkapital

8 339 838

4 516 428

12 856 266

Egenkapital pr. 01.01.16
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat fra annen egenkapital
Fremtidig bruk
Egenkapital pr. 31.12.16

183 824

183 824

2 500 000

0

2 500 000

10 839 838

4 700 252

15 540 090

*) Kapitalavsetningene omfatter bl.a. midler til vedlikehold, kretsting, 100-års jubileum, AFP og forskningsformål.
Note 12 Annen kortsiktig gjeld							
Regnskapsposten består av:

2016

2015

Overførte prosjektmidler, Aktiv på dagtid

1 274 177

1 630 871

Overførte prosjektmidler, 60pluss

1 272 998

1 144 175

1 576

66 726

Overførte prosjektmidler, 60pluss ekstra
Overførte prosjektmidler, Inkludering i idrettslag

-7 991

-5 451

Overførte prosjektmidler, Storby klubbtiltak

96 453

129 278

155 893

52 313

Overførte prosjektmidler, Idrett og utfordring
Overførte prosjektmidler, Sommerpatruljen
Overførte prosjektmidler, Klubbutvikling
Overførte prosjektmidler, Områdeløftet Stovner
Overførte prosjektmidler, Aktivitetsguide for flyktninger

45 702

71 894

282 042

82 171

0

-118 574

337 958

0

Overførte prosjektmidler, Rammetilskudd Oslo kommune

1 471 773

786 597

Sum

4 930 581

3 839 999
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Kretsstyrets økonomiske beretning 2016
Innledning
Oslo Idrettskrets er en medlemsorganisasjon for all idrett innen Oslo kommune
som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
(NIF). Virksomheten drives fra Osloidrettens Hus på Ekeberg i Oslo, som også
driftes av Oslo Idrettskrets.
Medlemmer
Oslo Idrettskrets hadde ved siste idrettsregistrering (pr 31.12.2015) 658
idrettslag, 600 bedriftsidrettslag, 34 særkretser/regioner og totalt 296 747
medlemskap. Kretsstyret utgjør idrettsrådet i Oslo. Oslo bedriftsidrettskrets
tiltrer idrettsrådet med tale- og forslagsrett i anleggssaker.
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 utgjorde 4,7 % mot 1,8 % i 2015. Korttidsfraværet (inntil 8 uker)
var på 1,3 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var på 3,4 %.
Ansatte
I idrettskretsen har det i gjennomsnitt vært 21,8 årsverk (herav 12,4 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, tilskudd kanalisert via NIF og andre særskilte statlige tilskudd.
Idrettskretsen utbetalte i tillegg godtgjørelse til 206 personer tilknyttet de ulike
prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
Likestilling og diskriminering
Kretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering.
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 for regnskapsåret 2016. 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 påkrav.
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Driften av Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens hus bidro sterkt til at årets
resultat endte med et overskudd på kr 2 683 824. Leieinntekter oversteg budsjett
mens idrettskretsens øvrige drift av sekretariatet ble styrt mot et forventet
underskudd. Prosjektene Aktiv på dagtid, 60pluss, 60pluss Ekstra, Klubbtiltak,
Sommerpatruljen, Aktivitetsguide og Idrett og utfordring overfører samlet kr 3
458 808 til 2017. Dette er bokført til avsetning i balansen, og sikrer drift noen
måneder inn i det nye året før nye øremerkede tilskudd utbetales fra stat og
kommune.
Rammetilskuddet fra Oslo kommune var i 2016 på kr 44 250 000. I tillegg
disponerte kretsstyret til fordeling kr 786 597 som var overført fra tidligere år,
samt kr 482 725 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. Overføring til neste år
beløper seg til kr 1 471 773.
De 138 klubbene og særkretsene som deltok i bingospill fikk utbetalt kr 7
742 121 (7 006 373 i 2015 på 137 klubber). Nå som bingoomsetning har
stabilisert seg etter flere år med begrensningene ilagt av Lotteritilsynet, er det
for idrettskretsens del av betydning at flest mulig klubber får ta del i dette
inntektsbringende tiltaket.
I 2015 ble den gamle oljefyren i Ekeberg idrettshall erstattet av miljøvennlig
bergvarme og nytt ventilasjonsanlegg. Investeringen er balanseført med en
avskriving på kr 690 000 over 14 år fra 2016.
Revisjon er kostnadsført med kr 179 750 inkl. merverdiavgift til BDO AS. Styret
gjør følgende disponeringer av overskuddet på kr 2 683 824 for 2017:
til annen egenkapital kr 183 824 og til vedlikeholdsfondet kr 2 500 000.
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 65 000 i styrehonorarer.
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.

