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Innspill til Oslo kommunes budsjett for 2017
I 2017 er det 100 år siden byens idrettslag samlet seg i Oslo Idrettskrets for å fremme
idrettens sak. Den drivende saken for samarbeidet var behovet for å bedre «de karrige
treningsmuligheter i Norges tettest bebyggede område». Mye har skjedd siden 1917, men
idrettens hovedutfordring i Oslo er den samme, mangel på idrettsanlegg begrenser barn og
unges mulighet til idrettslig aktivitet.
Med 332.441 medlemskap i 1265 idrettslag er idretten den klart største fritidsaktiviteten i
Oslo (idrettsregisteringen 31.12.2014, inkludert bedriftsidretten). Det gode partnerskapet med
Oslo kommune er avgjørende for Osloidrettens mulighet til å opprettholde og utvikle
idrettstilbudet i byen, samt fylle vår rolle som bidragsyter til barn- og unges oppvekstsvilkår.
Vårt innspill til Oslo kommunes budsjett er basert på en videreføring av dagens aktivitetsnivå
innenfor drift, og en økt investeringstakt på idrettsanlegg. Oslo Idrettskrets’ innspill til Oslo
kommunes budsjett for 2017 er som følger:
A. Rammetilskudd
Dugnadsarbeid og medlemsinntekter utgjør idrettslagenes viktigste inntektskilder. Ved siden
av dette er det kommunale tilskuddet vesentlig grunnfinansiering for drift av idretten i Oslo.
Oslo kommune har varslet at nye retningslinjer for rammetilskuddet skal tre i kraft fra 2017,
og vårt innspill her er basert på de tilskuddspostene som er foreslått å inngå i ny ordning.
Vi ber om at rammetilskuddet til Osloidretten for 2017 utgjør 46 mill. kr.
B. Særskilte tiltak
Gjennom partnerskap med kommunen leverer Oslo Idrettskrets særskilte folkehelsetiltak og
målrettet inkluderingsarbeid. Arbeidet har stor betydning for barn, unge og voksne som av
ulike årsaker faller utenfor det ordinære tilbudet i idrettslagene. Samhandlingsreformen og
byrådets ambisjon om styrket samarbeid med frivilligheten aktualiserer en ytterligere innsats
på feltet. Vi foreslår herunder et nytt partnerskap mellom skolen og idretten, der idrettslag
som leverandør av aktivitet til skole og aktivitetsskole prøves ut og evalueres.
Vi ber om tilskudd for å opprettholde og utvikle virksomheten i de særskilte
aktivitetstiltakene i Oslo Idrettskrets. Samlet tilskudd for 2017 vil utgjøre 16,3 mill. kr.
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C. Anleggsinvesteringer
Anleggssituasjonen i Oslo er fortsatt svært krevende. Oslo Idrettskrets har store forventninger
til at behovsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal anerkjenne behovet for et løft i
anleggsutviklingen. Dette krever økt investeringsnivå og gode strategier for gjennomføring.
Vi ber om at det totalt settes av 1 000 mill. kr. til investeringer i idrettsanlegg i 2017.
Allerede avsatte midler i økonomiplanen er inkludert i totalbeløpet.
Dersom revidert budsjett 2016 medfører at et eller flere aktuelle investeringsprosjekt gis
budsjettmessig dekning for oppstart i 2016 reduseres våre anbefalinger for 2017 tilsvarende.
En nærmere gjennomgang av de ulike formålene er vedlagt.

Vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets

Norvald Mo
leder

Magne Brekke
generalsekretær

Brevet er godkjent og sendt elektronisk
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OVERSIKT BUDSJETTPOSTER

TILTAK

Sum kapittel

A) Rammetilskudd til Osloidretten

46 000 000

B) Tilskudd særskilte aktivitetstiltak
Tiltak over Bymiljøetatens budsjett
Klubbtiltak storby
Idrett og utfordring
Sommerpatruljen
60pluss
Tiltak over Velferdsetatens budsjett
Aktiv på dagtid
Seniorprosjektet (60pluss ekstra)
Tiltak over Utdanningsetatens budsjett
Idrett og skole

16 300 000
8 500 000

TILTAK

C) Midler til idrettsanlegg
Utredning idrettsprosjekter
Sentralt anlegg salidretter (kampidrett, dans m.m.)
Nye idrettsanlegg
Åsland skytebane
Frogner stadion, ishall og fleridrettshall
Lillomarka arena
Bestumkilen ro – og padlebane
Ekeberg skole idrettshall – sosiale funksjoner
Grorud idrettshall
Voldsløkka - Klubbhus Sagene IF og fotballgarderober
Disen kunstgressbane
Midtstuen kunstgressbane
Jordal Amfi
Valle Hovin skøytehall
Rehabilitering kommunale anlegg
5 kunstgressbaner
Annen rehabilitering kommunale anlegg
Tilskudd private anlegg
Tilskudd til private anlegg

Sum enkeltprosjekt

3 500 000
2 000 000
400 000
2 600 000
5 800 000
4 800 000
1 000 000
2 000 000
2 000 000

Sum kapittel
Budsjett 2017
1 000 000 000
5 000 000

Sum enkeltprosjekt
Total kostnad

Budsjett 2017

5 000 000
855 000 000
145 000
Å 000
480 000 000

125 000 000

625 000 000
615 000 000

45 000 000
240 000 000
60 000 000
3 000 000
4 000 000
63 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
300 000 000
100 000 000

90 000 000
30 000 000
60 000 000
50 000 000
50 000 000
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A) Rammetilskuddet til Osloidretten
Rammetilskuddet til Osloidretten er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til
barn og ungdom, og styrke den frivillige innsatsen. Oslo Idrettskrets har fått delegert ansvaret
fra Oslo kommune til å fordele midlene til idrettslagene ut fra gitte kriterier.
Rammetilskuddet for 2016 er på kr 44 250 000.
Rammetilskuddet deles opp i ulike tilskuddsordninger som lagene kan søke midler fra. Den
største posten er administrasjons- og driftstilskuddet (hodestøtten) som gir tilskudd per
betalende medlem opp til 25 år. Størrelsen på hodestøtten er politisk besluttet og
rettighetsbasert, og utgjør 250 kroner per medlem. I 2015 ble det tildelt kr 23 037 376 til
idrettslag på denne ordningen. Tallene for 2016 foreligger ikke i skrivende stund, men
søknaden er basert på 5% aktivitetsvekst per år.
Øvrige tilskuddsordninger er anleggs- og lokalleie (for lag som må leie i det private marked
samt støtte til kort i skiheiser), bidrag til drift av egne anlegg, arrangementsstøtte, stipend,
reisetilskudd og idrett for funksjonshemmede. Disse ordningene har i all hovedsak utviklet
seg positivt de senere årene. Unntaket her er driftsstøtten til de sentrale organisasjonsleddene
(idrettsrådet og særkretsene) som ikke har fulgt normal prisvekst. I vårt forslag her er det lagt
opp til en videreføring av støttenivået på de ordningene som er rettet mot idrettslagene, mens
det er lagt inn en oppjustering av støtten til de sentrale organisasjonsleddene. Den tidligere
ordningen med støtte til leie av bad utgår siden det fra 2016 er vedtatt endrede vilkår for
svømmeidrettens bruk av de kommunale badene. Energitilskuddet til ishallen i Furuset Forum
er forutsatt videreført med inntil 1,6 mill. kroner (jf. Budsjettvedtak i 2007).
Oversikt over hovedposter i rammetilskuddet (anslagsvis fordeling):
Administrasjon- og driftsbidrag
Øvrige ordninger – samlet ramme
+ Energitilskuddet Furuset Forum
Rammetilskuddet til Osloidretten 2016

