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OSLOBUDSJETTET 2023 – INNSPILL FRA OSLO IDRETTSKRETS 
 
Det vises til byrådets forslag til budsjett for 2023, og økonomiplanen for perioden frem til 2026. 
Oslo Idrettskrets takker for det gode samarbeidet med Oslo kommune om tilrettelegging for 
idrett i byen.  
 
Det er gledelig at byrådet legger frem forslag om økt varig støtte til organisasjonsarbeidet i 
idretten, herunder satsingen på nabolagsklubber som skal sikre et godt idrettstilbud til barn og 
unge over hele byen. Forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging er vesentlig for å 
lykkes i vårt utviklingsarbeid.  
 
På den negative siden finner vi at byrådet ikke vil gi midler til å videreføre idrettens 
ferieaktiviteter for barn og unge. Aktivitetene har stor samfunnsmessig verdi, gir sommerjobber 
for ungdom og livsnødvendig svømmeopplæring, gjennomført på en svært kostnadseffektiv 
måte. Byrådet møter heller ikke idrettskretsens forslag om et program for å utdanne og gi arbeid 
til ungdom i idrettslagene.  
 
Byens idrettslag opplever stadig at anleggssituasjonen er krevende, og i store deler av byen er 
tilgang på anlegg en direkte begrensende faktor for idrettstilbudet. Det er en stor utfordring for 
byen, men med dagens investeringstakt forbedres anleggsdekningen, sakte, men sikkert - år for 
år. Oslo Idrettskrets ber om at anleggsinvesteringene videreføres på dagens nivå, og at arbeidet 
med å identifisere neste periodes investeringsprosjekter intensiveres.   
 
Vi ser samtidig en ekstrem situasjon for de idrettslagene som eier egne anlegg, og der dagens 
høye energikostnader truer virksomheten. Idrettslagenes egne anlegg er en viktig del av byens 
samlede portefølje, og vi ser det nødvendig at Oslo kommune trer inn med ekstra støtte.   
 
Oslo Idrettskrets fremmer følgende prioriterte tiltak som innspill til kommunebudsjettet for 
2023: 

 

1. Idrettens ferieaktiviteter 
Byrådets budsjettforslag betyr at idrettens ferieaktiviteter ikke kan gjennomføres.  
Idrettens sommeraktiviteter er siden 2020 etablert som et viktig tilbud for barn og unge i 
Oslo. 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. Det er også ønskelig å kunne tilby aktiviteter i øvrige skoleferier. 
 
Ferieaktivitetene er viktige for barna og ungdommenes som deltar, og gir sommerjobb til 
svært mange ungdommer. Sommerprogrammet er også med på å styrke idrettslagets 



 

posisjon i lokalmiljøet, og bidrar på ulike måter til at idrettslaget kan gi et godt tilbud hele 
året. Vi ber om det settes av 10 mill. kr til idrettens feireaktiviteter i 2023. 

 

2. 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 2023. 

 

3. Aktiv på dagtid (Velferdsetatens budsjett) 
Aktiv på dagtid gir tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som 
mottar en trygdeytelse. I normalåret 2019 ble det registrert over 1600 deltakere, og 
gjennomsnittlig møter ca. 300 personer til trening hver dag. Arbeidet har vist gode 
resultater over mange år, og det er behov for å utvide tilbudet for å møte etterspørselen. 
Tilskuddet på 4 mill. kr fra kommunen har stått stille over mange år, og på grunn av økte 
kostnader er det nødvendig med et økonomisk løft for å kunne opprettholde aktiviteten. Vi 
ber om det kommunale tilskuddet til Aktiv på dagtid økes med 1 mill. kr for 2023. 

 
4. Energitilskudd til idrettslag som eier egne anlegg 

Statens strømstøtteordning for idretten er langt ifra tilfredsstillende, og det finnes ingen 
støtterordning for de anleggene som drives med gass. Dersom det ikke kommer på plass 
bedre ordninger for idrettslagene vil deltageravgiftene økes og/eller anlegg måtte stenges 
ned. Vi ber Oslo kommune om å komme opp med en tilleggsordning for energitilskudd, som 
også inkluderer gass som energikilde. Vi ber byrådet sette av 5 mill. kr. til dette formålet i 
2023. 

 

5. Idrettsanlegg  
a) Åsland skytebane   

Vi ber om at det avsettes investeringsmidler for Åsland Skytebane på ufordelt ramme, 
slik at prosjektet kan få vedtatt kostnadsramme så snart tomten er frigitt. 

 
b) Nordtvet bad – treningslokaler 

Vi ber om at det settes av nødvendige driftsmidler på Bymiljøetatens budsjett slik at de 
nyoppussede treningslokalene ved badet kan tas i bruk av idrettslagene. Lokalene står i 
dag tomme. 

 

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 ordningen bidrar til å løse byens 
anleggsutfordringer, og bør opprettholdes og styrkes. Oslo Idrettskrets ber om at 
tilskuddsrammen økes til 60 mill. kr per år fra 2023. 

 
 
Vennlig hilsen  
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