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Vedrørende Oslo kommunes budsjett for 2014 

Tilråding og samlede prioriteringer fra Oslo Idrettskrets  
 

Oslo Idrettskrets (OIK) ber herved om at det bevilges følgende summer til 

idrettsorganisasjonen og idrettsanlegg i Oslo i 2014: 

 

TILTAK SUM 

1. Rammetilskudd til osloidretten 39 857 071 

2. Særskilte aktivitetstiltak i regi av OIK og idrettslag  

       Over Bymiljøetatens budsjett:   6 100 000 

       Over Velferdsetatens budsjett:   6 115 000 

3. Idrettsanlegg:  

        a. Utredning idrettsprosjekter 

        b. Idrettsprosjekter diverse 

        c. Rehabilitering og vedlikehold  

  20 000 000 

200 000 000 

  40 000 000 

        d. Tilskudd idrettseid anlegg     9 000 000 

  

Hvert av punktene vil bli utdypet i dette brevet.   

 

Osloidrettens betydning for befolkningen 

Osloidretten er den største og dominerende fritidsaktiviteten blant barn og ungdom i Oslo. 

Oslo Idrettskrets består av 1235 idrettslag med totalt 326 131 medlemskap (pr. 31.12.12).  

Fotball og skidisiplinene er de største idrettene. Se vedlagte oversikt med tallmateriale om 

osloidretten pr. 31.12.2012.   

 

Idrettstilbudet er mangfoldig og spenner over et vidt spekter av idretter og nivåer. Over 80 

idretter og idrettsgrener forteller hvilket enormt tilbud den frivillige idretten har i bydelene.  

Studier viser at nesten 1 av 3 nordmenn gjør gratisarbeid for idrettslag (SSB, 2009). I Oslo 

gjøres alt arbeid på frivillig basis i 74 % av idrettslagene (Seippel, 2006).  

 

Dugnadsarbeid og medlemsinntekter utgjør idrettslagenes viktigste inntektskilder. Ved siden 

av dette betyr kommunale tilskudd svært mye for idrettslagene. At kommunen stiller 

kommunale idrettsanlegg gratis til disposisjon for barn og ungdom er også et gode som er 

uvurderlig for den frivillige idretten.  Idrettslagene har tatt på seg driftsansvaret i de 
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kommunale anleggene mot et moderat driftstilskudd. Dette sparer kommunen for betydelige 

lønnsutgifter og idrettslagene får et nært forhold til «sine» anlegg.  

 

Krevende anleggssituasjon 

Anleggssituasjonen er utfordrende i Oslo, spesielt i de vestlige og sentrale bydeler. Byen 

vokser raskt, og stadig flere barn og ungdom ønsker å drive idrett. Oslo ligger under 

landsgjennomsnittet for de fleste anleggstyper. Bymiljøetaten har regnet ut at vedlikeholds- 

og rehabiliteringsbehovet er på rundt 620 mill. kroner (2010-tall). Denne situasjonen gjør det 

krevende å drive idrettsvirksomhet i Oslo. Idrettslagene får ikke den treningstiden de har 

behov for. Mange idrettslag må stoppe rekrutteringsarbeidet for at det ikke er plass til å ta i 

mot flere barn. Voksne utøvere og ungdom uten tilknytning til idrettslag ønsker plass i 

idrettsanleggene, men slipper ikke til. Vi er urolige for at det i områder med sterk 

boligutbygging bygges for få nye idrettsanlegg. Selv om mye positivt har skjedd i 

anleggsutviklingen de senere år, er det nødvendig med sterkere innsats.  

 

Mangel på langsiktig og systematisk planlegging og finansiering av idrettsanlegg  

Oslo Idrettskrets mener Oslo kommune burde organisert arbeidet med planlegging og 

bygging av idrettsanlegg etter modell av skolebehovsplanen. Plan for idrett og friluftsliv 

burde vært et instrument for å klargjøre tydelige mål, foreta prioriteringer og gjennomføre 

prosjektene innenfor planperioden. Det er ikke tilfelle i dag.  

