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Søknad om driftstilskudd til idrettsvirksomhet i Oslo for 2021 
 
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune og paraplyorganisasjon for alle idrettslagene i byen. 
Per 31.12.2018 var det registrert 276 942 medlemskap i de 636 idrettslagene i Oslo. Vår oppgave 
som idrettskrets er å understøtte idrettslagenes virksomhet slik at de kan tilby aktivitet til flest 
mulig – lengst mulig. Vår viktigste partner og bidragsyter i dette arbeidet er Oslo kommune. Oslo 
Idrettskrets har som ambisjon å fylle kommunens idrettsanlegg med aktivitet for å oppfylle våre 
felles målsettinger om å gi alle barn og ungdom i byen aktivitet og meningsfylt fritid. 
 
Søknaden om kommunalt driftstilskudd for 2021 bygger på det mangeårige samarbeidet og den 
etablerte arbeidsfordelingen mellom Oslo kommune og Oslo Idrettskrets. I hovedsak legges det opp 
til en videreføring og styrking av dagens virksomhet. Vi ber om særlig oppmerksomhet om behovet 
for å oppjustere rammen for posten «Særskilte tiltak OIK» i den ordinære budsjettbehandlingen.  
Oslo Idrettskrets søker kommunalt tilskudd for 2021 til følgende formål: 
 
A. Rammetilskudd 
Det kommunale driftstilskuddet utgjør en vesentlig grunnfinansiering for driften av 
idrettsorganisasjonen i Oslo. Samlet utgjør vår søknad for rammetilskuddet til Osloidretten  
50,95 mill. kr. for 2021. Koronasituasjonen og utfordringene for våre idrettslag kan gjøre det 
aktuelt å be om ekstra støtte for våre idrettslag i 2021. Dette kommer vi i så fall tilbake til. 
 
B. Særskilte tiltak OIK - Idrett for alle  
Idrettskretsen har med god støtte fra Oslo kommune satt i gang et omfattende arbeid for å utvikle 
idrettstilbudet og stimulere til aktivitet. Dette er målrettet arbeid ute i bydelene for 
organisasjonsutvikling, inkludering og økt deltagelse. Vi ber om økt ramme for dette arbeidet slik at 
alle områder i byen skal kunne utvikle velfungerende idrettslag og tilby aktivitet for alle. 
Budsjettposten «særskilte tiltak OIK» bes økt til 10 mill. kr for 2021.  
 
C. Idrettens folkehelsearbeid 
Gjennom partnerskap med kommunen leverer Oslo Idrettskrets særskilte folkehelsetiltak rettet 
mot mennesker i en trygdesituasjon og for eldre. Vi ber om at det samlede tilskuddet til 
idrettskretsens folkehelsearbeid for 2021 økes til 8,3 mill. kr.  
 
En nærmere gjennomgang av de ulike formålene er vedlagt. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Sveinung Oftedal        Magne Brekke 
leder         generalsekretær 

  



 

 
Vedlegg til søknad om driftstilskudd 2021 
 

 
A) Rammetilskuddet til Osloidretten 

 
Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett 
 
Rammetilskuddet til Osloidretten er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til barn 
og ungdom, og styrke den frivillige innsatsen. Tilskuddet for 2020 er på 48,2 mill. kr. inkludert 
energitilskudd til Furuset Forum (1,6 mill. kr.). Merk: tilskuddet til Furuset Forum er ikke en del av 
søknaden for 2021. 
 
Rammetilskuddet deles opp i ulike tilskuddsordninger som idrettslagene kan søke midler fra. Den 
største posten er aktivitetstilskuddet som gir tilskudd til idrettslagene per aktive betalende 
medlem opp til 25 år. Størrelsen på «hodestøtten» er lagt opp til å utgjøre minimum 250 kroner per 
medlem. I 2020 er det satt av kr 28 750 000 på denne ordningen. For 2021 har vi beregnet 4% 
tillegg for å kompensere for aktivitet- og prisvekst. 
 
Gjennom tilskuddsforvaltningen har OIK 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 økt ramme for å kompensere idrettslag som 
er avhengig av å leie anlegg for å drive sin barne- og ungdomsvirksomhet.  
 
