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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

        KS-møte nr. 25/2009-2012   

        Utsendelsesdato: 6. oktober 

        Merknadsfrist:  12. oktober 

 

Møtetid:    Mandag 3. oktober 2011                  Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Astrid Waaler Kaas X   

Medlem: Helene Bugge X   

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Richard Pedersen          X  

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Lars Trælvik X            

Ansattes representant: Hege Walsig Skau X   

1. varamedlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

2. varamedlem: Kate Hege Nielsen X   

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein X   

 

Bodil Wang fra Oslo bedriftsidrettskrets var til stede under behandlingen av K-226,  

K-227 og K-229 med tale- og forslagsrett. 

Audun Eikeland og Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K-224  Protokoller 

 

 KS-protokoll nr. 24/2009-2012 

 

K-225 Siste fordeling av kommunale midler 2011  

 

K-226 Høring reguleringsplan Frogner Stadion – ishall og fleridrettshall 

 

K-227  Høring kommuneplan 2013 

 

K-228 Forberedelser til anleggsseminaret den 16. november 2011 

 

K-229 Oslobudsjettet 2012 – strategi og prioriteringer  

 

K-230 Evaluering av langtidsplan 2009-2012 

 

K-231 OOFs Markaplan – høring 

 

K-232 Orienteringssaker 
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K-224 Protokoller 

KS-protokoll nr. 24/2009-2012 

 

 Vedtak:  

 Protokollen ble godkjent.  

 

K-225 Siste fordeling av kommunale midler 2011  

Notat med forslag til fordeling av tilskudd på følgende poster var på forhånd utsendt:  

 

 2A Refusjon av anleggs- og lokalleie 

 3A Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg 

 3B Særskilte tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg 

 4 Reisetilskudd 

 7 Andre formål 

 8 Idrett for funksjonshemmede 

Styret gikk gjennom innstillingene og fikk oppklart enkelte uklarheter. Innstillingen 

fulgte kretsstyrets tidligere vedtak om fordelingen mellom de ulike ordningene (K-

172, 16. mars 2011). Styret fastslo også at retningslinjene for de kommunale midlene 

og innarbeidet praksis over flere år var lagt til grunn for fordelingen.   

 

Vedtak: 

Administrasjonenes forslag til fordeling av kommunale tilskudd på postene 2A 

Refusjon av anleggs- og lokalleie, 3A Driftstilskudd til idrettslagseide 

idrettsanlegg, 3B Særskilte tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg, 4 Reisetilskudd, 

7 Andre formål og  8 Idrett for funksjonshemmede ble godkjent.  

 

K-226 Høring reguleringsplan Frogner Stadion – ishall og fleridrettshall 

Planforslaget for ishall og fleridrettshall på Frogner stadion er ute til offentlig ettersyn 

med frist for tilbakemelding 10. oktober 2011. Forslagsstiller er Bymiljøetaten (BYM), 

div. Idrett.  

 

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med visse forbehold. Den mener bl.a. 

at ishallen bør senkes ytterligere og at parkeringsplassen bør reguleres til grøntareal. 

Etaten mener forslagsstiller bør vurdere parkering under terreng. Etaten ber også om at 

det arbeides videre med å gjøre hele eller deler av takflaten tilgjengelig for 

allmennheten. I tillegg mener etaten at en må vurdere mulighetene for å innlemme 

tennisgarderobene inn i flerbrukshallen for å frigjøre plass til mer grøntareal. 

 

Styret diskuterte administrasjonens notat og endelig høringsuttalelse fra pådriver/-

brukergruppen for Frogner stadion. Oslo Idrettskrets har deltatt i møtene som har ført 

frem til pådriver/-brukergruppens uttalelse.  

 

Vedtak:  

Oslo Idrettskrets støtter forslagsstillers planforslag for Frogner stadion. OIK er 

uenig i Plan- og bygningsetatens forbehold med følgende begrunnelser:  
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 Takflatene på ishallen og fleridrettshallen bør ikke være tilgjengelig for 

allmenheten. Det vil bl.a. kreve store sikringstiltak og ødelegge for byggenes 

estetiske kvaliteter. Driftssituasjonen blir utfordrende, spesielt på vinterstid.  

