Oslo Idrettskrets
Byrådet v/byrådsleder Stian Berger Røsland
byråd Guri Melby
byråd Eirik Lae Solberg
byråd Anniken Hauglie
byråd Øystein Eriksen Søreide
byråd Aud Kvalbein
byråd Hallstein Bjercke
byråd Bård Folke Fredriksen

Ekebergveien 101
1178 Oslo
Telefon 22 57 97 00
Telefax 22 57 97 01
oslo@idrettsforbundet.no
Bankgiro 1600.40.18706
Org.nr: 956 468 116

w w w . i d r e t t . n o/ o sl o
Kopi: Bystyret, Bymiljøetaten, Velferdsetaten, Helseetaten
Oslo, 7. mai 2015

Oslo kommunes budsjett for 2016 - tilråding og samlede prioriteringer
Med 332 441 medlemskap i 1265 idrettslag (per 31.12.2014) er idretten den klart største
fritidsaktiviteten i Oslo. 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 barnog unges oppvekstvilkår.
Vårt innspill til Oslo kommunes budsjett 2016 er basert på en videreføring av dagens aktivitetsnivå og
en økt investeringstakt på idrettsanlegg, herunder oppfølging av lovnader og pågående utredningsarbeid
etter OL2022. Oslo Idrettskrets’ innspill til Oslo kommunes budsjett for 2016 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.
Vi ber om at rammetilskuddet til Osloidretten opprettholdes og justeres for pris- og
aktivitetsøkning (2+5 %). Rammetilskuddet for 2016 vil da utgjøre 44 228 523 kroner.

B. Særskilte tiltak - folkehelse- og inkluderingsarbeid
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 trenger
hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet.
Vi ber om tilskudd for å opprettholde virksomheten i de særskilte aktivitetstiltakene i regi av Oslo
Idrettskrets. Samlet tilskudd for 2016 vil utgjøre 12 650 000 kr.

C. Anleggsinvesteringer
Anleggssituasjonen i Oslo er fortsatt svært krevende. Oslo Idrettskrets er tilfreds med at det for tiden
utarbeides en behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune. Osloidretten har store
forventninger til at planen skal tydeliggjøre behovet for et løft for anleggsutviklingen. Dette krever økt
investeringsnivå og gode strategier for gjennomføring.
Vi ber om at det settes av 803 mill. kr. til idrettsanleggsinvesteringer i 2016.
En nærmere gjennomgang av de ulike formål og tiltak er vedlagt.
Vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets
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OVERSIKT BUDSJETTPOSTER
TILTAK
A, Rammetilskudd til osloidretten
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 Helseetatens budsjett
Treningskontakt
C, Midler til idrettsanlegg
Nye idrettsanlegg
Lambertseter idrettshall
Lillomarka arena
Bestumkilen ro – og padlebane
Grorud idrettshall
Gressbanen kunstgress II
Disen kunstgress (Årvoll)
Årvoll IL klubbhus
Voldsløkka klubbhus Sagene IF
Mortensrud cricketbane
Mortensrud fleridrettshall (friidrett og ballidretter)
Jordal Amfi
Valle Hovin skøytehall
Rehabilitering kommunale anlegg
8 kunstgressbaner
Bogstadvannet robane
Annen rehabilitering kommunale anlegg
Utredning idrettsprosjekter
Ullern idrettspark
Sentralt anlegg salidretter (kampidrett, dans m.m.)
Tilskudd private anlegg
Nordstrand idrettshall
Ekeberg idrettshall
Grefsen tennisklubb hall
Heming klubbhus

Sum kapittel

Sum enkeltprosjekt
Total kostnad1 Budsjett 2016

44 228 523

6 700 000
2 300 000
1 500 000
400 000
2 500 000
5 750 000
4 800 000
950 000
200 000
200 000

660 000 000

60 000 000

200 000 000
400 000 000
500 000 000

130 000 000
40 000 000
20 000 000
100 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
30 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000