 

For at dette skulle latt seg gjøre, burde bruk av sekkeposter og avsetninger i økonomiplanen 

bli hovedregelen for investeringer på idrettssektoren. I tillegg må det avsettes nok midler til 

utredning, planlegging og detaljprosjektering. Dette mener vi vil bidra til at korrekte 

kostnadsrammer foreligger før nye prosjekter settes i gang. Et slikt system ville være med å 

gjøre idrettsutviklingen i Oslo mer forutsigbar.  

 

Byrådet har de senere år lagt frem forslag til oslobudsjetter som inneholder lite, eller ingen 

forslag til investeringer på idrettsanlegg. Idrettsområdet blir en del av byrådspartienes 

forhandlinger med opposisjonen, noen ganger med heldig resultat andre ganger ikke.  

 

Usynlig idrett i Bymiljøetaten  

Den nye Bymiljøetaten har ikke blitt det byrådet mente det skulle bli for idretten. Vi ser ingen 

forbedringer i gjennomføringsevnen og opplever at kontakten med etaten har blitt dårligere 

enn den var tidligere. Etaten oppleves som lukket og er i liten grad en rådgiver for 

idrettslagene og pådriver for idrettsutviklingen i Oslo. Idrettsfeltet er usynlig i Oslo 

kommunes organisering og mangler en sterk talsmann for idrettssakene, spesielt i 

plansammenheng.  

 

Vedtatte idrettsprosjekter har hopet seg opp siden 2006:  

 

 12 kunstgressbaner er ikke fullført 

 5 rehabiliteringsprosjekter for kunstgressbaner er ikke påbegynt 

 9 utredningsprosjekter er enten ikke påbegynt eller har fått en endelig konklusjon   

 4 investeringsprosjekter er ikke fullfinansierte og må behandles av bystyret på nytt  

 kun 3 av 8 idrettshaller i Oslo Idrettshaller AS sitt byggeprogram er realisert siden 2006 

(inngått intensjonsavtale med Oslo kommune) 

 

Denne situasjonen skaper mye frustrasjon hos hundrevis av frivillige som har arbeidet med 

planer i årevis. Etterspørselen øker og etterslepet på idrettsanlegg blir bare større.  
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1. RAMMETILSKUDD TIL OSLOIDRETTEN 

 

Over Bymiljøetatens budsjett 

 

Rammetilskuddet for 2013 var på 38,735 mill. kroner. I dette beløpet ligger inntil 1,6 mill. 

kroner i øremerket energitilskudd til ishallen i Furuset Forum (jf. budsjettvedtak i 2007).  

 

Den største posten er administrasjons- og driftstilskuddet til lagene med en støtte på 250 

kroner pr. betalende medlem opp til 25 år. Fleridrettslag får i tillegg 3.000 kroner pr. 

særidrettsgruppe med medlemmer under 26 år. I 2012 summerte de godkjente søknadene ved 

søknadsfristen seg til 19 989 438 kroner. Med uendrete satser er årets søknadssum 20 221 

188 kroner eller 1,2 prosent høyere. Dette er et uttrykk for aktivitetsveksten. Størrelsen på 

”hodestøtten” er politisk besluttet og rettighetsbasert.  

 

Rammetilskuddet gis også som tilskudd til anleggs- og lokalleie (for lag som må leie i det 

private marked samt støtte til kort i skiheiser), leie av bad, som bidrag til drift av egne anlegg, 

anleggsstøtte, spesielle tiltak, stipend og reisetilskudd og idrett for funksjonshemmede.  

 

Aktivitetsvekst gir seg også utslag i større etterspørsel etter midler fra de øvrige 

støtteordningene. Rammetilskuddet må derfor gis en økning på 2,9 prosent for at støttenivået 

skal opprettholdes i 2014. I tillegg må det prisjusteres. I skrivende stund har den generelle 

prisstigningen ifølge SSB vært 1,8 prosent det siste året (februar 2012 - februar 2013).  