25 000 000
19 400 000
1 600 000
46 000 000

B) Særskilte aktivitetstiltak
Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett
Klubbtiltak storby
Klubbtiltak Storby er inkluderingstiltak for inaktive barn og ungdom i alderen 6-19 år.
Tiltaket gir idrettslag mulighet til å søke støtte til gratis, åpne aktivitetstilbud for barn og unge
i Oslo.
I 2015 ble det gitt tildeling til 103 tiltak fra 63 ulike idrettslag. Dette er en oppgang på 29
tiltak og 15 klubber fra 2014. Totalt søkte klubbene om 9,755 mill. kr. Det ble tildelt kr 4,957
mill.kr. Av dette var kr 2,830 mill.kr fra Kulturdepartementet og 2,127 mill.kr fra Oslo
kommune.
Potensialet for å utvide ordningen er stor og vi ønsker å skape nye inkluderingstiltak, spesielt
i de delene av byen som har få tiltak og en høy andel minoritetsbefolkning. Bosetting av ca
3000 flyktninger i Oslo medfører nye behov for aktivisering og vi anbefaler flere tiltak i nært

4

samarbeid med idrettslag. Vi ønsker å etablere et nytt tilbud med «aktivitetsguider».
Aktivitetsguidene skal ha oversikt over aktivitetstilbud og med personlig oppfølging vise
barn og unge vei til nye aktiviteter. Målet er å gi flere barn og unge muligheten til å delta, og
i større grad invitere foreldre med i foreningslivet.
Vi ønsker også en forsterket satsing på utdanning og oppfølging av unge ledere. Ved å tilby
lederkurs og aktivitetslederkurs, samt sikre oppfølging i eget idrettslag, vil ungdommen selv
bidra til at flere kommer med. Vi mener dette vil ha stor betydning for inkluderingsarbeidet i
Oslo og være avgjørende for fremtidig suksess med ungdomsidretten. Med ønske om
forsterket satsing og nye tiltak ber vi om at tilskuddet økes til 3,5 mill.kr i 2017.
Idrett og utfordring
Tiltaket har utgangspunkt i bystyremelding nr. 4/2001, med følgende målsetning: «Alle
bydelene skal etablere et samarbeid mellom politi og barnevern med sikte på forebyggende
barne- og ungdomstiltak.» Gjennom tiltaket Idrett og utfordring bidrar Oslo Idrettskrets til at
idrett og fysisk aktivitet brukes som metode i dette arbeidet. Bydelene står for utvelgelse av
ungdommer (12-19 år) som står i fare for å utvikle problematferd og som faller utenom det
etablerte idretts- og kulturtilbudet.
I 2015 var det 39 grupper i aktivitet i 12 bydeler. For 2016 er det 12 bydeler som har søkt om
midler til 43 grupper. Vi jobber for at alle bydeler skal ha slike tiltak. For å få dette til og
samtidig kunne utvide antall grupper er det behov for økt tildeling av midler.
Vi ber om at tilskuddet økes fra 1,5 mill. kr i 2016 til 2,0 mill.kr i 2017.
Sommerpatruljen
Sommerpatruljen er Osloidrettens tilbud til ungdommen i en sommerstille by. Arbeidet
gjennomføres av idrettslag i utvalgte steder i østlige bydeler i samarbeid med Oslo
Idrettskrets. Vi ber om at tilskuddet på 400.000 kr videreføres.
Seniorprosjektet (60pluss)
Organiserte aktiviteter for seniorer blir stadig mer etterspurt og populært. Oslo Idrettskrets
har siden 2003 drevet aktivitetstilbudet 60pluss med midler fra Oslo kommune. I 2015 var det
41 aktive grupper med ca. 2250 deltakere. Vi ønsker å utvide tilbudet og søker om en økning
fra 2,3 mill. kr til 2,6 mill. kr.
Tilskudd over Velferdsetatens budsjett
Aktiv på dagtid
Tiltaket gir et tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som mottar
en trygdeytelse. Tiltaket hadde i 2015 i underkant av 1800 deltakere og rundt 200 ledsagere.
Daglig deltar mellom 200-300 personer. På årsbasis leveres ca 70.000 treningstimer.
Det er i hovedsak Oslo kommune som finansierer driften. I tillegg kommer et mindre bidrag
fra Oslo universitetssykehus HF. For 2016 er tilskuddet fra Oslo kommune redusert til 4,0
mill kr, noe som medfører reduserte aktiviteter. For 2017 ber vi om et tilskudd på 4,8 mill. kr
for å styrke og videreutvikle tilbudet.
Seniorprosjektet – 60pluss ekstra
Seniorprosjektet er en videreutvikling av 60pluss som finansieres over Bymiljøetatens
budsjett. Det er et treningstilbud for eldre med fokus på styrketrening med instruktører.
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Tilstrømmingen av deltakere har økt betraktelig. Gjennom oppsparte midler fra tidligere år
har det vært mulig å opprettholde treningstilbudet. I 2014 ble tilskuddet fra Velferdsetaten
redusert fra 1,5 mill. til 418 000 kr. I 2015 ble det ytterligere redusert til kr 323 000 og
videreført med kr 340.000 i 2016. Vi ber om at tilskuddet økes til 1,0 mill. kr i 2017 for å
unngå å måtte redusere aktivitetsnivået vesentlig.
Tilskudd over Utdanningsetatens budsjett
Idrett og skole
Oslo idrettskrets ønsker å jobbe for et hensiktsmessig samarbeid mellom idretten og skolen.
Målet er å utvikle en modell som sikrer effektiv ressursutnyttelse og et kvalitetsmessig godt
tilbud til barna. Vi ønsker å starte et utviklingsarbeid for å se på hvordan idretten kan bidra
med aktiviteter inn i skolen og aktivitetsskolen. Vi foreslår et tilskudd på 2,0 mill. kr i 2017
for gjennomføring og evaluering av et pilotprosjekt.

