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OSLOBUDSJETTET 2019 – INNSPILL FRA OSLO IDRETTSKRETS 
 
Det vises til byrådets budsjettforslag for 2019, og økonomiplanen for perioden frem til 
2022. Oslo Idrettskrets har som idrettsråd i Oslo kommune til oppgave å fremme 
idrettens interesser i byen. Kommunen er idrettens viktigste partner, og det kommunale 
bidraget er av avgjørende betydning for idrettsorganisasjonens virksomhet. 
 
Tilrettelegging for idrett gjennom anlegg og områder er kommunens viktigste bidrag til 
idrettslivet i Oslo. Behovsplanen for idrett og friluftsliv er utviklet til å bli et godt verktøy 
for planlegging av idrettsanleggsinvesteringer i Oslo. Behovsplanen er tydelig på Oslo 
kommunes anleggsutfordring og dokumenterer et stort behov for investeringer i 
kommende periode. Byrådets forslag til handlingsprogram for perioden 2019 - 2022 er 
ambisiøst, og møter i stor grad idrettens prioriteringer. Idrettskretsen er svært tilfreds 
med å se at byrådet viderefører og forsterker satsingen på idretten i byen. 
 
Som tillegg til byrådets forslag ber vi om at en nedskalert versjon av skøytehallen på 
Valle Hovin legges inn i programmet med ferdigstillelse innen 2022. Vi ber også om at 
den årlige avsetningen til ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med 
idrettslag økes. 
 
Med støtte fra Oslo kommune leverer idrettskretsen daglige aktivitetstilbud til 
mennesker som er i en trygdesituasjon. Finansieringen er svekket siden 2015 og vi ber 
bystyret om å øke tilskuddet til Aktiv på dagtid i budsjettet for 2019. 
 
Oslo Idrettskrets ser et uforløst potensiale i et mer strukturert og formalisert 
samarbeide mellom skolen og idretten. Vi ber bystyret om å prioritere et 
utviklingsarbeid med formål om å sikre alle barn en aktiv hverdag og økt kvalitet i AKS. 
 
Vedlagt følger vårt konkrete innspill med prioriteringer for 2019-budsjettet. Vi ser frem 
til at et samlet bystyre vedtar ambisiøse planer for utviklingen på idrettsfeltet.   
 
 
Vennlig hilsen  

 

Sveinung Oftedal Magne Brekke 
leder  generalsekretær 
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Prioriterte budsjettposter for 2019: 
 
1. INVESTERINGER I IDRETTSANLEGG 
 
a) Idrettsinvesteringer i kommunale prosjekter 
Vi ber om at potten for idrettsinvesteringer i økonomiplanen økes med 250 mill. kr. for å 
realisere skøytehallen på Valle Hovin.  
 
Skøyteidretten i Oslo har behov for mer istid og bedre forhold, slik det kan skapes i en 
innendørs arena. Den store gevinsten i prosjektet vil være muligheten for helårs drift og 
stabile forhold til glede for den organiserte idretten og befolkningen for øvrig. Ishallen 
skal ha en tydelig profil knyttet til hverdagsidrett og flerbruk hvor ulike organiserte 
skøyteaktiviteter kan ha et godt tilbud parallelt med egenorganisert aktivitet.  
 
Det er gjennomført betydelige kostnadskutt i prosjektet, og det er forventning om 
snarlig vedtak om gjennomføring. Vi ber om at det settes av nødvendige midler, eget 
estimat 125 mill. kr., for oppstart i 2019. 
 
b) Realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag 
 
Ordningen med støtte til private prosjekter i regi av idrettsorganisasjoner som ble 
innført i 2015 har vært en suksess. Idrettskretsen er kjent med at det er flere større 
anleggsprosjekter som vil søke kommunalt investeringstilskudd og vi ber om at rammen 
utvides med 20 mill. kr., til 60 mill. kr for 2019. 
 

2. 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 og mottar en av følgende ytelser: sykepenger, 

arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller 

økonomisk sosialstøtte. Daglig deltar 200-300 personer på tiltakene.  Den kommunale 

finansieringen av tiltaket ble redusert fra 4,3 mill. kr i 2015 til 4,0 mill. kr senere år.  

Økt tilskudd er nødvendig for å opprettholde aktiviteten på dagens nivå. Vi mener også 

at det er stort potensiale for videreutvikling av tilbudet. Vi ber om at tilskuddet økes 

med 1 mill. kr. til 5 mill. kr.  

 

3. PARTNERSKAP MELLOM SKOLE OG IDRETT 
 

Oslo Idrettskrets mener det ligger gode muligheter for et utvidet og nærmere samarbeid 

mellom idretten og skolen. Målet er å utvikle en modell som sikrer effektiv 

ressursutnyttelse og et kvalitetsmessig godt tilbud til barna. Vi ønsker å starte et 

utviklingsarbeid for å se på hvordan idretten kan bidra med aktiviteter inn i skolen og 

aktivitetsskolen spesielt.   

 

Vi foreslår at det settes av 2,0 mill. kr i 2019 for gjennomføring og evaluering av et 

pilotprosjekt. Prosjektet bør eies av Utdanningsetaten og gjennomføres i tett samarbeid 

med Oslo Idrettskrets. 