 

Dette gir følgende rammetilskudd for 2014:  

  

Rammetilskuddet 2013 ekskl. energitilskudd Furuset Forum 37 135 000 

Justering for aktivitetsvekst, 1,2 prosent  445 620 

Sum 37 580 620 

Justering for prisstigning, 1,8 prosent 676 451 

Energitilskuddet Furuset Forum  1 600 000 

Rammetilskuddet til osloidretten 2014  39 857 071 

 

 

 

 

2. SÆRSKILTE AKTIVITETSTILTAK  

 

Oslo Idrettskrets har som et av tre hovedformål å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet 

for alle som ønsker det. Det er ikke alle som har funnet seg helt til rette innenfor idrettens 

tilbud. Noen behøver litt bistand for å bli en del av det lokale idrettslivet. Sammen med Oslo 

kommune har flere tiltak og prosjekter blitt satt i gang for å få dette til. Dette er klubbtiltak 

storby, Idrett og utfordring, Sommerpatruljen, 60pluss, Seniorprosjektet, Aktiv på dagtid og 

Treningskontakt. Flere av disse tiltakene drives bl.a. i tett dialog og samarbeid med bydelenes 

frisklivsentraler. De kan derfor ses på som et viktig bidrag til kommunens forebyggende 

helsearbeid. Samhandlingsreformen aktualiserer en ytterligere innsats på feltet. Oslo 

Idrettskrets ønsker å være kommunens og bydelenes foretrukne samarbeidspartner på feltet 

fysisk aktivitet.  Vi har et utviklingspotensial i flere av prosjektene, noe vi har drøftet med 

byråden for helse og sosiale tjenester i et eget møte.     
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Over Bymiljøetatens budsjett 

 

Klubbtiltak storby 

De fleste tiltakene retter seg mot innvandrere og barn og ungdom som ikke deltar i organisert 

idrett. 48 klubber med totalt 77 tiltak ble tildelt midler i 2012. Tiltakene i klubbene krever 

langsiktighet for å gi de ønskede effektene. Vi må derfor understreke betydningen av at 

bevilgningsnivået videreføres.        2 mill. kr. 

 

Idrett og utfordring 

I bystyremelding nr. 4/2001, kap. 5.3.5 formulerer byrådet følgende målsetning: ”Alle 

bydelene skal etablere et samarbeid mellom politi og barnevern med sikte på forebyggende 

barne- og ungdomstiltak.”  I 2012 var det 39 grupper i aktivitet i 12 bydeler. Selv om dette er 

et tiltak der idrett brukes som metode, er det først og fremst et rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak. For å møte økt aktivitet, foreslår vi at budsjettet økes med 

200 000 kr til 1,5 mill.kr.  

 

Sommerpatruljen 

Patruljen er osloidrettens tilbud til ungdommen i en sommerstille by. Arbeidet gjennomføres 

av idrettslag i utvalgte steder ute i østlige bydeler i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Vi ber 

om at kommunens bidrag økes til 400.000 kr.  

 

60pluss  

Oslo Idrettskrets ble bedt om å påta seg hovedansvaret for forvaltningen av de 2 mill. kr 

bystyret i desember 2002 bevilget for å støtte utvikling av tiltak med sikte på å øke den 

fysiske aktiviteten i den eldre del av befolkningen. Bevilgningen er senere blitt videreført. I 

2012 var det 49 aktive grupper i 12 bydeler med 1200 deltakere. Etter ti år med uendret 

bevilgning, tillater vi oss å be om en økning på 200.000 kroner for å kunne øke og 

videreutvikle aktiviteten, dvs. en bevilgning på 2,2 mill. kr. 

 

Over Velferdsetatens budsjett 

 

Aktiv på dagtid 

Tiltaket gir et tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som er i en 

trygdesituasjon; registrerte arbeidssøkende, sykmeldte, under attføring/rehabilitering, 

sosialklienter, uføre- og andre trygdede. Tiltaket registrerte i 2012 2185 betalende deltakere 

(300 kr årlig) og mer enn 226 ledsagere. Daglig deltar 200-300 personer.  