C) Midler til idrettsanlegg
Oslo Idrettskrets forslår at det samlet avsettes 1 000 mill. kr til planlegging, bygging og
rehabilitering av idrettsanlegg i 2017. Prosjekter som allerede har godkjent kostnadsramme
og bevilgningsvedtak i 2017 er holdt utenfor. Det vises til at det allerede er satt av midler i
økonomiplanen, og ikke minst i tidligere års budsjettvedtak knyttet til konkrete
anleggsprosjekter som til sammen finansierer en betydelig del av de prioriterte anleggene.
Våre innspill til investeringsbudsjettet 2017 på anleggssektoren presenteres under kategoriene
utredning idrettsprosjekter, nye anlegg og rehabilitering. I tillegg foreslår vi å øke rammen
for ordningen med støtte til private prosjekter.
Utredning idrettsprosjekter
I denne kategorien ligger høyt prioriterte anleggsprosjekter som vi ønsker utredet for å finne
grunnlag for fremtidig realisering. Gitt at det er en stor og kostbar portefølje av prosjekter
som allerede er under utredning fremmer vi kun ett nytt prosjekt for utredning i 2017.
Sentralt anlegg for salidretter
Vi foreslår at det utredes konsept og lokalisering for et spesialanlegg for salidretter, herunder
diverse kampidretter, vektløfting, styrkeløft og dans. Anlegget skal dekke behov for daglig
trening, men bør også legge til rette for små og mellomstore arrangement.
Nye anlegg
Her presenteres anlegg som er klare, eller som forventes å være klare for oppstart i 2017.
Åsland skytebane
Det foreligger ferdige planer for et fremtidsrettet – miljøvennlig og effektivt skytteranlegg i
fjell på Åsland. Vi ber om at det sikres fullfinansiering av anlegget, anslått til 145 mill. kr.
Med finansiering over tre år ber vi om at det settes av 45 mill. kr for oppstart i 2017.
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Frogner stadion, ishall og fleridrettshall
Det er med budsjettvedtak i 2014 bevilget 270 mill. kr til realisering av ishall og
fleridrettshall på Frogner stadion. Kostnaden for totalprosjektet er nå beregnet til 480 mill. kr.
Vi ber om at ishallen igangsettes umiddelbart ved bruk av allerede bevilgete midler. Videre
ber vi om fullfinansiering av prosjektet og at det settes av 240 mill. kr i budsjettet for 2017.
Lillomarka arena
Lillomarka arena skal utvikles til et snøsikkert lokalanlegg for langrenn og skiskyting. Det
legges også til rette for sommeraktiviteter i anlegget. Vi ber om at det bevilges 60 mill. kr til
anlegget i 2017.
Bestumkilen ro- og padlebane
Bystyret vedtok reguleringsplanen for Bestumkilen til spesialområde roareal m.m., 17.
februar 2010. I påvente av reguleringsarbeid i området ber vi om at det settes av 3 mill. kr for
å gjøre enklere tiltak som vil bedre forholdene for roerne og padlerne i Bestumkilen.
Ekeberg skoles idrettshall – sosiale funksjoner
Idrettshallen ved Ekeberg skole åpnet i 2015, men det gjenstår noe arbeid for at tribune og
andre sosiale funksjoner i hallen kan tas i bruk. Vi ber om at det bevilges 4 mill. kr slik at
anlegget kan ferdigstilles.
Grorud idrettshall
Idrettshallen vil inngå som del av Grorud idrettspark og planlegges med integrert barnehage
og kulturdel. Det er også ønske om å få egne lokaler for kampidrett i hallen. Prosjektet
utredes i KID. Anslått kostnad for totalprosjektet er 250 mill. kroner, hvorav idrettsspesifikke
flater og kostnader anslås å være 50% av totalprosjektet. Vi anbefaler at prosjektet
fullfinansieres, hvorav 125 mill. kr som midler til idrettsanlegg. Med bevilgning over to år
bes 63 mill. kr avsatt i budsjettet for 2017
Voldsløkka - Sagene IF klubbhus
Klubbhusfunksjoner for Sagene Idrettsforening er tegnet inn i planene for den kombinerte
kunstis- og landhockeybanen på Voldsløkka. Det er imidlertid usikkerhet omkring
finansieringen og om klubbhusfunksjonene ivaretas i første fase av prosjektet. Vi ber om at
finansiering for Sagene IFs klubbhus sikres i budsjettet for 2017. Det bør i samme anlegg
bygges et utvidet garderobeanlegg for å ivareta brukerne av Bjølsenfeltet og Voldsløkka.
Anslått kostnad er 20 mill. kr.
To nye kunstgressbaner
Vi foreslår at det settes av 20 mill. kr til bygging av to nye kunstgressbaner i 2017, Disen
(Årvoll) kunstgress og Midtstuen (Try) kunstgress. Prioriteringen er i tråd med
fotballkretsens prioriteringer.
Jordal Amfi
Nytt Jordal Amfi er kostnadsberegnet til 625 mill. kr. Vi ber om at prosjektet fullfinansieres,
med 300 mill. kr med virkning for 2017.
Valle Hovin skøytehall
Valle Hovin skøytehall er kostnadsberegnet til 615 mill. kr. Vi ber om at prosjektet
fullfinansieres, med 100 mill. kr med virkning for 2017.
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Rehabilitering
Kunstgressbaner
Vi foreslår at det settes av midler til å rehabilitere kunstgressanlegg etter behov, stipulert til
fem baner i 2017. Prioriteringen av rehabiliteringsprosjektene bør skje i den rekkefølgen Oslo
Fotballkrets og Bymiljøetaten kommer til enighet om. Vi ber om at det settes av 30 mill. kr til
dette formål i 2017.
Annen rehabilitering
Vi foreslår at det settes av en ramme på 60 mill. kr til rehabilitering av andre kommunale
anlegg. Det er blant annet behov for større oppgraderinger av idrettshallene på Jordal og
Holmlia.
Midler til bygging og/eller rehabilitering av private idrettsanlegg
Det er en rekke private idrettsanlegg i Oslo som er med og sikrer et godt idrettstilbud lokalt.
Nybygg, utvidelser og oppgraderinger er tunge løft for idrettsorganisasjonen. Med
økonomiske bidrag og annen hjelp fra kommunen blir slike prosjekter likevel mulig å
gjennomføre. Ordningen med støtte til private prosjekter i regi av idrettsorganisasjoner som
ble innført i 2015 bes videreført. Interessen for ordningen i 2015 viser at det er store behov,
og vi ber om at rammen utvides til 50 mill. kr for 2017.

