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OSLOBUDSJETTET 2021 – INNSPILL FRA OSLO IDRETTSKRETS 
 
Det vises til byrådets forslag til budsjett 2021, og økonomiplanen for perioden frem til 2024. 
Oslo Idrettskrets støtter de prosjekter og tiltak som Byrådet har fremmet i forslaget til budsjett. 
Idrettskretsen forstår at Oslo kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og ser at dette 
også naturlig påvirker handlingsrommet på idrettsfeltet. Vi finner det likevel nødvendig å 
påpeke en del saker som er av samfunnsmessig stor betydning, og som vi mener Byrådet må 
finne rom for å prioritere i videre budsjettbehandling. Vi legger også til grunn at den generelle 
anleggssituasjonen for idretten i byen er lite tilfredsstillende, og at satsingen må videreføres. 
 
På den positive siden er Oslo Idrettskrets tilfreds med at rammetilskuddet - grunntilskuddet til 
idrettslagene og øvrige deler av idrettsorganisasjonen, justeres for prisvekst. Det er også et godt 
signal at byrådet i budsjettforslaget øker rammen for vårt arbeid med klubbutvikling og 
inkludering, men på dette området vil vi likevel be om ytterligere rammer for å kunne følge opp 
pågående prosesser.  
 
Følgende prioriterte saker bes finansiert i 2021: 
 

1. Idrettsanlegg 
a) Mortensrud Idrettspark – fotball- og landhockeybaner  

Oslo kommune har store utviklingsplaner på Mortensrud, som på sikt også er svært 
gledelig for idretten. Imidlertid har det oppstått en krevende situasjon for de lokale 
idrettslagene som må løses i budsjettet for 2021. De store byggeprosjektene vil legge 
beslag på de eksisterende ballbanene, og det er ikke satt av midler til erstatning av disse.  
Oslo Idrettskrets krever at erstatningsbaner er på plass før de eksisterende banene 
stenges. Om dette ikke finner sin løsning vil svært verdifulle tilbud til barn og unge 
innenfor fotball og landhockey forsvinne. Vi frykter også at ressurspersoner i 
idrettslagene vil forsvinne, slik at idrettslagenes virksomhet rammes på lang sikt. 
 

b) Jordal Idrettspark – klubbhus, skateanlegg og kunstgress med undervarmeanlegg 
Praktanlegget Jordal Amfi åpnet høsten 2020, og utenfor er et flott parkanlegg anlagt. 
Samtidig ser vi at svært viktige anlegg for både organisert og egenorganisert aktivitet i 
området ikke blir ivaretatt. Vi ber om at det settes av midler til rehabilitering av 
klubbhuset og nytt skateanlegg i 2021. Samtidig ber vi om at den planlagte 
reetableringen av Jordal kunstgress blir gjennomført som tidligere vedtatt, inkludert 
undervarmeanlegg. Jordal kunstgress er et svært viktig anlegg som bør være åpent hele 
året. Det jobbes godt med å utvikle idrettslagene og idrettstilbudet i Gamle Oslo, og 
anleggstilbudet lokalt er avgjørende for å lykkes. Oslo Idrettskrets mener at Jordal 
kunstgress er et anlegg som bør vinterdriftes av Oslo kommune. 
 



 

c) Åsland skytebane   
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. Oslo 
Idrettskrets ber om at dette følges opp med budsjettmidler slik at anlegget kan komme 
til byggestart i 2021.  
 

d) Skullerud idrettspark - arenahus og terrengsykkeltrase  
Skullerud skiarena er utviklet i faser de senere årene, og lite gjenstår for å ferdigstille 
anlegget. Arenabygget er i gjeldende behovsplan prioritert med ferdigstillelse i 2021. Det 
foreligger også planer for en terrengssykkeltrase i anlegget, som vil komplettere 
anlegget for sommerbruk.  

 
e) Ny kunstgressbane, Voksentoppen 7er 

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 2021. 
 

f) Støtte til private prosjekter opprettholdes på 40 mill. kr.    
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 opprettholde på minimum 40 mill. kr per år. 

 
g) Utredning av idrettsprosjekter 

I behovsplanen for idrett og friluftsliv 2019 – 2028 er det listet en lang rekke 
utredningstiltak som ikke er fulgt opp, og som i byrådets forslag for 2021 – 2030 skyves 
ut i tid. Oslo Idrettskrets ber om at kommunens utredningsarbeid styrkes. Vedlagt er 
liste over prioriterte utredningsprosjekter som vi mener bør iverksettes i 2021.  

 
2. Særskilte tiltak OIK – Idrett for alle 

 
a) Vi ber om økt økonomisk tilskudd for å styrke vårt utviklingsarbeid slik at alle områder i 
byen får velfungerende idrettslag og kan tilby aktivitet for alle. Budsjettposten «særskilte 
tiltak OIK» bes økt med 4 mill. kr, slik at tilskuddet for 2021 utgjør 10. mill. kr. 
 
b) Idrettens sommeraktivitet i 2020 ble en stor suksess med stor aktivitet og sommerjobber 
til ungdom over hele byen. Idretten i Oslo er forberedt på at sommeren 2021 også vil bli 
spesiell, med hensyn til den pågående pandemien. Vi ber om det settes av 20 mill. kr til dette 
formålet.  

 

3. Idrettens folkehelsearbeid – Aktiv på dagtid 
 
Aktiv på dagtid gir et tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som 
er i en trygdesituasjon. Daglig deltar rundt 300 personer på tiltakene. Den kommunale 
finansieringen av tiltaket ble redusert fra 4,3 mill. kr i 2015 til 4,0 mill. kr senere år. Vi ber 
om at tilskuddet økes med 1 mill. kr., samlet 5 mill. kr for å kunne opprettholde og 
videreutvikle tilbudet i 2021. 

 
 
Vennlig hilsen   

 
Sveinung Oftedal Magne Brekke 
leder  generalsekretær 



 

Prioriterte utredningsprosjekter i 2021 (tillegg til foreslått behovsplan). 

 

- Fleridrettshaller: 
• Alna (inkl. Breivoll)  
• St. Hanshaugen / Frogner 
• Skullerud 
• Vestre Aker / Ullern 

 

- Basishaller (turn) 
• Sognsveien 80 (Ullevål) 
• Østensjø 
• Grefsen stadion 

 

- Aktivitetssaler: 
• Utvidede judolokaler Haugerud 
• Omdisponering Bjølsenhallen 
• Indre by 

 
- Landhockeybane Groruddalen 

 
- Utvikling av Rommensletta (bl.a. cricket) 

 
- Grefsen stadion (Kjelsås) – klubbhus, basishall 

 
- Kunstis 

• Nordre Åsen 
• Bjørndal 
• Stovner 

 

- Ro- og padlebane Ormsund / Malmøya 
 

- Idrettsanlegg på Grønmo – rulleski, sykkel m.m. 
 

- Idrettsanlegg i Huken (Grorud)– rulleski, sykkel m.m. 
 
 