 

Prosjektet fikk i 2013 et tilskudd på 3,825 mill. kr over Velferdsetatens budsjett og 150 000 

kroner over Bymiljøetatens budsjett, totalt kr 3,975 mill. kroner. Bortsett fra 

deltakerbetalingen er det i hovedsak kommunen som finansierer driften. Erfaringsmessig har 

det vært svært vanskelig å finne andre stabile inntektskilder. Vi tillater oss derfor å be om en 

økning for å dekke lønns- og prisstigning, videreutvikle tilbudet og for å få større 

forutsigbarhet for driften.  

            4,3 mill. kr 

Treningskontakt 

Prosjektet Treningskontakt ble utviklet våren 2009 i et samarbeid mellom OIK og Helse- og 

velferdsetaten. Ved å skolere støttekontakter til å bli treningskontakter er målet å gi individer 

med vedtak om støttekontakt et bedre tilbud om fysisk aktivitet. Dette skjer i nært samarbeid 
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med – til nå – fem bydeler. I 2012 deltok rundt 40 personer på treningskontaktkurs. 

Etterspørselen er økende, og flere bydeler ønsker å delta.  

OIK fikk tildelt kr 75.000 kr i 2012 og ber om midler til å videreutvikle prosjektet til å gjelde 

flere bydeler.           

                       315.000 kr  

Seniorprosjektet 

Bystyret bevilget kr 1,5 mill. kroner til Oslo Idrettskrets i 2013 for å intensivere tiltak rettet 

mot den eldre delen av befolkningen. Seniorprosjektet er en videreutvikling av 60pluss som 

finansieres over Bymiljøetatens budsjett. Flere nye aktivitetstilbud er startet opp, og vi ber 

om at bevilgningsnivået videreføres.       1,5 mill. kr  

 

 

3. MIDLER TIL IDRETTSANLEGG  

 

Våre innspill til budsjettet 2014 på anleggssektoren vil organiseres under de samme 

kategoriene som byrådet benyttet i byrådssak 209/12, nemlig Utredning idrettsprosjekter, 

Idrettsprosjekter diverse og Rehabilitering og vedlikehold. Vi foreslår en totalramme for hver 

av kategoriene slik byrådet la opp til i budsjettet for 2013 og angir hvilke prioriteringer OIK 

gjør innenfor hver av kategoriene. Alle forslagene ligger innenfor Bymiljøetatens 

ansvarsområde og budsjett. Spillemidler vil komme i tillegg, men disse midlene har vi ikke 

inkludert i våre forslag.  

 

I tillegg vil vi be om bevilgning til Ekeberg idrettshall. Oslo kommune har opp gjennom 

årene bevilget tilskudd til prosjekter i regi av idrettsorganisasjoner, noe som har vært viktig 

for å sikre et best mulig anleggstilbud til osloidretten uavhengig av eierskap. Her kan nevne 

vellykkede prosjekter som Heminghallen, Bygdøhus, ridehus på Ekeberg og fleridrettshall på 

Kjelsås.   

 

a. Utredning idrettsprosjekter 

 

Byrådet la opp til en årlig avsetning til utredning idrettsprosjekter på kr 5 mill. i byrådssak 

209/12. Vi mener det er for lavt. Innenfor denne posten bør det legges inn midler til 

planlegging, regulering, utredning og prosjektering (også på detaljnivå) for nye anlegg og for 

større rehabiliteringsprosjekter. Vi foreslår at det avsettes en ramme på kr 20 mill. til 

følgende prosjekter: 

   

Frogner stadion: ishall og idrettshall 

Frogner Sportspark må ferdigstilles, jf. budsjettvedtak i 2007. Prosjektet sendes over til 

ekstern kvalitetssikring om kort tid. Neste steg blir å bevilge midler til detaljprosjektering for 

begge hallene.   