Regnskap 2016
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Priser og stipend
I år ble det delt ut priser ved to anledninger, først ved den årlige prisseremonien i Oslo rådhus 19. april,
så under kretstinget 11. juni. Arrangementet i Oslo rådhus arrangeres av Oslo kommune med hjelp fra
Oslo Idrettskrets. Det ble delt ut priser til årets ildsjel, årets idrettslag, ærespriser til fortjenestefulle
utøvere samt idrettsstipendier. Under kretstinget ble Oslo Idrettskrets’ heders- og innsatspris delt ut.
Oslo Idrettskrets innsatspris

Prisen tildeles til enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten i Oslo. På tinget 11. juni
ble prisen tildelt:
• Birgit Skarstein, Christiania Roklub, roing
• Heidi Weng, BUL, langrenn
• Anders Gløersen, Rustad IL, langrenn
Oslo Idrettskrets hederspris

Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo
Idrettskrets. På tinget 11. juni ble prisen tildelt:
• Reidar Bergestad, Årvoll IL
• Gudmund Bakke, Lillomarka IL
• Norvald Mo, Rommen Sportsklubb
• Ann Mari Stensland, Oslo Turnforening
Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2016

Haugerud IF

Oslo kommunes idrettsstipend 2016
Utøver

Klubb

Idrett

Anna Sture

Norske Studenters Roklub

roing

Jan Oscar Stabe Helvig

Norske Studenters Roklub

roing

Jon Amund Vold

Oslo Kajakklubb

kajakk

Jonas Uglem Mobakken

Oslo Skiskytterlag

skiskyting

Marcus Wang

Oslo Kajakklubb

kajakk

Melanie Stokke

Nordstrand Tennisklubb

tennis

Mikael Nadir Berg

Tøyen Taekwondo klubb

taekwondo

Nora Ulvang

Kjelsås IL

langrenn

Phillip Sjøen

Bækkelagets SK

hopp

Sofie Skåttun

Oslo Turnforening

turn
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Priser og stipend
Osloidrettens kongepokalvinnere i 2016
Kvinner
Aking kunstbane

Thor Haug Nørbech, Akeforeningen i Oslo

Cheerleading

Viqueens Cheerleaders Oslo

Lacross

Oslo Legends, Oslo Lacrossklubb

Badminton

Menn

Marius M. Myhre, Haugerud IF

Innebandy

Sveiva Innebandy

Basket

Ullern IF

Centrum Tigers

Biljard (Snooker 15
rød)

Kurt Maflin, Oslo Snookerklubb

Biljard (Pool 9-ball)

Kristoffer Mindrebøe, Oslo Biljardklubb

Bowling

Heidi Thorstensen, Frogner BK

Curling

Oslo Curling klubb: Kristin Skaslien, Anneline Skårsmoen, Julie
Molnar og Kristin Davanger

Fekting, kårde

Pia Albertson, Njård

Petanque

Eli Gjengstø, Rune Kristoffersen og Robert Pederesen, Grorudalen
Petanque (mikst lag, trippel)

Friidrett

Lini Kloster, SK Vidar

Sturla Torkildsen, Njård

Gymnastikk og Turn

Pietro Giachino, Njård

Kampsport Taekwondo WTF

Mikael Berg, Tøyen Taekwondoklubb

Kickboxing,
fullkontkat

Thea Therese Næss, Fighter Kickboxingklubb

Klatring, buldring

Hannah Midtbø, Oslo Klatreklubb

Orientering

Carl Godager Kaas, Bekkelagets SPK

Padling
Langrenn

Eivind Vold, Oslo Kajakklubb
Astrid Urenholdt Jacobsen, Heming IL

Kombinert, nordisk

Jarl Magnus Riiber, Heming IL

Squash
Tennis

Thilo Schöter, Kolsås Klatreklubb

Adrian Oestbye, Oslo Squashklubb
Astrid Brune Olsen, Furuset IF

Ildsjelprisen 2016

Sajandan Rutthira fra Furuset IF

Bildet t.v.: Haugerud Idrettsforening mottar prisen for årets idrettslag 2016 fra direktør for Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven
Bildet over: Årets ildsjel 2016, Sajandan Rutthira, sammen med ordfører Marianne Borgen. Begge foto: Oslo kommune/Sturlasson
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2016
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Faktasider
Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
Kvinner
26-

Sum
kvinner

0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Sum
menn

SUM

8197

47876

103332

6154

36539

21874

11403

83105

159075

262 407

12880

7442

47123

98503

6006

35398

20957

11183

82678

156222

254 725

1649

755

753

4829

148

1141

917

220

427

2853

7 682

0-5

6-12

13-19

31.12.2015

5396

27334

14529

31.12.2014

5445

25613

-49

1721

Endring

Menn
20-25

Bedriftsidretten er ikke medtatt i medlemstallene. Samlet medlemstall i 2015 - inklusive bedriftsidretten - er 296 747.
Medlemstall for 2016 vil fremgå av årsrapport 2017. Idrettstinget 2015 vedtok å samordne rapportering og søknader fra
idrettslagene til NIF ved å flytte den årlige rapporteringen fra utgangen av januar til utgangen av april.
2014

