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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 19/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 28. februar 2020 

       Merknadsfrist: 6. mars 2020 

 

Møtetid:  Mandag 24. februar 2020       Møtested:  Brynsveien 13   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen  X  

Medlem: Lars Trælvik X   

Medlem: Torill Fiskerstrand X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X            

Medlem: Sigurd I. Solem X   

Medlem: Katrine Sølvberg          X   

Ansattes representant Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Hedi Anne Birkeland X   

2. varamedlem: Yassin El Barkani  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-171 – 176. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-172 og K-175 

Thomas Bach Bernås fra Utdanningsetaten var invitert til å innlede til sak K-175 

 

 

 

Sakliste: 

 

K-171 Godkjenning- KS-protokoll nr. 18/2018-2020  

K-172 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale anlegg  

K-173 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-174 Retningslinjer for voldshendelser i Osloidretten  

K-175 Utviklingsplan Osloskolen  

K-176 Idrett for alle – status og fremdrift  

K-177 Fanesaker til stortingsvalget 2021  

K-178 Høring endringer i spillemiddelregelverket  

K-179 Oslo kommunes idrettsstipend  

K-180 Årets idrettslag og årets ildsjel  

K-181 Styremedlemmer til stiftelsen Skøytemuseet  

K-182 Orienteringssaker  

- Møter med partigruppene  

- Behovsplan høringsforslag  

- Regnskapsrapport 2019 
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K-171  Protokoll   

KS-protokoll nr. 18/2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-172 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale anlegg  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Etter kretsstyrets behandling 

av sak K-164 ble det i denne saken lagt frem for styret konkrete forslag til endringer i 

retningslinjene. Følgende forslag ble behandlet: 

 

1. Forslag fra administrasjonen til endringer av de generelle retningslinjene: 
▪ Det legges til et punkt om likebehandling mellom kjønnene 
▪ Det presiseres klarere at tiden før kl. 20.00 er forbeholdt barn og unge 
▪ Det legges til at idrettslag med en klar frivillighetsbasert profil skal 

prioriteres i særidrettens fordeling av treningstider. 
▪ Det stilles krav til særidrettene for å sikre økt åpenhet i 

fordelingsprosessen. 
2. Forslag fra administrasjonen om prioritering av anleggstid til særskilte tiltak i 

forbindelse med arbeidet med idrett for alle. 
3. Forslag fra bandyklubbene Frigg, Ullevål og Ulleren om å gi rinkbandy 

rettigheter i fordelingene av brukstid i ishallene. 
4. Forslag fra NFF Oslo om å gi barnefotball rettigheter i fordelingen av brukstid 

i fleridrettshallene. 
5. Forslag fra Tennisregionen Østland Øst om å gi tennis rettigheter i fordelingen 

av brukstid i fleridrettshallene. 
6. Forslag fra Norges Kampsportforbund og Christiania TKD om å gi 

kampidrettene ettigheter i fordelingen av brukstid i fleridrettshallene. 
 

Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens innstilling.  

 

Vedtak: 

− Kretsstyret vedtok følgende endringer i retningslinjene: 
▪ Ny setning i samtlige retningslinjer – «Fordelingen skal sikre 

likestilling mellom kjønnene.» 

▪ Ny setning i samtlige retningslinjer (lignende formulering finnes i 

kommunens uteleieforskrift for gymsaler) – «Treningstiden før kl. 

20.00 på hverdager skal være forbeholdt barn- og ungdom. Som 

hovedregel skal minimum 90 % av utøverne i en treningsgruppe være 

under 25 år» 

▪ Idrettslag med en klar frivillighetsbasert profil skal prioriteres i 

særidrettens fordeling av treningstider. 

▪ Dette formaliseres i retningslinjene for de ulike anleggstypene at 

særidrettene skal:  

• ha politisk vedtatte retningslinjer som ligger til grunn for 

detaljfordelingen  

• publisere generell informasjon om fordelingen, gjeldende 

retningslinjer og resultatet av endelig fordeling på en slik måte 

at dette er åpent tilgjengelig for allmennheten 
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▪ Det stilles krav til «good gorvernace score» hos særidrettene:  

• Minimum 50 % før sesongen 2021/2022  

• Minimum 80 % før sesongen 2022/2023  

• OIK kan vedta å sette en særidretts fordeling under 

administrasjon hvis disse målene ikke oppnås 

▪ Rinkbandy gis rettigheter til tid i ishallene  

▪ Det settes krav om at «den terminfestede aktiviteten i ishallene må 

avholdes med jevnt intervall og strekke seg over minimum 6 måneder 

− Kretsstyret forventer at NFF Oslo innfører aktiv forvaltning av treningstider på 

kommunale fotballbaner. Kretsstyret ber administrasjonen etablere dialog med 

NFF Oslo om praktiske løsninger og snarest mulig fremme sak om konkret 

forvaltningsordning for kommunale fotballbaner. 

− Inntil 205 timer i idrettshallene (109 timer i 19/20-sesongen pluss tilvekst av 

ny tid som tilsvarer 96 timer) kan settes av til «andre tiltak» rettet mot klubber 

med lave kostnader, foregangsklubber, områdeløft og inkluderingstiltak. 