 

Dælenenga idrettshall 

Konseptvalgsutredning for Dælenenga idrettshall er gjennomført. Byrådet har varslet at valg 

av konsept skal gjøres og regulering skal gjennomføres. OIK ønsker at arbeidet fortsetter med 

full styrke og at det avsettes midler til regulering, forprosjekt og detaljprosjektering.  

 

Lillomarka arena 

Det ventes at planforslag for Lillomarka arena oversendes Byrådsavdeling for byutvikling i 

desember 2013-januar 2014.  
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Rehabiliteringsprosjekter 

Vedlikeholds- og rehabiliteringsbehovet på kommunens idrettsanlegg er stipulert til ca. 620 

mill. kroner av Bymiljøetaten (rapport fra 2010). Siden avsetningene til vedlikehold og 

rehabilitering har vært beskjeden de siste årene, er ikke behovet blitt mindre. Det bør derfor 

årlig avsettes en sum til større vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider for å unngå at 

idrettsanlegg må stenges eller rives. Men for at Bymiljøetaten skal bli i stand til å få 

gjennomført større rehabiliteringsprosjekter, må det først utarbeides gode planer med 

tilstandsvurderinger. Planene bør ha et tiårs perspektiv. Slike planer hindrer at 

rehabiliteringsarbeid kun består av strakstiltak de enkelte budsjettår.   

                                                                                         

b. Idrettsprosjekter diverse 

 

Slik vi har forstått det, er det tenkt at denne posten skal vise hvilke nyinvesteringer som skal 

gjennomføres. Innenfor denne posten ligger foreløpig følgende prosjekter med tidligere 

bevilgede midler: Åsland skytebane, Voldsløkka landhockey-/kunstisbane og Voldsløkka 

skatehall. Disse prosjektene har byrådet varslet skal realiseres suksessivt, slik at de 

prosjektene som først er klare til realisering, bevilges nødvendige midler fra potten. Vi ber 

om at byrådet bidrar til at disse prosjektene får en snarlig behandling i bystyret. Dersom noen 

av disse prosjektene må ha økte rammer, må dette sikres i budsjettet for 2014.  

 

I tillegg til de nevnte prosjektene, bør det legges inn flere prosjekter som potensielt kan 

startes opp i 2014. Vi foreslår derfor å utvide totalrammen og prioriterer følgende prosjekter: 

Leirskallen fleridrettshall (har fått investeringsmidler tidligere), Lambertseter fleridrettshall, 

Frogner ishall og fleridrettshall, Linderudkollen langrennsanlegg, Sagene klubbhus. 

 

Nærmiljøanlegg bør også legges inn i denne potten. Bymiljøetaten har oversikt over en rekke 

tiltak som kan settes i gang raskt.  

 

OIK foreslår at potten for Idrettsprosjekter diverse økes med kr 200 mill.  

 

c. Rehabilitering og vedlikehold  

 

Dersom det legges inn tilstrekkelig med planleggingsmidler som omtalt under punkt a over, 

vil det la seg gjøre å starte et planmessig, langsiktig rehabiliteringsarbeid på idrettsanlegg i 

Oslo. Potten kan utvides etter hvert som tilstandsvurderingene er på plass. Vi foreslår at det 

avsettes en ramme til å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering på kr 40 mill.  

 

d. Midler til idrettseide anlegg 

 

Det er en rekke idrettseide anlegg i Oslo som er med og sikrer et godt idrettstilbud lokalt. 

Men det er en kjennsgjerning at nybygg, utvidelser og oppgraderinger er tunge løft for 

idrettsorganisasjonen. Med et tilskudd fra kommunen blir slike prosjekter likevel mulig å 

gjennomføre.  

