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Idrettens reaksjoner til budsjettforslag for 2016 
 

Oslo Idrettskrets har funksjon som Oslo kommunes idrettsråd. En viktig oppgave i dette er å 

vekte ulike interessers behov og gjøre en samlet prioritering og anbefaling overfor kommunen 

i budsjettarbeidet. Det er en bred demokratisk prosess hvor det legges ned mye arbeid i 

innsamling, sammenstilling og vurdering av forslag på ulike nivåer. At det må foregå på 

denne måten er akseptert av det brede lag i lokalidrettens 1250 idrettslag og i over 80 ulike 

idretter.  

 

Det har også vært et tydelig uttalt ønske fra politisk hold i Oslo kommune at idrettskretsen tar 

seg av denne jobben. I all hovedsak opplever vi også at prioriteringene blir fulgt når de 

tilgjengelige midlene for idrettsinvesteringer fordeles i rådhuset.  

 

Idrettens egen prioritering utfordres 

Oslo Idrettskrets oppfatter byrådets tilleggsinnstilling som et brudd med denne ordningen. Det 

er overraskende og skuffende, særlig etter at byrådserklæringen var så tydelig på 

idrettskretsens rolle. Det har utløst stor frustrasjon blant tillitsvalgte i idretten når idrettens 

prioriteringer ikke følges. Oslo Idrettskrets forventer at dette rettes opp ved neste korsvei, og 

at byråd og bystyre fortsatt vil ha tillit til idrettens egne prioriteringer. 

 

Åsland skytebane må bygges 

Idretten i Oslo aksepterer ikke at skytebanen på Åsland skrinlegges, nærmest ved et 

pennestrøk. En slik avgjørelse uten noen dialog med idrettskretsen, uroer hele den organiserte 

idrettsbevegelsen i Oslo.  

 

Det er ingen tvil om behovet for Åsland skytebane. Prinsdal skytebane ble nedlagt i 2007 med 

lovnader om erstatning. Åsland skytebane er vedtatt enstemmig av bystyret og midler er 

bevilget i flere omganger, og hele tiden med støtte fra Oslo Idrettskrets. Kostnadsøkningen i 

siste runde er i hovedsak en konsekvens av arbeidet med Follobanen – godkjent av Oslo 

kommune gjennom reguleringsvedtak. 

 

Skyttersporten i Oslo trenger dette anlegget. Skytterne må i dag i all hovedsak ut av byen for å 

drive sin idrett. Anlegget bygges på den eneste måten som er formålstjenlig i en storby, inne i 

fjellet med mulighet for maksimal utnyttelse uten forstyrrelser for noen. Det oppleves som 

urimelig og uakseptabelt at en av landets største idretter ikke skal tilgodesees noen plass i 

Oslo som følge av statlig jernbaneutbygging.  

 

Å bygge idrettsanlegg i Oslo er dessverre kostbart. Det gjelder for alle typer anlegg, også for 

Åsland. Prislappen for Åsland skytebane blir i samme størrelsesorden som en flerbrukshall og 

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
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Oslo Idrettskrets mener at anlegget må realiseres også med de reviderte kalkyler som nå 

foreligger. Det blir et anlegg med lang levetid, og som sammenlignet med andre store 

idrettsanlegg vil være svært rimelig i drift. Det er også et anlegg som har potensiale for 

markedsinntekter gjennom utleie til politiet og Forsvaret i tillegg til et privat marked knyttet 

til jakt og fritid.  