3. ANDRE HØYT PRIORITERTE ANLEGGSSAKER
Mortensrud idrettspark
Mortensrud idrettspark er nedslitt og området har stort potensiale for å bli en ønsket og
nødvendig møteplass i bydelen. Oslo Idrettskrets er opptatt av å sikre idrettens arealer i
området og ber om at det planlegges for utvikling av nye kunstgressbaner for fotball og
landhockey, cricketbane, fleridrettshall og friidrettshall innenfor området. Det må også legges
til rette for klubbhusfunksjoner, gjerne i kombinasjon med skole, kulturbygg eller
ungdomsklubb.
Idrettens hus Nordbyen
I de gamle lagerlokalene til Jordan på Rommen har Høybråten og Stovner idrettslag i
samarbeid med gårdeier laget et konsept for et unikt idrettsbygg. Det er arealer på omkring
4000 m2 som er prosjektert med fasiliteter for gymnastikk og turn, fleridrettshall,
treningspitch for cricket og baseball/softball og i tillegg flere mindre saler for kampidretter,
dans etc. Turndelen er allerede innredet og tatt i bruk på en midlertidig avtale. Vi ber Oslo
kommune om å inngå en langvarig leieavtale med gårdeier slik at anlegget sikres for idrettens
bruk for fremtiden.
Dælenenga idrettshall
Utredning av fleridrettshall på Dælenenga har pågått siden 2007. Behovet for idrettshall i
dette området er prekært, og det er forventning til snarlig realisering når alle formaliteter
omkring tomten er avklart.
Ullern idrettspark
Reguleringsplan for videre utvikling av Ullern idrettspark ble vedtatt av bystyret i 2011.
Utredning av prosjektet ble vedtatt i revidert budsjett 2015. Det er stort behov for anlegg i de
vestlige bydeler og vi ber om at utredningsarbeidet prioriteres.