2015

Endring

645

658

13

1 265

1 258

-7

Antall idrettslag i Oslo utenom bedriftsidretten
Antall idrettslag i Oslo inklusive bedriftsidretten

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2016
Navn

Klubbnr

Opptatt

Ant medl

Kringsjå Cricket klubb

3011594

11.03.2016

25

Cricket

Aker Topphåndball

3011596

26.04.2016

13

Håndball

Palasset Danseklubb

3011597

26.04.2016

12

Dans

Hasle-Løren Ishcokey Elite

3011598

28.04.2016

14

Ishockey

Sykkelridderne Sykkelklubb Oslo

3011599

17.06.2016

31

Sykling

Skredderjordet Sandvolleyballklubb

3011600

04.07.2016

40

Volleyball

Oslo Drillklubb

3011601

04.07.2016

42

Sportsdrill (danseforb.)

Sentrum Streetdanceforening

3011602

26.08.2016

10

Dans

Østensjø Danseklubb

3011603

07.09.2016

12

Dans

Oslo K-1 & Kickboxingklubb

3011604

14.11.2016

12

Kickboxing

Danseklubben Salsakompaniet

3011605

23.11.2016

11

Dans

Oslofjord Undervannsjakt klubb

3011606

24.11.2016

10

Dykking

Klubber utmeldt/nedlagt i 2016
Navn

Ut dato

Bryggebermen

02.02.2016

Nedlagt

Galgeberg Fotballklubb

22.02.2016

Utmeldt

Flamuri Futsal Sportsklubb

18.03.2016

Utmeldt

Sp.kl. 54

25.05.2016

Utmeldt

Manglerud Star Toppfotball

02.06.2016

Nedlagt (konkurs i 2013)

FK Lyn

02.06.2016

Nedlagt (konkurs i 2012)

FAM Innebandyklubb

25.08.2016

Nedlagt

Christiania Biljardklubb

01.09.2016

Nedlagt

Oslo Kuksoolwon klubb

13.09.2016

Nedlagt

Nordstrand Taekwondoklubb

28.09.2016

Nedlagt

Christiania Cykleforening

08.12.2016

Nedlagt

Flip Squad Snowboard klubb

19.12.2016

Nedlagt

Oslo Vannskiklubb

19.12.2016

Nedlagt

Attaque Fekteklubb

19.12.2016

Nedlagt
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Idrett/særforb

Faktasider

Endring av idrettskretstilhørighet fra Oslo IK til Akershus IK
Navn

Dato

ATD Trial Klubb

30.08.2016

Endring av idrettskretstilhørighet fra Oslo IK til Østfold IK
Navn

Dato

Ull Sportsskyttere

01.12.2016

Sammenslått i 2016
Groruddalen Volleyballklubb er sammenslått med Vestre Akers Skiklub til Vestre Akers Skiklub (kl 03010418)

Rammebevilgninger Oslo kommune
Bystyret bevilget kr 44.250.000,- som rammetilskudd til idretten for 2016. Satsen for ”hodestøtten” var kr 250,- pr. medlem.
Rammetilskuddet inkluderer også energitilskudd til Furuset Forum med kr 1.600.000. I tillegg til årets bevilgning kommer ubrukte
midler fra 2015 med kr 786.597,37, og tilbakeførte tilsagn, kr 482.725,23. Totalt til disposisjon: kr 45.519.322,60.
Støtten til idrettsorganisasjonene fordeles i henhold til gjeldende retningslinjer basert på prinsippene i bystyrets vedtak i 1989.
Prinsippene i retningslinjene er ikke endret i løpet av året.
Disponible midler i 2016 er brukt slik:
2016

2015

23.621.000

23.037.376

6.598.870

5.901.830

627.710

580.020

Leie av badene

2.061.922

1.950.000

Anleggsstøtte, driftsbidrag

6.535.150

5.307.050

Energitilskudd Furuset Forum

1.600.000

1.600.000

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

244.500

250.000

Reisetilskudd

174.998

163.999

Stipend

150.000

120.000

Andre formål

175.000

150.000

Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

Idrett for funksjonshemmede

450.000

350.000

Adm./driftstilskudd særkretser

1.106.400

1. 137.400

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets

2.300.000

2.150.000

Overført
Disponert

1.471.773

786.597

45.187.323

41.884.272
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Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo
oslo@idrettsforbundet.no

www.idrettsforbundet.no/oslo
www.facebook.com /osloidrettskrets
www.instagram.com/osloidrettskrets
www.twitter.com/osloidrett

