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Søknad om driftstilskudd til idrettsvirksomhet i Oslo og innspill til 
anleggsinvesteringer i budsjett 2022. 
 
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune og paraplyorganisasjon for alle idrettslagene 
i byen. Per 31.12.2019 var det registrert 282 380 medlemskap i de 626 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. Kommunens viktigste bidrag er å tilgjengeliggjøre anlegg og områder for 
idrettslagenes aktiviteter. I tillegg gir kommunen et årlig driftstilskudd som understøtter 
idrettsorganisasjonen i byen. 
 
Søknaden om kommunalt driftstilskudd for 2022 bygger på det mangeårige samarbeidet og 
den etablerte arbeidsfordelingen mellom kommunen og Oslo Idrettskrets. I hovedsak legges 
det opp til en videreføring og styrking av dagens virksomhet. Samtidig ser vi behov for 
særlig innsats for å stimulere idrettsbevegelsen etter korona. Nytt i denne søknaden er 
forslaget om å etablere et jobbprogram for ungdom i byens idrettslag. 
Organisasjonsarbeidet og tilskuddsforvaltningen i Oslo Idrettskrets bygger på frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd som grunnleggende verdier.  
 
Innenfor anleggsområdet ber vi om at behovsplanens handlingsprogram for idrettsanlegg 
følges opp med nødvendige avsetninger for planperioden. Som tillegg foreslås finansiering 
av noen prioriterte anlegg, samt at ordningen for realiseringen av idrettsanlegg i samarbeid 
med idrettslag styrkes. 
 
Søknad om driftstilskudd for idrettsvirksomhet i Oslo 2022. 
Oslo Idrettskrets søker kommunalt tilskudd for 2022 til følgende formål: 
 
A. Rammetilskudd 
Det kommunale driftstilskuddet utgjør en vesentlig grunnfinansiering for driften av 
idrettsorganisasjonen i Oslo. Den største posten innenfor rammen er aktivitetstilskuddet 
som utbetales til idrettslagene med kr 250 per aktive betalende medlem opp til 25 år. 
Samlet utgjør vår søknad for rammetilskuddet til Osloidretten 51,8 mill. kr. for 2022. 



 

 
B. Særskilte tiltak OIK - Idrett for alle  
Idrettskretsen har med god støtte fra Oslo kommune satt i gang et omfattende arbeid for å 
sikre at idretten er for alle. Det gjøres målrettet arbeid ute i idrettslagene over hele byen, 
med organisasjonsutvikling og ulike tiltak for 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 2022.  
 
C. Jobbprogram for ungdom 
Oslo Idrettskrets søker midler til en ny satsing for å tilby ungdommer jobb i idrettslagene. 
Arbeidet skal være sportslig rettet og møte behovet for gode aktivitetsledere og forbilder for 
barn og yngre ungdom. Programmet vil innebære kursing, og oppfølging av ungdommene i 
arbeidet. Med målsetting om å utdanne og sysselsette 300 ungdommer ber vi om 10 mill. kr. 
til jobbprogrammet i 2022. 
 
D. 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 2022 økes til 7,3 mill. kr.  
 
 
Innspill til anleggsinvesteringer i budsjett 2022 
Oslo Idrettskrets har følgende innspill til anleggsinvesteringer i budsjettet for 2022: 
 

Realisering av vedtatte anleggsprosjekter i behovsplanens handlingsprogram 

Vi ber om at handlingsprogrammet i behovsplanen følges opp med nødvendige 
investeringsmidler slik at anleggene kan realiseres innenfor angitt tidsramme. 
 
Øvrige prioriterte anleggstiltak: 

- Åsland Skytebane 
- Jordal klubbhus  
- To nye kunstgressbaner 
- Rundløype terrengsykkel Skullerud 
- Idrettens hus Nordbyen - utvidelse av leieavtale for kampidrett.  

 

Ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag 

Vi ber om at den årlige avsetningen til ordningen økes til 60 mill. kr fra 2022. 

 
En nærmere gjennomgang av de ulike formålene er vedlagt. 
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Vedlegg til budsjettinnspill 2022 
 
 

A) Rammetilskuddet til Osloidretten  
 
Rammetilskuddet til Osloidretten er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til 
barn og ungdom, og styrke den frivillige innsatsen. Tilskuddet for 2021 er på 47,9 mill. kr. 
Rammetilskuddet deles opp i ulike tilskuddsordninger som idrettslagene kan søke midler 
fra. Den største posten er aktivitetstilskuddet som gir bidrag til idrettslagene per aktive 
betalende medlem opp til 25 år. Størrelsen på «hodestøtten» er lagt opp til å utgjøre 
minimum 250 kroner per medlem. Gjennomsnittlig har utbetalingene til hodestøtten økt 
med 3,79 % de siste 10 årene (2010-2020), mens økningen fra 2019 til 2020 var på 2,75%. 
Øvrige poster er rammestyrt og justeres etter beregningen av aktivitetstilskuddet. OIK 
foreslår en generell justering på 4% for å kompensere for pris- og aktivitetsvekst, med 
utgangspunkt i støttenivået for 2021.  
 
