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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 20/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 23. mai 2014 

       Merknadsfrist: 28. mai 2014 

 
Møtetid:    Tirsdag 20. mai 2014              Møtested:  Osloidrettens hus    
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Christin Sund X   

Medlem: Anees Rauf X   

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X             

Ansattes representant: Kathe Langvik X   

1. varamedlem: Årstein Skjæveland X   

2. varamedlem: Caroline Rømming Varmbo X    

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Kommentar: Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets fikk innkalling til møte, men møtte ikke. 

Robert Gausen, Øyvind Nedre og Ingvild Reitan fra administrasjonen i OIK deltok under hele møtet. 

Audun Eikeland fra administrasjonen i OIK deltok under sak K-162.  

 

K-158  Protokoll  

 

K-159 Høring: Kommuneplan - Oslo mot 2030 

 

K-160 OIKs representasjon i Markarådet   

 

K-161 Regnskap per 30. 04. 2014  

 

K-162 Tingforberedelser 

 

K- 163 Orienteringssaker 

 

Questback Lederkurs for ungdom 

Kretsledermøte 

Org.sjefmøte 

 Informasjon om samarbeidsmøte med BYM og UDE 

 Informasjon om møte med Arbeiderpartiet på Stortinget 

Representasjon på tinget til Akershus IK 

Status Idrettens Helsesenter 

Ekeberg Idrettsbarnehage AS 

 Styrets representasjon siden sist 
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K-158 Protokoll  

KS-protokoll nr. 19/2012-2014  

 Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

K-159 Høring: Kommuneplan - Oslo mot 2030 

Notat om Kommuneplan – Oslo mot 2030 var på forhånd utsendt med 

administrasjonens vurderinger. Robert Gausen fra administrasjonen innledet i saken. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en juridisk arealdel og er en overordnet 

plan. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) omtaler hvordan 

byen skal møte en periode med høy vekst, dette er valgt som hovedtema i planarbeidet. 

Problemstilling er relevant for idretten fordi det er en betydelig underdekning av 

idrettsanlegg i Oslo. En krevende arealsituasjon kombinert med sterk befolkningsvekst 

gjør oppgaven svært utfordrende.  

 

Byrådets visjon for Oslos utvikling er «Oslo 2030: Smart, trygg og grønn». 

Byutviklingsstrategien beskriver byplangrep som ivaretar kommuneplanens mål og 

viser strategiske kart for 2030 og 2050. 

 

Kommuneplanens juridisk bindende arealdel (del 2) består av arealkart, temakart, 

bestemmelser og retningslinjer. Den juridiske arealdelen skal sikre at overordnede 

satsinger og utviklingsretninger (slik det kommer frem av del 1) blir ivaretatt i den 

videre plan- og byggesaksbehandling. Det juridisk bindende plankartet skal vise areal-

bruksformål for hele kommunens areal, det vil si byggesonen, marka og sjøarealet. 

Byrådet foreslår at Markas randsone mot byggesonen skal betraktes som en 

overgangssone, «aktivitetssone» med bestemmelser som åpner for tilrettelegging for 

utendørs aktiviteter og friluftsliv. 

 

Idretten har fått sin plass i samfunnsdelen, med unntak av bruk av fjorden, der 

idrettens behov for treningsarealer og trygge adkomster ikke er tatt med. 

Samfunnsdelen gir en relativ god beskrivelse av situasjonen og idretten må sees i 

sammenheng med andre deler som er omtalt. Plan og bygningsetaten er tydelig på at 

idretten ikke er godt nok ivaretatt og dette er også omtalt i planen. Det er viktig at 

idretten følger opp dette videre.  

 

Styret diskuterte saken. Noen av styremedlemmene orienterte kort fra noen av 

høringsmøtene som Plan- og bygningsetaten har holdt i forbindelse med høringen. 

Dette gjaldt møtene i bydel Vestre Aker, bydel Nordstrand og i sentrumsbydelene. I 

disse møtene ble mangelen på sykkelveier fremhevet og arealknapphet når det gjelder 

idrettsanlegg. Sentrumsbydelene hadde også ønske om at alle skal kunne bevege seg 

på trygge sammenhengende som leder ut i Marka. Styreleder orienterte kort fra 

foredraget til Bård Folke Fredriksen på årsmøtet i OOF. 

 

Styret støttet forslaget om at Markas randsone blir en overgangssone, «aktivitetssone», 

som blir tilrettelagt for anlegg som gir god tilgang til marka. Styret mente at 

aktivitetssonene ved Markagrensen ville ta bort noe av presset på de grønne områdene 
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i byggesonen. Styret sluttet seg til administrasjonens vurderinger og hadde ingen 

ytterligere bemerkninger.  

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å svare på høringen innen tidsfristen med de 

kommentarer som fremkom i notatet og i møtet. 

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-160 OIKs representasjon i Markarådet   

 

Styreleder innledet i saken.  

Generalsekretær Ingrid Tollånes har representert OIK i Markarådet med politisk 

rådgiver Ivar Glomstein som vara. Administrasjonen foreslo at OIKs representasjon 

videreføres med ny generalsekretær og med seniorrådgiver Robert Gausen som vara. 

Deltakelsen har ført til at OIKs administrasjon besitter stadig større innsikt i 

Markasaker og kan gi gode kvalifiserte råd til styret når saker skal behandles. 

Administrasjonen melder inn nye forslag til representasjon til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus når ny generalsekretær er ansatt. Miljøverndepartementet oppnevner 

representantene.   