 

Oslo Idrettskrets prioriteringer for anleggsinvesteringer i budsjett 2016 

I vårt tidligere innspill til bystyret vedrørende budsjett 2016 tok vi allerede vedtatte prosjekter 

for gitt. Oslo Idrettskrets forutsetter at det nye byrådet viser gjennomføringskraft for 

realisering av allerede vedtatt anlegg i henhold til opprinnelige tidsplaner. Vi ber nå bystyret 

på nytt sikre fullfinansiering av Åsland skytebane. Den videre prioriteringsrekkefølgen er som 

følger (uendret fra vårt brev 3. november 2015): 

 

 Status Forslag 2016 

1. Ro- og padlebane i Bestumkilen Reguleringsplan vedtatt i 2010.  20 mill. kr 

2. Lillomarka arena Ferdig utredet i KID.  80 mill. kr 

3. Klubbhus Sagene IF Tilknyttes landhockey- og 

kunstisbane på Voldsløkka 

10 mill. kr 

4. Mortensrud/Klemetsrud 

kunstgress 

Tilleggsbevilgning for 

etablering av ny bane på 

Klemetsrud idrettsanlegg 

2 mill.  kr 

5. Ekeberg skoles idrettshall –

sosiale funksjoner 

Åpnet i 2015 uten ferdigstilling 

av sosiale funksjoner. 

5 mill. kr 

6. Linderud kunstgress Rehabiliteringsbehov 6 mill. kr 

7. Ellingsrud kunstgress Rehabiliteringsbehov 6 mill. kr 

8. Prinsdal kunstgress Rehabiliteringsbehov 6 mill. kr 

9. Gressbanen kunstgress II Ny bane 10 mill. kr 

10. Disen kunstgress Ny bane 10 mill. kr 

 

Anleggene med prioritet 6 – 9 er imøtekommet i byrådets tilleggsinnstilling. 

 

Økonomiplanen 

Oslo Idrettskrets mener at økonomiplanen for årene 2017 til og med 2019 må fylles opp med 

flere anlegg. Hvis ikke vil byen få en enda større underdekning på anlegg kommende år. Vi 

viser til de anlegg vi listet opp i vårt brev av 3. november. Det er viktig at de av disse 

anleggene som er klare for prosjektering blir prosjekterte i 2016.  

 

Behandling av behovsplanen for idrett og gjennomføring av systemskiftet 

Oslo Idrettskrets har over flere år arbeidet for en planmessig tilnærming til utviklingen av 

idrettsanlegg i Oslo kommune. Dette har handlet om systematiske behovsvurderinger, 

langsiktig planlegging og forarbeider for prosjekter, bruk av økonomiplanen, og ikke minst 

samkjøring av skolens og idrettens behov for anlegg. For å sikre gjennomføringskraft har det 

selvfølgelig også handlet om økt investeringsnivå og et effektivt gjennomføringsapparat. 

 

Gradvis har vi sett en utvikling i positiv retning. Neste skritt er at behovsplanen kommer til 

behandling i bystyret, og at det vedtas et ambisiøst program for investeringer i idrettsanlegg i 

byen. Selv om arbeidet med behovsplanen er forsinket er det avgjørende at planen føres frem 

og at systemskiftet fullføres. 

 

  



Særskilte tiltak for inkludering og folkehelse 

Sammen med Oslo kommune har Oslo Idrettskrets flere tiltak for å aktivisere 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.  

Byrådets forslag innebærer kutt og avvikling av velfungerende tilbud.  

 

Vi ber derfor bystyret om å øke tilskuddet til Aktiv på dagtid, Seniorprosjektet – 60pluss 

ekstra og Treningskontakt i tråd med det vi ba om i budsjettbrevet. Det innebærer at: 

- Aktiv på dagtid økes med 800 000 kr. i forhold til byrådets forslag, til 4,8 mill. kr. 

- Seniorprosjektet økes med 610 000 kr. i forhold til byrådets forslag, til 950 000 kr.  

- Treningskontakt gis et tilskudd på 200 000 kroner (ikke med i byrådets forslag). 

 

Det påtroppende byrådet har i sin tiltredelseserklæring spesifikt anerkjent disse tre tiltakene 

og vi håper det er rom for nødvendige justeringer som sikrer et fortsatt godt tilbud til disse 

brukergruppene. 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

Norvald Mo Magne Brekke 

leder generalsekretær  

 

 

 

 

 

 

 

Brevet er godkjent og sendt elektronisk.  

 