Øvrige ordninger som inngår i rammetilskuddet er driftsstøtte til regionale ledd, stipend til unge 
lovende utøvere og støtte til paraidrett. 
 
 

B) Særskilte tiltak OIK - Idrett for alle  
 
Vi ber om en samlet ramme for «særskilte tiltak OIK» for 2021 på 10 mill. kr. Det økte tilskuddet 
skal brukes på å videreføre særskilte tiltak for organisasjonsarbeid, aktivitetsutvikling og 
inkludering i idrettslagene. Oslo Idrettskrets har vedtatt en tiltaksplan «Idrett for alle» med 
målsetting om å sikre et idrettslig basistilbud for alle barn og unge i byen.  Aktiviteter og tiltak 
innenfor dette omfatter: 
 
Inkludering i idrettslag  

Inkludering i idrettslag er en ordning hvor idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til 
barn og unge (6 – 19 år) som ikke er med i organisert idrett. Tilskuddsordningen gir idrettslag 
mulighet til å søke støtte til aktivitetstilbud som er gratis og ikke stiller krav om medlemskap. I 
2019 ble det tildelt midler til 85 tiltak i 51 ulike idrettslag. I disse aktivitetstilbudene er det ca. 
3000 barn i ukentlig aktivitet gjennom hele året. Tilskuddsordningen ble i 2019 finansiert av Oslo 
kommune med 2,3 mill. kr og staten (KUD via NIF) med 4 mill. kr. 
 
Sommerpatruljen 

Sommerpatruljen er et ferietilbud til ungdommer i Oslo. Målsettingen er å få med flest mulig 
ungdom i alderen 13-19 år, men vi ser også at yngre barn gjerne ønsker å delta. Arrangørklubbene i 
2019 var Åsbråten IL, SK Sterling, Holmlia Sportsklubb og Høybråten og Stovner Idrettslag. De 
utvalgte klubbene ligger sentralt i bydeler hvor idrettskretsen har satt inn ekstra innsats for å løfte 
idrettstilbudet.  OIK sin rolle har vært å bidra til utforming av aktiviteten og veiledning overfor 
idrettslagene som er arrangører. Lokale ungdommer utdannes som aktivitetsledere og gis ansvar 
for gjennomføringen. Sommerpatruljen ble i 2019 finansiert av Oslo kommune med kr. 400 000,-.  
 
  



 

 

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. Målgruppen er ungdom i aldersgruppen 12-19 år, 
som står i fare for å utvikle problematferd, og som faller utenom det etablerte idretts- og 
kulturtilbudet. Aktiviteten organiseres i bydelene gjennom tverrfaglig samarbeid, oftest mellom 
uteteam, barnevern, SALTO koordinator, politi, fritidsklubber, helsesøster og skole.  Idrett og 
utfordring finansieres av Oslo kommune i sin helhet og det ble i 2019 brukt 1,8 mill. kr til formålet. 
45 tiltak i 14 bydeler ble finansiert gjennom ordningen. 
 
Aktivitetsguide  

Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i aktivitet i idrettslag. Aktivitetsguidene er i direkte 
dialog med familiene, finner passende aktivitetstilbud og følger til aktivitetene. Aktivitetsguide 
er etablert i 11 bydeler og har i løpet av 2019 hjulpet 229 barn og unge med å finne sitt 
idrettslag.  Rundt 50 guider, som behersker til sammen 25 ulike språk, har deltatt i arbeidet. OIK 
samarbeider med idrettslag, ulike enheter i bydelene skolene. Aktiviteten ble i 2019 finansiert 
av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Stiftelsen Dam.  
 
Unge ledere 

Oslo Idrettskrets arrangerer jevnlig lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år. Ungdommene 
rekrutteres fra byens idrettslag. Idrettskretsen har i tillegg stilt med kurslærere til 
lederprogrammer i idrettslag, totalt 23 kurskvelder/dager. Samarbeidsklubbene var Furuset IF 
(Alnaskolen), Tøyen SK (Tøyenakademiet), Vålerenga IF (Ung Leder og Jobbsjansen), Haugerud IF 
(Ung Leder 15-25 og Ung Leder 9. trinn), og Grorud IL/Vålerenga IF (Forbildeprosjektet). OIK har 
bidratt med faglig innhold i kursene, mens idrettslagene og skolene har stått for oppfølging av 
ungdommene i det daglige.  
 