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

OIKs representasjon i Markarådet videreføres med ny generalsekretær og med 

seniorrådgiver Robert Gausen som vara. 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-161 Regnskap per 30. 04. 2014  

  

Regnskap pr. 30.04.2014 med balanse var på forhånd utsendt. Økonomisjef Øyvind 

Nedre innledet i saken. Styret gikk deretter gjennom regnskapet med de kommentarer 

som var satt opp til resultatregnskapet. Spørsmål og kommentarer ble besvart av 

administrasjonen.  

Administrasjonens innstilling: 

Regnskap pr. 30.04.2014 ble tatt til orientering.   

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

 

K-162 Tingforberedelser 

 

På møtet ble sakslisten gjennomgått og oppgavene fordelt til styret i enkelte av sakene. 

Tidsplanen ble delt ut på møtet og gjennomgått.  

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Forslaget fra administrasjonen om fordeling av saker ble vedtatt. 

Forslaget til tidsplan ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.  



4 

 

 

Vedtak: 

Administrasjonens forslag ble vedtatt.  

 

K- 163 Orienteringssaker 

 

Questback Lederkurs for ungdom 

Kathe Langvik orienterte. Questback ble sendt ut til 54 ungdommer som har deltatt på 

lederkurs for ungdom i OIK. Dessverre har det kun kommet inn 7 svar. I tillegg har 25 

klubber fått spørsmål om hvordan det har vært å ha hatt ungdommer på kurs. De som 

hadde svart på spørreskjemaet ga positive tilbakemeldinger.  

Kretsledermøte 

Styreleder orienterte kort om hvilke saker som ble diskutert på kretsledermøte 9. mai 

2014. Disse sakene var OL2022, kretsenes økonomi, idrettens folkehelsearbeid, 

kretsrepresentanter til NIFs valgkomite, fremtidig toppidrettsarbeid.  

Org. sjefmøte 

Generalsekretæren refererte fra org. sjefmøtet 8.-9. mai 2014. Temaene som ble 

diskutert på dette møtet gjaldt bl.a. saker som kretsene kan løse på en mer lik måte 

(«kjededrift»), et mulig samarbeid med Reitangruppen om bygging av butikker og 

idrettsanlegg (administrasjonen følger opp dette videre), samkjøring av ildsjelkåringer 

i kretsene opp mot Idrettsgallaen.   

 Informasjon om samarbeidsmøte med BYM og UDE 

Robert Gausen orienterte fra møtet mellom UDE, BYM og OIK 16. mai 2014. De 

senere årene har samarbeidet mellom de tre partene ikke vært så godt som OIK skulle 

ønsket. Møtet var kommet i stand for å få til bedre prosesser rundt bygging av skoler 

med fleridrettshaller fremover.  

     

Informasjon om møte med Arbeiderpartiet på Stortinget 

Styreleder orienterte om møte med Oslopolitikerne i Ap på Stortinget. I tillegg til 

styreleder deltok Nils Johan Waldenstrøm og Robert Gausen.  

Sakene som ble diskutert var blant annet anleggssituasjonen i Oslo, hvordan støtte til 

støtte til uorganisert aktivitet kan gjøres og OL2022-søknaden. Spillemidler til 

pressområder ble også diskutert. 

 

Representasjon på tinget til Akershus IK 

Akershus Idrettskrets har ting lørdag 14. juni. Administrasjonen følger opp og gir 

beskjed om at det kommer en representant. Navn på representant blir gitt i etterkant av 

tinget til Oslo IK 4. juni.  

 

Status Idrettens Helsesenter  
Generalsekretæren orienterte om status i saken om Idrettens Helsesenter. Leieavtalen 

til Ekeberg Catering forlenges ikke når den går ut 1. januar 2016. Idrettens Helsesenter 

har fått utkast til leieavtale som gjelder fra 2. januar 2016.  

 

Ekeberg Idrettsbarnehage AS 

Ekeberg Idrettsbarnehage har skrevet under ny leieavtale med OIK med utvidede 

arealer som de ønsker å bygge om. Barnehagen ønsker en dialog med OIK om 

finansieringen av byggearbeidene. Øyvind Nedre forbereder en sak til neste styremøte.   
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 Styrets representasjon siden sist 

 

Norvald Moe: 

Oslo kommunes idrettsprisutdeling, Rådhuset, 29. april 2014 

Mottakelse Oslo og Omegn Friluftsråd, Erik Sture Larre 100 år, 6. mai 2014 

Kretsledermøte, Gardermoen, 9. mai 2014 

"Hvorfor OL til Oslo", innledning møte Stavanger Arbeiderparti, 14. mai 2014 

Møte med Arbeiderpartiets Oslobenk på Stortinget, 16. mai 2014 

 

Ingar Lae: 

Oslo kommunes idrettsprisutdeling, Rådhuset, 29. april 2014 

Kretsting Oslo- og Akershus bowlingkrets, 15. mai 2014 

 

Nils Johan Waldenstrøm: 

Oslo kommunes idrettsprisutdeling, Rådhuset, 29. april 2014 

Møte med NIF og Reitangruppen, Ullevaal Stadion, 9. mai 2014 

Fagerborg ballklubb 100 år, Skøytemuseet Frogner Stadion, 14. mai 2014 

Møte med Arbeiderpartiets Oslobenk på Stortinget, 16. mai 2014  

 

Anya Sødal: 

Oslo kommunes idrettsprisutdeling, Rådhuset, 29. april 2014 

 

  

 