102 000 000
48 000 000
21 000 000
33 000 000
5 000 000

36 000 000
10 000 000
10 000 000
4 000 000
12 000 000

1

Antagelser basert på estimat fra OL2022 og tilsvarende prosjekt. KID utreder anleggene og vi forventer
kvalitetssikrede budsjettall ila 2015
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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 deles opp i åtte ulike tilskuddsordninger som lagene kan søke midler fra. Den største
posten er administrasjons- og driftstilskuddet (hodestøtten) som er på 250 kroner pr. betalende medlem
opp til 25 år. Størrelsen på hodestøtten er politisk besluttet og rettighetsbasert. I 2014 ble det søkt om og
tildelt kr 20 410 510 til idrettslag på denne ordningen. I 2015 er det søkt om kr 23 313 938, en økning på
14,2 % fra 2014. Økningen er først og fremst et uttrykk for veldrevne idrettslag som har blitt flinkere til
å søke midler.
Øvrige tilskuddsordninger er anleggs- og lokalleie (for lag som må leie i det private marked samt støtte
til kort i skiheiser), leie av bad, bidrag til drift av egne anlegg, anleggsstøtte, spesielle tiltak, stipend,
reisetilskudd og idrett for funksjonshemmede.
I 2015 er rammetilskuddet på kr 41 402 543. I dette beløpet ligger inntil 1,6 mill. kroner i øremerket
energitilskudd til ishallen i Furuset Forum (jf. budsjettvedtak i 2007).
Gitt den økte søknadsmassen til hodestøtten må rammetilskuddet gis en økning på minimum 5 prosent
for at støttenivået skal opprettholdes i 2016. I tillegg bør det prisjusteres. Den generelle prisstigningen
har ifølge SSB vært 2,0 prosent det siste året (mars 2014 - mars 2015).
Dette gir følgende rammetilskudd for 2016:
Rammetilskuddet 2015 ekskl. energitilskudd Furuset Forum
Justering for aktivitetsvekst, 5,0 prosent
Sum
+ Justering for prisstigning, 2,0 prosent
+ Energitilskuddet Furuset Forum
Rammetilskuddet til osloidretten 2016

39 802 543
1 990 127
41 792 670
835 853
1 600 000
44 228 523

B) Særskilte aktivitetstiltak
Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett
Klubbtiltak storby
De fleste tiltakene retter seg mot barn, ungdom og innvandrere som ikke deltar i organisert idrett. 63
klubber med totalt 98 tiltak ble tildelt midler i 2014 (total søknadssum 9,77 mill. kroner[1]). Tiltakene i
klubbene krever langsiktighet for å gi de ønskede effektene. Kulturdepartementets rapport «Kom igjen,
jenter» fra 2014 viser en sterk underrepresentasjon av jenter og foreldre med minoritetsbakgrunn i
organisert idrett. Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere klubber jobber målrettet for å rekruttere flere
jenter med slik bakgrunn. I tillegg jobber vi for å få større aktivitet i enkelte bydeler der vi ser at behovet
er stort. Vi ber om at tilskuddet på 2,3 mill. kr. videreføres.

[1]

OIK har de senere årene også mottatt statlige midler til inkluderingstiltak. I 2013 mottok vi 2,2 mill. kroner fra
Kulturdepartementet kanalisert via Norges idrettsforbund.
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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.” Gjennom tiltaket Idrett og utfordring bidrar Oslo Idrettskrets til at idrett og fysisk
aktivitet brukes som metode i dette arbeidet. I 2015 er det 39 grupper i aktivitet i 12 bydeler. Vi ber om
at tilskuddet på 1,5 mill. kr videreføres.
Sommerpatruljen
Sommerpatruljen 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 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 2014 var det 41 aktive grupper
med ca. 2300 deltakere, inkludert deltakere til Den gylne spaserstokk. Vi har et ønske om å utvide
tilbudet. Vi ber om en økning fra 2,3 mill. kr til 2,5 mill. kr.