Organisasjonsutvikling  

I erkjennelse av at idrettstilbudet i enkelte områder av byen er svakt har idrettskretsen en særskilt 
satsing på organisasjonsarbeid og aktivitetsutvikling i utvalgte områder. For å lykkes kreves det at 
vi kan være til stede som aktive veiledere, og det er nødvendig å kunne yte ekstraordinære 
driftstilskudd til idrettslag i disse områdene. Samtidig gjør vi tiltak for å begrense kostnaden for 
idrettsdeltagelse, og sikre at idrettsdeltagelse er tilgjengelig for alle. Hele idrettsorganisasjon 
utfordres på hvordan vi sikrer at idretten forblir medlemsstyrt, bygges på frivillighet og er relevant 
for nabolaget.  
 
Det er iverksatt et forsterket klubbutviklingsprogram (idrettsløft) i utvalgte områder av byen hvor 
idrettstilbudet i dag står svakt. Idrettsløftet har som målsetting å etablere god idrettslagsdrift og 
tilby idrettsaktivitet til alle barn og unge i byen. Det er i gang gode prosesser i Indre by øst, Søndre 
Nordstrand, på Romsås og på Majorstua/Frogner. For å samkjøre den kommunale innsatsen i 
satsingsområdene etableres det samarbeid med kommunale etater, bydelene og lokale skoler. Det 
er ønskelig å utvide arbeidet til flere bydeler/delbydeler. 
 
Høsten 2019 gjorde Oslo Idrettskrets avtale med ni idrettslag (foregangsklubber) i byen som over 
tid ønsker å utvikle idrettstilbudet for økt deltagelse - og ta målsettingen om idrett for alle på alvor. 
Klubbene som er valgt ut er administrativt velfungerende, men utfordres særskilt på 
aktivitetsutvikling og deltagelse for barn og unge innenfor et naturlig geografisk område.  
 
 
  



 

 
C) Idrettens folkehelsearbeid 
 
Oslo Idrettskrets er i partnerskap med Oslo kommune leverandør av fysisk aktivitet for målgrupper 
som normalt ikke finner tilbud hos idrettslagene. Troen på idrett som metode for livsmestring er 
drivende for engasjementet. Vi ber om en samlet ramme for idrettens folkehelsearbeid for 2021 på 
8,3 mill. kr. 

 
Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett 
 
Seniorprosjektet (60pluss)  

Oslo Idrettskrets har siden 2003 drevet aktivitetstilbudet 60pluss med midler fra Oslo kommune. I 
2019 var det 47 aktive grupper med over 2000 deltakere i ukentlig aktivitet. Vi ber om at tilskuddet 
til 60pluss videreføres med 2,8 mill. kr. i 2021. Tiltaket er nært tilknyttet seniorprosjektet 60 pluss 
ekstra som mottar midler over Velferdsetatens budsjett (se under). 
 
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. I 2019 ble det registrert over 1600 deltakere, og gjennomsnittlig møter ca. 300 
personer til trening hver dag. I 2019 ble det krevet en egenandel på kr 600.  
 
Det er i hovedsak Oslo kommune som finansierer driften med et tilskudd på 4 mill. kr i 2019. I 
tillegg kommer et bidrag fra Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet viser gode resultater og det er 
behov for å utvide tilbudet. Flere av aktivitetene opplever jevnlig å måtte avvise deltagere på grunn 
av sprengt kapasitet. Vi ber om en bevilgning på 5 mill. kr for å utvide og videreutvikle tilbudet i 
2021. 
 
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. Tilbudet er populært, 
og tilstrømmingen av deltakere er stadig økende. Tiltaket er underfinansiert og vi ber om en liten 
økning av tilskuddet til 500 000 kr i 2021. 
 