 Forslaget om å omgjøre dagens parkeringsplasser til friområde og legge 

parkering under terreng er ikke ønskelig. Fremkommeligheten for 

driftsmaskiner blir ikke god nok. Antall parkeringsplasser som er foreslått i 

planforslaget er dessuten redusert til et minimum.     

 Innpassing av garderober for tennisanlegget i en av hallene støttes dersom det 

er hensiktsmessig og regningssvarende.  

 Ytterligere senking av ishallen støttes ikke av praktiske og økonomiske 

årsaker. 

 

K-227  Høring kommuneplan 2013 

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den 

videre utviklingen av byen.  Med kommuneplanen skal det vedtas en juridisk bindende 

arealdel. Byrådet legger opp til en prosess der utkastet til Kommuneplan kan sendes på 

offentlig høring i fjerde kvartal 2012, og til behandling i bystyret i andre kvartal 2013.  

 

I første omgang er det sendt ut et høringsutkast for planstrategi og planprogram med 

frist for innspill 1.11.2011. Planstrategien skal identifisere muligheter og utfordringer, 

og peke ut sentrale fokusområder med underliggende temaer og spørsmål for nærmere 

vurdering. Planprogrammet skal vise hvordan plantemaene fra planstrategien skal 

følges opp. Hvordan byen skal møte en periode med høy vekst er valgt som hovedtema 

i planarbeidet. OIKs oppgave i denne omgang er å gi innspill til utredningstemaer og 

planbehov som vi mener må vektlegges i planarbeidet.   

 

Styret diskuterte administrasjonens forslag til høringsinnspill og støttet vurderingene 

som var gjort. Det la vekt på at anleggsutfordringene i hele byen må omtales, men at 

det er spesielt viktig å påpeke utfordringene i de sentrumsnære bydelene. I tillegg bør 

OIK be om at anleggssituasjonen ses opp mot frivillighetens kår. Kommunens 

tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet er helt avgjørende for at idretten fortsatt 

skal drives på frivillig basis.  

 

Vedtak:  

OIK svarer på høringen innen fristen med innspill på utredningstemaer og 

planbehov som beskrevet i saksfremlegget og i synspunktene som framkom i 

møtet.  

 

K-228 Forberedelser til anleggsseminaret den 16. november 2011 

Styret diskuterte innhold i OIKs innlegg på anleggsseminaret den 16. november. 

Temaet er ”Osloidrettens prioriteringer”. Det var enighet om at det er viktig å beskrive 

hvordan styret har prioritert anlegg som bør realiseres til nå, og på hvilket grunnlag 

dette er gjort. Spørsmålet om det er andre måter å gjøre dette på stilles til deltakerne 

som utgangspunkt for en diskusjon.  

 

Vedtak:     

Innlegget som OIK skal holde på anleggsseminaret den 16. november følger de 

intensjonene som det var enighet om. Administrasjonen bidrar med saksunderlag 

og utarbeidelse av presentasjoner.  
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K-229 Oslobudsjettet 2012 – strategi og prioriteringer  

Styrets hadde på forhånd fått tilsendt OIKs pressemelding og administrasjonens 

oppsummering av byrådets forslag til Oslobudsjett 2012 sett opp mot hva OIK hadde 

spilt inn til byrådet.  

Administrasjonen delte ut et forslag til prioriteringsrekkefølge av prosjekter som skal 

fremmes i møtene med partiene og med komiteene.  

 

Styret drøftet forslagene og gjorde enkelte endringer i prioriteringsrekkefølgen. 

Administrasjonen ble bedt om å undersøke enkelte viktige detaljer rundt økonomi i et 

av de private prosjektene som styret ønsket å støtte.  

 

Rehabiliteringsprosjekter må kvalitetssikres med Bymiljøetaten før endelig liste kan 

utarbeides. Denne listen sendes ut på høring til styret når den er klar.   

 

Vedtak:  

Styret vil arbeide for å få økte rammer til bygging og rehabilitering av 

idrettsanlegg i Oslobudsjettet for 2012.  

Prioriteringsrekkefølgen som ble ferdigstilt i møtet skal presenteres i møtene med 

partier og komiteer før endelig budsjett vedtas i bystyret i desember. 