 

Oslo Idrettskrets eier og driver osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall. Da hallen ble bygget 

på begynnelsen av 1970-tallet, ga Oslo kommune et relativt stort investeringstilskudd, 

garanterte for lån og inngikk i 1972 en festeavtale med OIK på 60 år med en del bindinger for 

bruken av hallen. I følge avtalen vil hallen med alt utstyr og innretninger tilfalle kommunen 

uten vederlag i 2032.  
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Oslo Idrettskrets har holdt et jevnt og godt vedlikeholdsnivå opp gjennom årene. Nå står OIK 

overfor en situasjon hvor det er behov for å gjennomføre større utbedringer. Disse oppgavene 

krever investeringer som vanskelig lar seg gjøre uten lån eller kommunale tilskudd. Først og 

fremst er det ønskelig å skifte ut oljefyrene og gå over til mer miljøvennlige energiformer. 

Dernest er det behov for å skifte ut hallgulvet og investere i moderne teleskoptribuner. Siden 

hallen etter hvert skal tilfalle Oslo kommune, vil vi anta at det også er i kommunens interesse 

at disse oppgraderingene gjøres. Stipulerte kostnader er 9 mill. kroner.  

 

Det jobbes for å realisere og oppgradere flere idrettseide anlegg i Oslo, bl.a. Oslo 

Bedriftsidrettskrets trippelhall på Voldsløkka, utvidelse av Bygdøhus, ny idrettshall på 

Nordstrand, fleridrettshall på Linderud og på Løren. Disse prosjektene vil vi komme tilbake 

til.   

 

FELLES HALLPROSJEKT AVTALEFESTET I 2006  

 

Oslo kommune og inngikk i 2006 en avtale med det idrettseide pådriverselskapet Oslo 

Idrettshaller AS om å bygge 8-10 fleridrettshaller i løpet av en 5-8-års periode. Hallselskapet 

skulle bidra med investeringsmidler. OBOS har vært sponsor for selskapet og bidrar med 3 

mill. kroner pr. hall. Kulturdepartementet gikk med på å utvide rammen for spillemidler fra 7 

mill. til 10 mill. kroner pr. hall. Alt lå til rette for et felles løft for å bedre den prekære 

hallsituasjonen i Oslo.   

 

Status for hallprogrammet er at det er bygget 3 av 8 idrettshaller i perioden 2006 – 2013. Det 

er hallene på Ellingsrud, Voksen og Rommen. Det resterende programmet består av hallene 

på Leirskallen, Lambertseter, Årvoll, Grorud og Korsvoll.  

 

Alle prosjektene er ferdig regulert og har fått prosjekteringsmidler. Men det har vist seg 

vanskelig å få på plass investeringsmidler til disse hallene. OIK mener det nå må settes fart i 

programmet, slik at intensjonene som ble avtalefestet i 2006 blir gjennomført.  

 

ØVRIGE PRIORITERTE ANLEGG  
 

Anlegg for svømming og stup 

I byrådserklæring slår byrådet fast at det er behov for et nytt svømme- og stupeanlegg i Oslo 

som tilfredsstiller internasjonale krav. Vi ser med forventning fram til byrådets 

bystyremelding om bade- og svømmeanlegg som kommer om kort tid. Svømmeidretten og 

Oslo Idrettskrets ønsker å være aktivt deltakende i kommunens videre arbeid for å bedre 

tilretteleggingen for svømming i Oslo. Det bør komme tydelige signaler om hvilke 

ambisjoner byrådet har når det gjelder nybygg, rehabilitering og drift. Åpningstider og tilgang 

til anleggene for den organiserte svømmeidretten er andre viktige spørsmål som bør drøftes i 

meldingen.  

 

”Hasle Linjegymnastikk”  

Bymiljøetaten har siden januar 2012 utredet et nytt fleridrettsanlegg på Hasle. Prosjektet er 

forankret i bystyrets verbalvedtak S23 fra behandlingen av byrådets budsjettforslag for 2012. 

