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OSLOBUDSJETTET 2022 – INNSPILL FRA OSLO IDRETTSKRETS 
 
Det vises til byrådets forslag til budsjett for 2022, og økonomiplanen for perioden frem til 2025. 
Oslo Idrettskrets takker for det gode samarbeidet med Oslo kommune i tilrettelegging for idrett i 
byen. Vi støtter de prosjekter og tiltak som Byrådet har fremmet i forslaget til budsjett. Mange 
anleggsprosjekter som har vært jobbet med over tiår kommer nå til realisering, og det er et 
særlig positivt løft for badene i byen.  
 
Oslo Idrettskrets har ambisiøse mål for utviklingen av idrettstilbudet i byen, og har iverksatt 
omfattende tiltak for å inkludere flere barn og unge i idrettslagenes aktiviteter. En styrking av 
idrettslagene i utsatte deler av byen står sentralt i dette arbeidet. Idrettens mål sammenfaller 
sterkt med Oslo kommunes egne målsettinger og strategier. For å lykkes er vi avhengig av en 
forpliktende og forutsigbar finansiering som gir sikkerhet for et langsiktig utviklingsløp. Et 
program for å utdanne og gi arbeid til ungdom i idrettslagene ønskes finansiert. Vi inviterer 
byrådet til å styrke dette arbeidet i budsjettet. 
 
Oslo Idrettskrets er tilfreds med at rammetilskuddet, grunntilskuddet til idrettslagene og øvrige 
deler av idrettsorganisasjonen, justeres for pris- og medlemsvekst, men skulle gjerne sett at 
rammetilskuddet ga rom for å øke tilskudd per medlem i idrettslag, den såkalte hodestøtten. 
Denne har vært uendret på kr 250 siden 2008. Samtidig er det nødvendig å øke støtten til de 
idrettslagene som eier egne anlegg eller er overlatt til å leie anlegg i det private markedet.  
 
Byens idrettslag opplever stadig at anleggssituasjonen er krevende, og i store deler av byen er 
tilgang på anlegg en direkte begrensende faktor for idrettstilbudet.  Oslo Idrettskrets ber om 
anleggsinvesteringene videreføres på dagens nivå, og at arbeidet med å identifisere neste 
periodes investeringsprosjekter intensiveres.  Det er særlig viktig å avsette arealer til 
idrettsanlegg i pågående byutviklingsprosjekter.  
 
Oslo Idrettskrets har følgende innspill til byrådets budsjettforslag: 
 
1. Særskilte tiltak OIK – Idrett for alle 

Vi ber om økt økonomisk tilskudd for å styrke vårt utviklingsarbeid slik at alle områder i 
byen får velfungerende idrettslag og kan tilby aktivitet for alle. Budsjettposten «særskilte 
tiltak OIK» bes økt med 4 mill. kr. slik at tilskuddet utgjør 10 mill. kr i 2022. 
 

2. Idrettens sommeraktivitet 
Idrettens sommeraktiviteter i 2020 og 2021 var en suksess, med stor aktivitet og 
sommerjobber til ungdom over hele byen. I deler av byen ser vi at behovet for et forsterket 
sommerferietilbud fortsatt vil være til stede etter pandemien.  Tilbud om gratis 
svømmeopplæring er særlig aktuelt, mens øvrig innsats i enda sterkere grad vil bli målrettet 



 

for å nå barn og unge som tilbringer ferien hjemme. Vi ber om det settes av 15 mill. kr til 
dette formålet i 2022. 

 

3. Jobbprogram for ungdom 
Oslo Idrettskrets søker finansiering av en ny satsing for å kurse og tilby jobb til ungdommer 
i idrettslagene. Arbeidet skal være sportslig rettet og møte behovet for gode aktivitetsledere 
og forbilder for barn og yngre ungdom. Sysselsetting av ungdom er et politisk 
satsingsområde i Oslo kommune, og Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere ungdommer 
kan få mulighet til et samfunnsnyttig lønnet oppdrag. Brorparten av midlene er tenkt tilført 
idrettslag som lønnsmidler slik at det er hvert enkelt idrettslag som vil være formell 
arbeidsgiver. Det vil også være behov for midler til noe administrasjon, kursgjennomføring 
og oppfølging på arbeidstedet. Programmet er tenkt gjennomført i samarbeid med 
særforbund som deler målsettingen om idrett for alle – og som ønsker å prioritere ressurser 
til rekruttering og inkluderingsarbeid. Med målsetting om å utdanne og sysselsette 300 
ungdommer ber vi om at det bevilges 10 mill. kr. til programmet i 2022. 

 

4. Økt rammetilskudd for støtte til drift av anlegg og kompensasjon for leieutgifter  
Gjennom tilskuddsforvaltningen har OIK over år identifisert et tydelig behov for å øke 
rammen for støtte til idrettslag som eier og driver egne anlegg. Det er et resultat av flere 
anlegg og flere søknader, samt økte driftskostnader per anlegg. Det er også behov for å øke 
rammen for å kompensere idrettslag som er avhengig av å leie anlegg for å drive sin barne- 
og ungdomsvirksomhet. Tilskuddsordningene er en del av rammetilskuddet til OIK.  
Vi foreslår å øke rammen med 2 mill. kr. for å styrke disse formålene. 
 

5. Idrettsanlegg (tillegg til vedtatt handlingsplan) 
a) Åsland skytebane   

Realiseringen av Åsland skytebane har blitt vedtatt og utsatt i flere omganger. I 
budsjettbehandlingen for 2020 ba bystyret om at dette anlegget skulle prioriteres i 
behovsplanen 2021, noe som ikke ble fulgt opp. Oslo Idrettskrets ber om at det nå settes 
av budsjettmidler slik at anlegget kan komme til byggestart i 2022.  

 
b) Kommunal overtagelse av klubbhuset på Jesperud (Stovner) 

Stovner Sportsklubb ønsker at Oslo kommune skal overta eierskapet av klubbhuset på 
Jesperudjordet. Løpende driftskostnader og vedlikehold er krevende for idrettslagets 
frivillige som heller ønsker å bruke sin kraft til å skape aktivitet. 
 

c) Skullerud idrettspark - terrengsykkelløype 
Skullerud Idrettspark er utviklet i faser de senere årene. Sykkelidretten har behov for en 
regulert terrengssykkeltrase og det foreslås at den realiseres i Skullerud Idrettspark slik 
det foreligger planer for. En slik trasé vil komplettere anlegget for sommerbruk. 

 

6. Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag     
Forutsigbarhet i de kommunale støtteordningene er avgjørende for idrettslagenes mulighet 
til å planlegge og realisere anlegg i egen regi. Den etablerte støtteordningen bidrar til å løse 
byens anleggsutfordringer, og bør opprettholdes og styrkes. Oslo Idrettskrets ber om at 
tilskuddsrammen økes til minimum 40 mill. kr per år. 
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