Tilskudd over Velferdsetatens budsjett
Sammen med Oslo kommune har Oslo Idrettskrets satt i gang flere tiltak for å aktivere mennesker som
ellers ikke finner frem til idrettens ordinære tilbud. Flere av disse tiltakene drives i nært samarbeid med
bl.a. bydelenes frisklivsentraler. Tiltakene er viktige bidrag til kommunens forebyggende helsearbeid.
Samhandlingsreformen aktualiserer en ytterligere innsats på feltet. Oslo Idrettskrets ønsker å være
kommunens og bydelenes foretrukne samarbeidspartner innen fysisk aktivitet.
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 og mottar en av følgende ytelser: sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP),
uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte. Tiltaket registrerte i 2014 i
underkant av 1800 deltakere og rundt 200 ledsagere. Daglig deltar 200-300 personer.
Aktivitetstilbudet fikk et tilskudd på 4,3 mill. kr over Velferdsetatens budsjett i 2015. Det er i hovedsak
Oslo kommune som finansierer driften. I tillegg kommer et mindre bidrag fra Oslo universitetssykehus.
Erfaringsmessig har det vært svært vanskelig å finne andre stabile inntektskilder. For 2016 ber vi om et
tilskudd på 4,8 mill. kr. Det økte tilskuddet vil kompensere for lønns- og prisstigning, samt legge til rette
for en videreutvikling av tilbudet.
Seniorprosjektet – 60pluss ekstra
60pluss ekstra er en videreutvikling av 60pluss som finansieres over Bymiljøetatens budsjett. Flere nye
aktivitetstilbud er startet opp og tilstrømmingen av deltakere har økt betraktelig. 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. Vi
ber om en økning til kr 950 000 i 2016. Tilskuddet er nødvendig for å unngå å måtte redusere
aktivitetsnivået vesentlig.
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Tilskudd over Helseetatens budsjett
Treningskontakt
Prosjektet Treningskontakt ble utviklet våren 2009 i et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets 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 gjennom en partnerskapsavtale
med – til nå – ni bydeler. I 2014 deltok 53 personer på treningskontaktkurs. Bydelene som deltar i
partnerskapet har økt antall personer som har fått vedtak om fysisk aktivitet gjennom
støttekontaktordningen.
Oslo Idrettskrets fikk i 2014 et tilskudd på kr 150 000 fra tilskuddsordningen «Tilskudd til idrettstiltak»
som forvaltes av Bymiljøetaten. I 2015 har prosjektet ikke mottatt midler, men vi har valgt å videreføre
tiltaket på et minimum. Vi ber om tilskudd kr 200 000 for å kunne videreføre prosjektet. Alternativt blir
tiltaket nedlagt.

C) Midler til idrettsanlegg
Oslo Idrettskrets forslår at det avsettes 803 mill. kr til planlegging, bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg i 2016. Dette kommer i tillegg til de midlene som tidligere er avsatt til enkeltprosjektene
Frogner stadion, Åsland skytebane og Voldsløkka (ref. bystyrets budsjettvedtak for 2014 og 2015).
Våre innspill til investeringsbudsjettet 2016 på anleggssektoren presenteres under kategoriene nye
anlegg, utredning idrettsprosjekter og rehabilitering. I tillegg foreslår vi tilskudd til private prosjekter i
regi av idrettslag.