Administrasjonen bes om å utarbeide et notat som kan leveres ut i møtene.  

Et privat prosjekt som styret er positiv til, må undersøkes nærmere før det ev. 

kan fremmes for politikerne. Finansieringsplan og driftsplan er ikke godt nok 

redegjort for.  

En liste over forslag til rehabiliteringsprosjekter sendes på høring til styret. 

Styreleder og generalsekretær for fullmakt til å avgjøre hvilke 

rehabiliteringsprosjekter OIK skal gå inn for.  

 

K-230 Evaluering av langtidsplan 2009-2012 

En kort oversikt over hvilke erfaringer administrasjonen har gjort seg med gjeldende 

langtidsplan ble delt ut på møtet og gjennomgått. Styret ga sine synspunkter på 

langtidsplanen. I den nye langtidsplanen bør det vurderes å skissere hvem som har 

ansvar for hvilke mål og hvordan måloppnåelsen skal måles. Administrasjonen bes om 

å vurdere nærmere hvordan måloppnåelsen på anleggsområdet kan bedres ytterligere. 

Det bør vurderes om målene spesielt på anleggssektoren må strekke seg lenger enn fire 

år. Kanskje 10 år er et mer riktig perspektiv?  

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. Synspunktene som kom fram i møtet tas med i det 

videre arbeidet med ny langtidsplan.   

 

K-231 OOFs Markaplan – høring  
OOF har sendt på høring et utkast til visjon, mål og retningslinjer for organisasjonenes 

flerbruksplan for Marka. Frist for tilbakemelding er satt til 15. oktober.  

Administrasjonens notat med bakgrunn og drøfting av saken var på forhånd utsendt. 

Styret drøftet saken også med bakgrunn i Aus tidligere vedtak om ikke å delta aktivt i 

flerbruksplanarbeidet. 

 

Vedtak: 
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OIK gir tilbakemelding til OOF om at kretsen har registrert statusen for arbeidet 

med visjon, mål og retningslinjer uten å ha tatt stilling til forslagene. OIK mener 

at ivaretakelsen av idrettens interesser i Marka gjøres best ved et mest mulig 

uavhengig arbeid inn mot politiske myndigheter på alle nivå.  

Oslo Idrettskrets ønsker likevel åpne kanaler til friluftsorganisasjonene med sikte 

på felles ad hoc utspill når det er grunnlag for det.  

 

K-232 Orienteringssaker 

 

Referat fra arbeidsgruppa om fremtiden for Ekeberg idrettshall 

Gruppa består av Helene Bugge, Nils Johan Waldenstrøm fra styret og Helge Mood og 

Robert Gausen fra administrasjonen. De har i sitt møte drøftet ulike scenarioer for 

Ekeberg idrettshall. Gruppa skal i god tid før OIKs ting i 2012 fremme en sak for 

styret med presentasjon av mulige veivalg for driften av idrettshallen.   

 

Referat fra møte med Lotteritilsynet 

Styrets vedtak i møte den 23. august, sak K-220, om rettferdig fordeling av 

bingoinntekter, ble ikke godkjent av Lotteritilsynet. Administrasjonen refererte til 

møte med tilsynet på Ekeberg den 19. september. Det ble delt ut et notat som beskrev 

bingosituasjonen for OIK og lagene i Oslo.  

 

Nytt idrettsting? 

Idrettsstyret har sendt ut en melding til underliggende organisasjonsledd om at det 

planlagte ledermøtet i juni 2012 kan bli omgjort til ekstraordinært idrettsting. Saker 

som eventuell skal behandles er om Norge bør søke om OL i 2022 og om tidligere 

tingvedtak om forbud mot bruk av høydehus skal oppheves eller justeres.    

 

Dom i saken mot Alpine sportsklubb Oslo 

Styret har fått tilsendt dommen i saken mot Inge Klippenvåg, Alpine Sportsklubb 

Oslo. Saken vil med stor sannsynlighet bli anket. Styret berømmet administrasjonen 

for godt utført arbeid i saken.  

 

Referat fra møte i kontrollkomiteen 

Referat fra møte i kontrollkomiteen ble delt ut til styret.   