8

Voldsløkka
Oslo Idrettskrets er opptatt av videre utvikling på Voldsløkka etter at skatehallen og kunstis/landhockeybanen realiseres. Reguleringsplanen for nedre del av Voldsløkka må vedtas i en
form som sikrer utvikling av nye fotballbaner og idrettshaller, gjerne i kombinasjon med
skole i Uelands gate 85. Videre utvikling av anlegget er av stor interesse for idretten lokalt,
men også for omkringliggende bydeler. Bedriftsidretten i Oslo har også stor interesse for
videre utvikling av anleggene på Voldsløkka.
Korsvoll idrettshall
Den planlagte fleridrettshallen på Korsvoll er etterlengtet. Vi ber om at tidligere
budsjettvedtak om utredning/prosjektering følges opp og gis prioritet.
Skullerud
Vi ber om at det holdes trykk på reguleringsarbeid og prosjektering for videre utvikling av et
snøsikkert skianlegg på Skullerud.
Ekeberg by- og idrettspark
Det er stort behov for utbedringer og utvidelse av de idrettslige fasilitetene på Ekeberg.
Særlig gjelder dette innenfor området vest for Ekebergveien hvor KFUM, BSK og OIK har
sine anlegg i dag. Oslo Idrettskrets har forventninger til at Oslo kommune blir en aktiv
samarbeidspartner i planlegging og finansiering og slik bidra til å gjøre et nødvendige løft for
fremtiden.
Tøyen
Idrettskretsen er opptatt av at det legges til rette for flere idrettsanlegg på Tøyen. De lokale
idrettslagene i området er i positiv utvikling, og det er stort behov flere anlegg. Vi ber om at
det innpasses en fleridrettshall i området.
Svømmehaller
Vi viser til bystyremelding nr. 2/2013 – strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo.
Oslo Idrettskrets har en klar forventning til at Oslo kommune realiserer nye svømmehaller til
glede for svømmeidretten og andre brukere.
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