Gjennom tilskuddsforvaltningen har OIK over år 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. Vi foreslår å øke rammen med 2 mill. kr. for å styrke disse formålene. 
Øvrige ordninger som inngår i rammetilskuddet er driftsstøtte til regionale ledd, stipend til 
unge lovende utøvere og støtte til paraidrett.  
 
Samlet søknad for rammetilskuddet i 2022 utgjør 51,8 mill. kr. 
 

B) Særskilte tiltak OIK - Idrett for alle  
 
Vi ber om en samlet ramme for «særskilte tiltak OIK» på 10 mill. kr. i 2022. Det økte 
tilskuddet skal brukes på å videreføre særskilte tiltak innenfor organisasjonsarbeid, 
aktivitetsutvikling og inkludering i idrettslagene. Idrettskretsen skal levere på mål og tiltak 
for inkludering og deltagelse i OIKs strategiske plan, og følge opp kommunens tiltak mot 
barrierer for deltagelse i idretten. Aktiviteter og tiltak innenfor dette omfatter:  
 
Organisasjonsutvikling  
I erkjennelse av at idrettstilbudet i enkelte deler av byen er svakt har idrettskretsen en 
særskilt satsing på organisasjonsarbeid og aktivitetsutvikling i disse områdene. For å lykkes 
kreves det at vi kan være til stede som aktive veiledere, og det er nødvendig å kunne yte 
ekstraordinære driftstilskudd til idrettslagene. Samtidig gjør vi tiltak for å begrense 
kostnaden for idrettsdeltagelse, og sikre at idretten er tilgjengelig for alle. Hele 
idrettsorganisasjon utfordres på hvordan vi sikrer at idretten forblir medlemsstyrt, bygges 
på frivillighet og er relevant for lokalbefolkningen.  
 
Det er igangsatt en særlig satsing i områdene Indre by øst, Søndre Nordstrand, og 
Grorud/Romsås. Arbeidet har som målsetting å etablere god idrettslagsdrift og tilby 
idrettsaktivitet til alle barn og unge i byen. For å samkjøre innsatsen i satsingsområdene 
etableres det samarbeid med kommunale etater, bydelene og lokale skoler. Det er ønskelig å 
utvide arbeidet til flere bydeler/delbydeler.  
 
Utviklingsprogrammet Nabolagsklubb ble lansert etter kretstinget høsten 2020, og har til 
hensikt å styrke fleridrettslag som tar et utvidet samfunnsansvar. En nabolagsklubb er nært 
tilknyttet sitt nærmiljø, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Programmet skal gi kraft til 



 

idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstsvilkår, som et verktøy for å 
nå målsettingen om idrettsglede for alle. 

Nabolagsklubber 2020: Bjørndal IF - Bækkelagets SK - Bøler IF - Furuset IF - Haugerud IF 
- Holmlia SK - Høybråten og Stovner IL - Kjelsås IL - Klemetsrud IL - Lambertseter IF 
- Linderud IL - Monolitten IL - Mortensrud-Aker SK - Nordstrand IF - Ready IF - Romsås IL - 
Rustad IL - Røa Allianseidrettslag - Sagene IF - SK Sterling - SF Grei - Stovner SK - Try IL - 
Tøyen SK - Ullern IF 

Inkludering i idrettslag  
Inkludering i idrettslag er en ordning hvor idrettslag kan søke midler for å tilby aktivitet til 
barn og unge (6 – 19 år) som ikke er med i organisert idrett. Aktivitetene som mottar støtte 
er gratis å være med på, og det stilles ikke krav om medlemskap. I 2020 ble det tildelt midler 
til 109 tiltak i 62 ulike idrettslag. Finansieringen er fordelt mellom staten (KUD via NIF) og 
Oslo kommune med henholdsvis 4,4 mill. og 2,4 mill. kr. 
 
Ferieaktiviteter 
OIKs Sommerpatrulje er en ukes ferieaktivitet som arrangeres omkring i byen i regi av 
lokale idrettslag. Aktivitetene er åpne for alle og det er gratis å delta. I 2020 ble 
sommerpatruljen arrangert av Åsbråten IL, SK Sterling, Holmlia Sportsklubb, Høybråten og 
Stovner Idrettslag, Grorud IL, Klemetsrud IL og Haugerud IF. Idrettskretsen bidrar med 
veiledning, utdanning av instruktører og økonomiske tilskudd for gjennomføring.  
 
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 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 2020 brukt 1,8 
mill. kr til formålet. 48 tiltak i 13 bydeler ble finansiert gjennom ordningen.  
 