Nye anlegg
Lambertseter idrettshall m/brytedel
Behovet for idrettshall på Lambertseter er sterkt uttrykt både fra lokalidretten og fra skolesektoren.
Hallen er kostnadsberegnet til 130 mill. kroner etter revidert kvalitetssikring.
Lillomarka arena
Lillomarka arena skal utvikles til et snøsikkert lokalanlegg for langrenn og skiskyting. Det legges også
til rette for sommeraktiviteter i anlegget. Anlegget prosjekteres av KID i 2015 og forventes å kunne
realiseres innenfor en kostnadsramme på 60 mill. kroner.
Bestumkilen ro- og padlebane
Bystyret vedtok reguleringsplanen for Bestumkilen til spesialområde roareal m.m. 17. februar 2010.
Midler til prosjektering ble bevilget til budsjettet i 2010. Det har ikke skjedd noe i saken siden den gang.
Bymiljøetaten opplyser at de ikke har startet arbeidet. Vi ber om at det settes fortgang i saken. Tiltaket er
kostnadsberegnet til 20 mill. kroner.
Grorud idrettshall
Idrettshallen vil inngå som del av Grorud idrettspark og er planlagt med egne lokaler for kampidretter.
Vi forventer at hallen utredes i KID i løpet av 2015. Vi legger foreløpig til grunn en kostnadsramme på
100 mill. kroner, noe i underkant av budsjettrammen for Lambertseter idrettshall.
To nye kunstgressbaner
Vi foreslår at det bygges to nye kunstgressbaner i 2016. Prioriteringen av Gressbanen II (Ready) og
Disen (Årvoll) er i tråd med fotballkretsens prioriteringer. En ny kunstgressbane er stipulert til 10 mill.
kroner, dvs. at to kunstgressbaner vil summere seg til 20 mill. kroner.
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Årvoll IL klubbhus/garderober
Konseptet for Årvoll fleridrettshall som nå er et prosjekt i UBF inneholdt i utgangspunktet en løsning for
Årvoll ILs behov for klubblokaler, garderober og lager for klubbens uteaktiviteter. Disse funksjonene er
ikke ivaretatt i dagens prosjekt for fleridrettshallen. Vi ber om at klubbhusfunksjonene bygges inn i
fleridrettshallprosjektet. Alternativet er at klubbhus for Årvoll IK etableres som et eget prosjekt på
området. I mangel på kvalifiserte kostnadsberegninger anslås 10 mill. kroner som nødvendig
finansiering.
Sagene IF klubbhus
Klubbhusfunksjoner for Sagene IF er tegnet inn i planene for den kombinerte kunstis- og
landhockeybanen på Voldsløkka (den gamle matchbanen). Det er imidlertid usikkerhet omkring
finansieringen av prosjektet og om klubbhusfunksjonene vil bli ivaretatt. Vi ber om at finansiering for
Sagene IFs klubbhus sikres i budsjettet for 2016. Anslått kostnad er 10 mill. kroner.
Mortensrud idrettspark – cricketbane
Forventes ferdig utredet i KID i løpet av 2015. Foreløpig legges til grunn en kostnadsramme på 30 mill.
kroner. Det vises for øvrig til Cricketmelding fra Oslo Kommune, ref byrådssak 149/13.
Mortensrud idrettspark – fleridrettshall, friidrettshall og kampidrettslokaler
Forventes ferdig utredet i KID i løpet av 2015. Basert på erfaringstall fra lignende prosjekt legges
foreløpig til grunn en total kostnadsramme på 200 mill. kroner. Vi ber om at det settes av 100 mill.
kroner i budsjettet for 2016.
Jordal Amfi
Forventes ferdig utredet i KID i løpet av 2015. Basert på estimat fra OL2022 og tilsvarende prosjekt
legges foreløpig til grunn en kostnadsramme på 400 mill. kroner. Vi ber om at det settes av 100 mill.
kroner i budsjettet for 2016.
Valle Hovin skøytehall
Forventes ferdig utredet i KID i løpet av 2015. Basert på estimat fra OL2022 og tilsvarende prosjekt
legges foreløpig til grunn en kostnadsramme på 500 mill. kroner. Vi ber om at det settes av 100 mill.
kroner i budsjettet for 2016.