OIK mener dette prosjektet er viktig fordi det legges i et område med stor boligutbygging og 

mangel på ledige arealer til idrett. Dessverre har også fremdriften i dette prosjektet vært svært 

dårlig.  
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Over Utdanningsetatens budsjett 

 

Skoleidrettshaller 

Byrådet sier følgende om idrettshaller på skoler i byrådserklæringen fra 24. oktober 2011:  

Som hovedregel skal det bygges flerbrukshaller istedenfor gymsaler ved nye skoler og ved 

skoler som rehabiliteres.  

 

Bystyrets kultur- og utdanningskomite har også uttalt dette, sist i forbindelse med 

behandlingen av byrådssak 169 av 1.07.2010 – Standard areal- og funksjonsprogram for nye 

grunnskoler.  

 

Oslo Idrettskrets er enig i at det er lite hensiktsmessig å bygge gymsaler når det er plass og 

muligheter til å bygge fleridrettshall. Idrettens behov vokser i takt med skolebehovet og 

befolkningsøkningen. Disse politikkområdene bør derfor ses i sammenheng. Dessverre skjer 

det gang på gang at Utdanningsetaten bestiller bygging av gymsaler ved nye skoler, sist i den 

planlagte skolen på Vollebekk hvor det skal bygges to gymsaler. Idretten i området har behov 

for idrettsfasiliteter, noe som bør kunne inkluderes i den nye skolen.  

 

Byrådet følger ikke opp intensjonene fra byrådserklæringen, noe vi synes er nedslående. Det 

må være bedre samfunnsøkonomi i å se idrett og skole i sammenheng enn at idrettshaller skal 

oppføres uten at skolen benytter dem på dagtid. 

 

Følgende steder er det behov for idrettshaller i tilknytning til skoleanleggene: 

- Årvoll skole  

- Lambertseter skole  

- Uranienborg 

- Vollebekk 

- Løren 

 

Fleridrettshall ved Årvoll og Lambertseter inngår i Oslo Idrettshaller AS byggeprogram. Men 

det er ikke klarlagt fra kommunen hvilken etat som skal ta ansvar for å oppføre hallene. Både 

skole og nærmiljø har stort behov for hallene. Oslo Idrettskrets ønsker en rask avklaring fra 

Utdanningsetaten om når hallen bør bygges. En nedgravd skoleidrettshall ved Uranienborg 

skole vil være svært viktig for å bedre hallsituasjonen også for idretten i Oslo vest.  

  

 

Vennlig hilsen 

Oslo Idrettskrets 

 

 

Norvald Mo          Ingrid Tollånes 

leder          generalsekretær 

 

 

 

Brevet er godkjent og sendt elektronisk.  
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VEDLEGG: Osloidretten i tall 
 
 

Antall medlemskap og aktive idrettslag i idretten i Oslo 

 Ordinær Bedriftsidrett Totalt 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Medlemskap 189 095 242 114 86 922 84 017 276 017 326 131 

Idrettslag 612 632 536 603 1 148 1 235 
*) Den store økningen i totalt medlemstall fra 2011 til 2012 skyldes endrede rapporteringsrutiner for Skiforeningen.  I 2012 var alle 

Skiforeningens medlemmer tatt med, noe de ikke var i 2011.  

Alders- og kjønnsfordeling utenom bedriftsidretten, 31.12.2012 

Alder kvinner menn 

0-5 år 3 720 4 386 

6-12 år 23 336 33 158 

13-19 år 12 405 21 156 

20-25 år 7 389 11 685 

26 år -> 45 131 79 748 

Totalt 91 981 150 133 

 

Organisasjonsprosent utenom bedriftsidretten, 31.12.2012 

(Antall medlemskap pr. 100 innbygger) 

Alder Kvinner Menn 

0-5 år 15 17 

6-12 år 107 149 

13-19 år 63 103 

20-25 år 24 43 

26 år -> 21 37 

Totalt 29 48 

 

De ti største idrettene,  31.12.2012 

(Basert på aktivitetstall utenom bedriftsidretten) 

 

Fotball 

Ski 

Tennis 

Gymnastikk og turn 

Håndball 

Friidrett 

Kampsport 

Klatring 

Padling  

Seiling    