Aktivitetsguide  
Aktivitetsguidene hjelper barn og unge inn i aktivitet i idrettslag. Aktivitetsguidene er i 
direkte dialog med familiene, finner passende aktivitetstilbud og følger til aktivitetene. 
Aktivitetsguider rekrutteres og utdannes løpende, og vi har p.t. ca. 50 guider i arbeid. 
Guidene har variert kulturell bakgrunn og behersker til sammen 25 ulike språk. OIK 
samarbeider med idrettslag, ulike enheter i bydelene og skolene. Aktivitetsguiden 
finansieres hovedsakelig av prosjektmidler fra 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. Oslo Idrettskrets stiller også med kurslærere til 
lederprogram lokalt i idrettslag. Totalt 19 kurskvelder og/eller dager, enten i fysisk eller 
digital form ble gjennomført i 2020.  Samarbeidsklubber i 2020: Tøyen SK 
(Tøyenakademiet), Vålerenga IF (Ung Leder og Jobbsjansen), Haugerud IF (Ung Leder 15-25 
og Ung Leder 9. trinn) og Vestli IL (Aktivitetsledelse Sommer 2020). Oslo Idrettskrets har 
også et ungdomsnettverk som gir aktive bidrag i arbeidet for utvikling av ungdomsidretten i 
Oslo.  
 



 

C) 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 utdanning og et samfunnsnyttig lønnet oppdrag i aktivisering av barn og 
yngre ungdommer.  
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 hensikt å 
utdanne og sysselsette 300 ungdommer ber vi om at det bevilges 10 mill. kr. til programmet 
i 2022. 
 

D) 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. Aktiviteten i folkehelsetiltakene har 
gjennom 2020 og inn i 2021 blitt videreført innenfor de begrensninger som 
smittevernreglene har gitt. Nye former for treningsveiledning er utviklet, både utendørs og 
på digitale plattformer. Vi ber om en samlet ramme for idrettens folkehelsearbeid for 2022 
på 7,3 mill. kr.  
 
Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett  
Seniorprosjektet (60pluss)  
Oslo Idrettskrets har siden 2003 drevet aktivitetstilbudet 60pluss med midler fra Oslo 
kommune. I «normalåret» 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 2022. 
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 normalåret 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 tillegg kommer et bidrag fra Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet 
viser gode resultater og det er behov for å utvide tilbudet. Aktiv på dagtid har fått innvilget 
et flerårig tilskudd, 4 mill. kr. per år, som også gjelder for 2022. 
 
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. 
Tiltaket er underfinansiert og vi ber om en liten økning av tilskuddet til 500 000 kr i 2022. 
 
 
  



 

Prioriterte anleggstiltak (utenom behovsplanens handlingsprogram) 
 
Åsland skytebane  
Realiseringen av Åsland skytebane har blitt vedtatt og utsatt i flere omganger. I 
budsjettbehandlingen for 2020 ba bystyret om at dette anlegget skulle prioriteres i 
behovsplanen 2021, noe som ikke ble fulgt opp. Oslo Idrettskrets ber om at det nå settes av 
budsjettmidler slik at anlegget kan komme til byggestart i 2022.  
 
Jordal idrettspark – klubbhus 
Vi ber om at det settes av nødvendige midler for å ferdigstille Jordal idrettspark med et 
fullrehabilitert klubbhus i henhold til foreliggende planer. 
 
Nye kunstgressbaner 
Bymiljøetaten har utredet alternativer for Midtstuen kunstgress, et anlegg som først ble 
vedtatt, men senere stanset. Det er nå funnet en aktuell tomt ved Voksenkollen for en 7er 
bane. Banen prioriteres av NFF Oslo som det neste nyanlegget på prioriteringslisten. Det er 
stort behov for fotballbaner i området, og Oslo Idrettskrets mener at dette prosjektet bør 
prioriteres i 2022. Ytterligere en bane bør realiseres i henhold til prioritering fra NFF Oslo. 
 
Skullerud idrettspark - terrengsykkeltrase  
Skullerud Idrettspark er utviklet i faser de senere årene. Sykkelidretten har behov for en 
regulert terrengssykkeltrase og det foreslås at den realiseres i Skullerud Idrettsparkanlegg 
slik det foreligger planer for. Et slikt anlegg vil komplettere anlegget for sommerbruk. 
 
Idrettens Hus Nordbyen – utvidelse av leiekontrakt 
Det ligger godt til rette for en utvidelse av idrettsarealet i Nordbyen med flere saler for 
kampidrett og dans. Oslo kommune har en leieavtale i anlegget som er foreslått utvidet. 
Flere lokale idrettslag har behov for slike lokaler, og Oslo Idrettskrets mener at denne 
muligheten bør benyttes. 
 
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 støtteordningen bidrar til å løse 
byens anleggsutfordringer, og bør opprettholdes og styrkes. Flere anlegg, herunder 
anleggene til KFUM, BSK og OIK på Ekeberg, og flere tennisanlegg, er langt i planlegging, og 
er ventet å søke kommunalt investeringstilskudd. Oslo Idrettskrets ber om at 
tilskuddsrammen økes til 60 mill. kr per år. 
 


