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Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-159 – 160.
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-159 – 165.
Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet.
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K-163 Prinsipper for fordeling offentlig støtte
K-164 Høring av retningslinjer for fordeling av tid i kommunale anlegg
K-165 Nye retningslinjer for fordeling av kommunale tilskudd
K-166 Prioritering av særskilte anleggsønsker
K-167 Alkoholpolitisk handlingsplan i Oslo kommune
K-168 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
K-169 Kretsting 2020
K-170 Orienteringssaker
- Møter med partigruppene
- Samarbeid UDE
- Idrettslag opprettet av NIF
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K-159 Protokoll
KS-protokoll nr. 17/2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-160 Budsjett 2020
Kathe Langvik fra administrasjonen presenterte forslag til budsjett for Oslo
Idrettskrets i 2020.
Styret diskuterte formatet på økonomirapporteringen.
Vedtak:
Styret vedtok budsjett for 2020.

K-161 Administrasjonens årsrapport 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens
rapportering for årsplanen i 2019.
Styret mente at rapporten gir et godt bilde av virksomheten. Styret diskuterte i hvilken
grad administrasjonen skal rapportere gjennomføring av arbeidsoppgaver, og hvordan
dette skal foregå.
Vedtak:
Kretsstyret tok administrasjonens rapport fra 2019 til etterretning. Administrasjonens
årsplan for 2020 sendes kretsstyret til informasjon.
K-162 Høringsforslag Strategisk plan 2020 – 2024
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Styrets arbeidsgruppe har med
innspill fra administrasjonen utarbeidet et utkast til en ny strategisk plan.
Styret diskuterte planens format og innhold, herunder nåsituasjonsbeskrivelse, visjon,
verdier, målstruktur, målformuleringer og tiltak.
Vedtak:
Kretsstyret godkjente høringsforslaget til strategisk plan med de merknader som kom
frem i møtet.

K-163 Prinsipper for fordeling offentlig støtte
Generalsekretæren innledet til saken med en presentasjon av rammer og føringer for
idrettskretsens fordeling av offentlig støtte. Tidligere diskusjoner og vedtak i styret om
egne målsettinger og aktuell virkemiddelbruk ble oppsummert.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til etterretning.
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K-164 Høring av retningslinjer for fordeling av tid i kommunale anlegg
Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Etter vedtak i kretsstyrets
møte 26. september 2019, sak K-129, har det vært gjennomført høringsmøter i aktuelle
fora, og det er invitert til å gi skriftlig innspill. Hovedbudskapet fra høringen ble
gjennomgått. Mulige kriterier og ulike modeller for fordeling av treningstid, og
konkrete forslag til endringer ble presentert.
Styret diskuterte innspillene fra høringsrunden, og de ulike metodene for å oppnå
målsettingen om økt deltagelse. Styret ønsker å gjøre tydelige grep, og kommunisere
tydelig retning som foreslått i saksfremlegget. Styret ønsker å premiere særidretter og
idrettslag som tar utfordringen med høye kostnader på alvor. Fordelingen må baseres
på objektive kriterier.
Vedtak:
Administrasjonen ble bedt om å utarbeide nye retningslinjer for fordeling av tid i
kommunale anlegg, i samsvar med saksfremlegget og de merknader som kom frem i
møtet.
K-165 Nye retningslinjer for fordeling av kommunale tilskudd
Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Føringer fra Oslo kommune
gjør at det må vedtas nye retningslinjer for fordeling kommunale tilskudd som skal
gjelde fra og med 2020. Et forslag til kriteriesett og prinsipper for fordeling ble
gjennomgått.
Styret diskuterte forslaget til nye retningslinjer. Styret ønsker å stille krav til
rapportering av aktivitet i idrettslagenes årsberetning. Gruppestøtten til fleridrettslag
skal justeres opp.
Styret diskuterte metode for å styrke tilskuddet til paraidrett, og konkluderte med at
det er hensiktsmessig å styrke den søknadsbaserte ordningen.
Styret ønsker at administrasjonen skal arbeide videre med å finne metodikk for å
kunne vurdere kostnader som et kriteria i fordelingen, f.eks. ved å definere en
normalpris for deltagelse i de ulike idrettene.
Vedtak:
Kretsstyret vedtok nye retningslinjer for kommunal støtte til idretten i tråd med notatet
og styrets merknader.
K-166 Prioritering av særskilte anleggsønsker
Generalsekretæren innledet til saken. Interessegruppen for Valle Hovin har bedt Oslo
Idrettskrets om å ta særlig aksjon og uttrykke tydelig støtte til ishallprosjektet på Valle
Hovin. Det ble også redegjort for en felles uttalelse fra Norges Skøyteforbund og
Norges Bandyforbund.
Generelt ønsker kretsstyret at diskusjoner om prioritering av ulike anleggsbehov
foretas samlet i forbindelse med behandling av nye behovsplaner og de innspill som da
foreligger. Styret diskuterte status for Valle Hovin og grunnlaget for å gjøre særskilte
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tiltak. Styret har gjennom tidligere vedtak og uttalelser gjort det klart at man ønsker en
full renovering av isflaten på Valle Hovin samtidig som det sikres at overbygg over
banen kan bygges på et senere tidspunkt.
Styret mener at det ikke foreligger ny informasjon i saken som gjør det nødvendig med
ekstraordinære tiltak. Styret vil avvente den pågående utredningen av ulike
løsningsalternativer med kostnadsvurderinger.
Vedtak:
- OIK viderefører arbeidet med Valle Hovin i tråd med tidligere vedtak.
- Kretsstyret ba administrasjonen om å ta rede på status og planlagt fremdrift for
utredningsarbeidet for Valle Hovin.
- Kretsstyret ba administrasjonen om å invitere til dialog med alle is-interessene i
Oslo, Norges Skøyteforbund og Norges Bandyforbund.
K-167 Alkoholpolitisk handlingsplan i Oslo kommune
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommune har på høring alkoholpolitisk
handlingsplan for 2020 – 2024. Byrådsavdelingen har spesielt bedt om idrettskretsens
innspill til idrettsrelaterte spørsmål.
Styret viser til idrettens retningslinjer og vil be Oslo kommune om at eventuell
skjenkebevilgning til avgrensende området håndteres restriktivt.
Vedtak:
Kretsstyret ber administrasjonen levere høringssvar i tråd med saksfremlegget
K-168 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status for
prosjektarbeidet. Det ble særlig informert om usikkerheten om fremdrift, som særlig
knytter seg til behandlingen av innkommet klage på reguleringsplanen. Status for det
skolefaglige samarbeidet ble presentert.
Styret stilte spørsmål om formaliseringen av det skolefaglige samarbeidet med
Utdanningsetaten.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-169 Kretsting 2020
Generalsekretæren innledet til saken. Mandatfordeling og planlagt prosedyre for
innkalling til kretstinget ble gjennomgått.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen kalle inn til ordinært kretsting den 10. juni 2020.
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K-170 Orienteringssaker
Møter med partigruppene
Generalsekretæren orienterte om planlagte møter med de politiske partienes
bystyregrupper i Oslo.
Samarbeid UDE
Generalsekretæren orienterte om gode prosesser med Oslo kommune om
skolesamarbeid.
Idrettslag opprettet av NIF
Generalsekretæren orienterte om NIF har brutt med normal prosedyre for opptak av
idrettslag i Oslo ved opptak av klubber innen functional fitness.
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