 

Leiesituasjonen på Osloidrettens hus 

Hjelp24NIMI har flyttet ut av lokalene de har leid i Osloidrettens Hus. Leieavtalen 

deres går ut i mars 2012. Administrasjonen arbeider med å skaffe nye leietakere og har 

noen interessenter. Leieprissystemet er lagt om og prisendringer er varslet leietakerne 

fra og med 1. april 2012.  

 

ENØK-analyse fra Multiconsult 

Rapporten fra Multiconsult foreslår en rekke tiltak som kan gjennomføres i 

Osloidrettens hus og i Ekeberg idrettshall for å redusere energiforbruket og redusere 

kostnader. Det er også klargjort hvilke tilskudd som gis fra kommunen for å fullføre 

de ulike tiltakene.  
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Rapport om inkludering i idrettslag fra IRIS 

Styret har fått tilsendt et sammendrag av rapporten Inkludering i idrettslag – 

Gjennomgang av en tilskuddsordning utført av International Research Institute Of 

Stavanger (IRIS) på oppdrag fra Kulturdepartementet.  

 

 Idrettskretsledermøtet i Kristiansand 2.-4. september 

Styreleder refererte fra kretsledermøtet som blant annet drøftet idrett og forskning, 

spillemiddelsøknaden for 2012, kommune- og fylkestingsvalget og idretten, 

kretsledermøtenes innhold og funksjon m.m. Norvald Mo ble valgt som leder av den 

nye programkomiteen.  

 

Dialogmøte mellom NIF, idrettskretser og særforbund 15. september 

Styreleder refererte fra dialogmøtet som blant annet drøftet spillemiddelsøknaden for 

2012, Ungdoms-OL i 2016, en mulig OL-søknad 2022 m.m.  

 

Styrets representasjon siden sist 

 Norvald Mo: 

 Valgkampmøte på Hasle skole, 27. august 

Kretsledermøte i Kristiansand, 2.-4. september  

 Dialogmøte med Idrettsstyret, idrettskretser og særforbund, 15. september  

Deltatt i møter i Idrettsstyrets politiske organisasjonsutvalg.  

 

Astrid Waaler Kaas: 

Kretsledermøte i Kristiansand, 2.-4. september  

Åpning av Lambertseter Kunstgressbane, 8. september 

Dialogmøter med Idrettsstyret, idrettskretser og særforbund, 13. og 14.september (som 

idrettsstyremedlem)  

 

Nils Johan Waldenstrøm:  

Valgkampmøte på Hasle skole, 27.august 

Styremøte Stiftelsen Osloidrett, 13. september  

Møte arbeidsgruppe om framtiden til hus og hall, 22. september 

 

Anya Sødal: 

Valgkampmøte på Hasle skole, 27. august 

ISU-møte (LAM) Østensjø bydel, 26. september 

ISU-møte (LAM) Sankthanshaugen bydel, 27. september  

 
  Lars Trælvik: 

Valgkampmøte på Hasle skole, 27. august 

ISU Søndre Nordstrand (LAM), 21. september  

Møte med bydel Søndre Nordstrand og Norges Bordtennisforbund, 29. september  

 

Helene Bugge: 

Valgkampmøte på Hasle skole, 27. august 

Kommuneplanarbeidet, medvirkningsverksted, 31. august  

Gaustadløpene, 1. september   

NIFs Anleggsutvalg, 4. september  

Styremøte Stiftelsen Osloidrett, 13. september  

ISU Bjerke, 21. september (LAM)  
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Møte arbeidsgruppe om framtiden til hus og hall, 22. september 

ISU Nordre Aker, 27. september (LAM) 

Seminar om plan- og byggeprosesser og medvirkning, BUF, 27. september  

  

Kate Hege Nielsen:  

ISU Nordstrand, 27. september (LAM) 

ISU Grünerløkka, 28. september (LAM) 

  

Ingar Lae: 

 ISU Frogner, 20. september (LAM) 

ISU Ullern, 21. september (LAM) 

ISU Vestre Aker, 22. september (LAM) 

 

 Richard Pedersen: 

ISU Grorud, 21. september (LAM) 

ISU Alna, 26. september (LAM) 

ISU Stovner, 27. september (LAM) 

Seminar om plan- og byggeprosesser og medvirkning, BUF, 27. september  

 

   

 