− Fotball for barn gis ikke rettigheter til tid i idrettshallene. 

− Tennis for barn gis ikke rettigheter til tid i idrettshallene. 

− Kampidrettene gis ikke rettigheter til tid i idrettshallene. 
 

 

K-173 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken med status for utviklingsarbeidet på Ekeberg.  

 

Styret stilte spørsmål omkring forpliktelser og kostnadspådrag gitt usikkerheten 

omkring fremdriften i prosjektet. 

  

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering.   

 

 

K-174 Retningslinjer for voldshendelser i Osloidretten  

Generalsekretæren innledet til saken. Utkast til retningslinjer for voldshendelser i 

Osloidretten ble presentert.  

 

 Vedtak:  

- Kretsstyret vedtok retningslinjer for håndtering av voldshendelser i Osloidretten i 

samsvar med saksfremlegget.    

- Kretsstyret ga administrasjonen fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. 

 

 

K-175 Utviklingsplan Osloskolen 

Thomas Bach Bernås fra Utdanningsetaten i Oslo kommune innledet med en 

presentasjon av etatens foreløpige planer for samarbeidet med idretten. 

 

Styret stilte spørsmål og diskuterte ulike problemstillinger og muligheter i 

samarbeidet. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 
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K-176 Idrett for alle – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken med en bred orientering av status og planlagt 

fremdrift for arbeidet med idrett for alle. Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen 

presenterte tanker om videre konseptualisering av klubbutviklingsarbeidet. 

 

Vedtak: 
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen videreføre arbeidet i tråd med 

saksfremlegget og merknader fremkommet i møtet. 
 

 

K-177 Fanesaker til stortingsvalget 2021  

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret skal vedta organisasjonens fanesaker 

til stortingsvalget 2021 og har hatt en førstegangs behandling der fem fanesaker 

foreligger som forslag. Forslaget er fremlagt idrettskretsene for uttalelse. 

 

Styret gikk gjennom NIFs forslag til fanesaker og administrasjonens vurderinger. 

Styret mener at de utvalgte temaene, anlegg, økonomi, barrierer for deltagelse, 

spillmonopolet og toppidrett vil fungere. 

 

Styret mener at fanesakene må oppfattes som relevant for majoriteten av 

medlemsmassen, og ikke minst for de politiske partier. Da må fanesakene adressere 

samfunnsutfordringer og det politikere anser som offentlig oppgaver. For idrettsanlegg 

bør fanesaken omhandle at alle barn og unge skal kunne drive idrett der de bor. 
 

Vedtak: 
Kretsstyret ba administrasjonen gi tilbakemelding til NIF i tråd med saksfremlegget og de 

merknader som kom frem i møtet. 
 

 

K-178 Høring endringer i spillemiddelregelverket  

Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. NIF skal sende innspill til 

Kulturdepartementet om ønskede endringer av spillemiddelregelverket, og har sendt 

saken på høring i organisasjonen.  

 

NIF foreslår: 

− å øke tilskuddssatsen til de anleggstypene som i dag (i snitt for landet) mottar 

under 25% av samlet anleggskostnad i spillemidler 
− å innføre en ny anleggstype – idrettens aktivitetshus 
− å sette av 1,2 mrd. kr for et 6-årig anleggspolitisk program 

 

Styret gikk gjennom forslaget fra NIF og administrasjonens vurdering.  

 

Vedtak: 

OIK sender et høringssvar i tråd med synspunktene i administrasjonens notat og 

merknader som kom frem i møtet. 
 

 

K-179 Oslo kommunes idrettsstipend  

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av 

støtteordningen til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Det 
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var innen fristen kommet inn 55 søknader om stipend for 2020. Størrelsen på stipendet 

er 15 000 kr.  
  

Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til stipendmottakere. 

Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag. 
 

Vedtak: 

Stipend på kr. 15 000,- tildeles de ti innstilte utøverne. 
 

 

K-180 Årets idrettslag og årets ildsjel  

Generalsekretæren innledet til saken. Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo kommune. 

Administrasjonen har vurdert fire kandidater for årets tildeling. Styret gikk gjennom 

forslagene og valgte å støtte administrasjonens forslag. Årets ildsjel ble valgt i forbindelse 

idrettsgallaen. 

 

Vedtak: 

- Et særidrettslag foreslås som årets idrettslag for 2020. Forslaget oversendes Oslo 

kommune som foretar den endelige tildelingen.  
- Torgny Hasås tildeles utmerkelsen som årets ildsjel. Han tildeles diplom og kr 

15000. 
 

 

K-181 Styremedlemmer til stiftelsen Skøytemuseet 

Generalsekretæren innledet til saken. OIK skal oppnevne representanter til styret i 

stiftelsen. 
 

Vedtak: 
Kretsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å oppnevne styremedlemmer til stiftelsen 

Skøytemuseet.   

 

 

K-182 Orienteringssaker  

 

Møter med partigruppene  

Generalsekretæren orienterte om gjennomførte og planlagte møter med de politiske 

partienes bystyregrupper i Oslo. 

 

Behovsplan høringsforslag  

Generalsekretæren orienterte om Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv 

som er på offentlig høring frem til 

 

Regnskapsrapport 2019 

Generalsekretæren orienterte om regnskapet for 2019. 