Utredning idrettsprosjekter
I denne kategorien ligger høyt prioriterte anleggsprosjekter som vi ønsker utredet for å finne grunnlag
for finansiering innenfor økonomiplanperioden. Gitt at det er en stor og kostbar portefølje av prosjekter
som allerede er under utredning er vårt forslag begrenset til to nye utredningsprosjekt i 2016.
Ullern idrettspark
Reguleringsplan for videre utvikling av Ullern idrettspark ble vedtatt av bystyret 15. juni 2011 i sak 210.
Behovet for idrettsanlegg i Oslo vest er stort samtidig som tilgjengelige arealer er begrenset. Realisering
av et hallprosjekt i Ullern idrettspark er derfor prioritert.
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.
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Rehabilitering
Mudring og oppgradering av robane på Bogstadvannet
Christiania Roklub har hatt treningsarena med robane på Bogstadvannet siden 1966. Vannet er nå i ferd
med å gro igjen, hovedsakelig på grunn av tilsig av sedimenter fra Sørkedalselven. Robanen er ikke
lenger rett og grunnstøting forekommer stadig da det har bygget seg opp steinfylte sandbanker ved
elvemunningen. I tillegg skaper tett vegetasjon opp i vannspeilet problemer for roerne. Redusert
vannkvalitet og økende gjengroing med bl.a. problemplanten Vasspest forringer bruksverdien også for
andre brukere.
Oslo kommune har bidratt med midler til prosjektering (kr 200 000 i 2009 og kr 200 000 i 2011) slik at
mudringsmetoder, deponialternativer og konsekvenser for miljø og biologisk mangfold er utredet. De
totale kostnadene for prosjektet er estimert til 21 mill. kroner. Etter dialog med Bymiljøetaten foreslås
det nå at prosjektet gjennomføres i kommunal regi.
Kunstgressbaner
Vi foreslår at det settes av midler til å rehabilitere åtte kunstgressanlegg i 2016. Prioriteringene er i tråd
med innspill fra Oslo Fotballkrets og Bymiljøetaten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kringsjå I
Løren I (+ II)
Hallager
Haugerud
Grorud I
Linderud
Ellingsrud
Prinsdal

Å rehabilitere en kunstgressbane er stipulert til 6 mill. kroner. Åtte kunstgressbaner vil derfor ha en
totalsum på 48 mill. kroner.
Annen rehabilitering
Vi foreslår at det settes av en ramme på 33 mill. kroner til rehabilitering av andre kommunale anlegg.
Det er blant annet behov for større oppgraderinger av idrettshallene på Jordal og Holmlia. Vi foreslår
også at lokalene til Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb ved Haugerud skole oppgraderes med
ventilasjonsanlegg og nytt inngangsparti.

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. 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.
Ekeberg idrettshall
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 Oslo Idrettskrets 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.
Oslo Idrettskrets har holdt et jevnt og godt vedlikeholdsnivå opp gjennom årene. Nå står Oslo
Idrettskrets 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 kommunale krav om å skifte ut oljefyrene og gå over til mer miljøvennlige energiformer.
Dernest er det behov for å skifte ut hallgulvet og oppgradere idrettsfasilitetene til dagens standard.
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Med delfinanisering, kr. 2 mill. kr fra Oslo kommune (budsjett 2015), har Oslo Idrettskrets iverksatt
utskifting av fyrings- og ventilasjonsanlegg. For å komme i mål med finansieringen av totalprosjektet
ber vi om ytterligere kommunalt bidrag, 10 mill. kr i budsjettet for 2016.
Nordstrand IF, idrettshall
Nordstrand idrettsforening (NIF) har nær 2 000 medlemmer og etablerte Nordstrandhallen som byens
første håndball- og tennishall i 1955. Denne hallen er nå utdatert og skal saneres. Klubben står nå samlet
bak ønsket om selv å etablere en større erstatningshall men har da behov for et samarbeid med
kommunen for å kunne lykkes med det. Klubben søker om et engangstilskudd på kroner 10 millioner og
om et samarbeid der kommunen leier en hallflater til skole- og barnehagebruk på dagtid for kroner 1,7
millioner årlig. Gitt kommunalt etableringstilskudd forutsetter prosjektet en kommunal
selvskyldnergaranti på kroner 61 millioner.
Grefsen tennisklubb – tennishall
Det er stort behov for helårsanlegg for tennis i Oslo. Grefsen tennisklubb har planer om å bygge hall
over 3 stk. eksisterende utebaner på deres anlegg. Prosjektet har en samlet kostnad på 12 mill kr.
Tennisklubben ber om et kommunalt bidrag på 4 mill. kr.
Heming klubbhus
Idrettslaget Heming har igangsatt et prosjekt for å oppgradere nødvendige klubbfasiliteter ved
Hemingbanen. Totalprosjektet er kostnadsberegnet til 34 mill. kr. Klubben ber om et kommunalt bidrag
på 12 mill. kr. Søknaden er knyttet til garderober, lager og forsamlingsrom, samt nødvendig
rehabilitering av Heminghallen.

Andre høyt prioriterte anleggssaker
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.
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 bad i tråd med strategien.
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