PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 5/2012-2014
Utsendelsesdato: 7. desember
Merknadsfrist: 12. desember
Møtetid:

Onsdag 5. desember 2012

Møtested: Osloidrettens hus
Til stede

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:
Rådgiver:

Norvald Mo
Christin Sund
Anees Rauf
Ingar Lae
Nils Johan Waldenstrøm
Anya Sødal
Kate Hege Nielsen
Kathe Langvik
Årstein Skjæveland
Caroline Rømming
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Forfall
X

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar:
Øyvind Nedre fra administrasjonen var til stede under hele møtet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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K-37

Høring om retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka

K-38 Studietur våren 2013

K-39 Budsjett 2013

K-40 Møteplan våren 2013
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K-36 Protokoller
KS-protokoll nr. 4/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
AU-protokoll nr. 2/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble tatt til etterretning.
K-37

Høring om retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka
Notat og høringssak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om forslag til retningslinjer
for saksbehandling av stier og løyper i Marka var på forhånd utsendt.
På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Fylkesmannen i Oslo og Akershus
utarbeidet et forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka.
Retningslinjene er hjemlet i Markaloven. Lovens § 9 sier at anleggelse av stier og
løyper i Marka krever tillatelse. Det har vært noe usikkerhet om hvilke tiltak dette
gjelder og hvordan slike saker skal behandles, og derfor har det vært et ønske å
utarbeide en veileder som tydeliggjør dette. Fylkesmannen inviterte Den Norske
Turistforening, Naturvernforbundet, Skiforeningen, Oslo og Omland Friluftsråd samt
Ringerike og Oslo kommuner inn i en referansegruppe for å få innspill til veilederen i
en tidlig fase. Disse har kommet med nyttige råd til det foreliggende utkastet.
Rådgiver Ivar Glomstein orienterte. Styret diskuterte saken.
Administrasjonens innstilling:
Notatet legges til grunn for konsultasjonene med Skiforeningen med sikte på
utformingen av et høringssvar til Fylkesmannen. Styret konsulteres før brevet sendes.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-38 Studietur 2013
Notat om bakgrunn og mål for en studietur i 2013 for ansatte og styret var på forhånd
utsendt. Målet med en studietur i OIKs regi er først og fremst å gi faglig oppdatering
og å styrke fellesskapet blant de som deltar.
Administrasjonens innstilling:
Kostnader til en studietur for administrasjonen/styret med en ramme på ca. 5 500 kr pr.
person innarbeides i budsjettet for 2013. Studieturens innhold skal være relevant for
OIKs ulike oppgaver og ansvar. Turen gjennomføres i løpet av juni 2013.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
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K-39 Budsjett 2013
Budsjett for 2013 var på forhånd utsendt. Økonomisjefen gikk gjennom hovedlinjene i
budsjettet, og svarte på styrets spørsmål og kommentarer. Revisor krever et eget
vedtak på den summen styret bevilger til OIKs egen virksomhet.
Arbeidsutvalgets innstilling:
AU innstiller på at kretsstyret vedtar budsjett 2013 med de endringer som ble gjort i
møtet.
I tillegg til Aus innstilling, hadde administrasjonen følgende innstilling til vedtak:
OIK bevilges kr 2 220 000 kroner fra Oslo kommunes rammetilskudd i 2013.
Tilskuddet skal dekke personalkostnader som går til å utføre delegerte oppgaver fra
kommunen. I tillegg skal det dekke kostnadene ved å tilby gratis møtefasiliteter til
særkretsene og idrettslagene i Oslo på Osloidrettens hus.
Vedtak:
Administrasjonens og arbeidsutvalgets innstillinger ble vedtatt.
K-40 Møteplan våren 2013
Møteplanen var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom forslaget og endret datoene
for møtene i februar og mai.
Vedtak:
Møteplan for vinter/vår 2013 ble vedtatt og følger som vedlegg til protokollen.
K-41 Orienteringssaker
Oslobudsjettet 2013
Styret hadde på forhånd fått tilsendt et notat med oversikt over innholdet i
budsjettkompromisset mellom byrådspartiene (H, V, Krf) og Fremskrittspartiet.
Budsjettkompromisset førte til et forbedret idrettsbudsjett, noe styret sa seg fornøyd
med. Styret mente det var spesielt gledelig at det ble satt av 20 mill. kroner til
rehabilitering. Notatet med orientering om budsjettkompromisset ligger som vedlegg
til protokollen.
OL2022
I budsjettforliket mellom byrådspartiene (H, V, Krf) og Fremskrittspartiet ble det
bestemt at ”spørsmålet om Oslo bør søke om å arrangere Vinter OL i 2022 legges frem
for folkeavstemming som arrangeres sammen med stortingsvalget 2013. ”
Styret tar vedtaket til etterretning.
Kretsstyrets representasjon siden sist
Ingar Lae: Deltok på Johan Olav Koss sin overlevering av premier til Oslo
Skøytemuseum 27. november.
Christin Sund: Deltok på Oslo og Akershus Gymnastikk- og turnkrets sitt høstmøte
den 13. november på Ekeberg.
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K-42 Kommunale bidrag – endringer i retningslinjene 2013
Fristen for innlevering av dokumentasjon i forbindelse med søknad om kommunale
bidrag og lokale aktivitetsmidler (LAM) er 1. september. Fordelingen av LAM i
idrettens samarbeidsutvalg foregår i de to siste ukene i september. Dette gir
administrasjonen svært kort tid på å veilede idrettslag som må utbedre feil og mangler
i dokumentasjonen for å få den godkjent. Lag som eventuelt må avholde
ekstraordinært årsmøte rekker ikke å bli med i fordelingen av LAM. Administrasjonen
la frem forslag om å flytte fristen frem til 1. juni for å gi bedre tid til oppfølging.
Styret diskuterte saken og var enige i vurderingene som var gjort av administrasjonen.
Administrasjonens innstilling:
Fristen for innlevering av dokumentasjon for å kunne motta kommunale midler og
lokale aktivitetsmidler (LAM) endres fra 1. september til 1. juni i søknadsåret.
Punkt IV Behandling i retningslinjene for kommunal støtte til idrettsorganisasjoner i
Oslo endres som følge av at fristen for dokumentasjon endres. Ny avkortingsplan
vedtas og blir som følger:
Søknader mottatt senest
1. februar får 100 % av berettiget støtte
1. mars får 75 % av berettiget støtte
1. april får 50 % av berettiget støtte
1. juni får 25 % av berettiget støtte
Søknader som er mottatt etter 1. juni blir ikke behandlet.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-43 Stortings- og sametingsvalget 2013
Utsendte dokumenter fra NIF sentralt ble diskutert i arbeidsutvalget den 28. november.
AU mente at innsatsen OIK gjorde under forrige stortingsvalg med fordel kan kopieres
i 2013. Den gang ble det bl.a. arrangert anleggspolitisk møte på Dælenenga og
redegjort for partienes idrettspolitikk på OIKs nettsider. AU mente at OIK også bør få
inn debattinnlegg i aviser. AU foreslår at OIK ber om et møte med Oslobenken på
Stortinget på nyåret. Styret diskuterte arbeidsutvalgets innstilling og var enig i valg av
virkemidler.
Arbeidsutvalgets innstilling:
AU innstiller til styret å velge disse tiltakene under valgkampen i 2013 for å
synliggjøre osloidrettens utfordringer:
- møte med Oslobenken på Stortinget på nyåret
- arrangere et idrettspolitisk møte med partiene om utfordringene på anleggssektoren i
Oslo
- synliggjøre partienes idrettspolitikk overfor medlemmene
- bidra til den offentlige debatten om idrett bl.a. med avisinnlegg
Vedtak:
Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt.
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VEDLEGG TIL PROTOKOLL 5/2012-2014
Til:

Styret

Fra:

Administrasjonen

4. desember 2012

Mange gode nyheter i budsjettforlik mellom budsjettkameratene
I formiddag er det blitt lagt frem et budsjettforlik mellom de såkalte budsjettkameratene, dvs.
byrådspartiene (Høyre, Venstre; Kristelig Folkeparti) og Fremskrittspartiet. Kompromisset
kom denne gang etter finanskomiteens møte, men før budsjettmøtet i bystyret i morgen. Det
betyr at komiteens delte innstilling erstattes av et flertallsforslag som består av byrådets
budsjettforslag (det opprinnelige med tilleggsinnstillingenes endringer) samt de endringer og
tillegg som ligger i budsjettkompromisset. For idrettens del innebærer budsjettforliket
utelukkende tilleggsbevilgninger:
Driftsbudsjettet:

I hele tusen kroner
2013

KAP Etatsnavn

Tiltak (beskrivelse)

53
100
315
502

Undervisningsbygg
Bystyret
Velferdsetaten
Kulturetaten

542
542
542
542
542
542

Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten

Prosjektering av flerbrukshall Uranienborg
Folkeavstemning om OL
Seniorprosjektet - Oslo idrettskrets
Skøytemuseet (stiftelsen)
Prosjektering av Årvoll og Korsvoll
flerbrukshaller
Rustad skianlegg - prosjektering
Valle Hovin skøyteanlegg - prosjektering
Forprosjektere cricketanlegg
Tilskudd Norges cricketforbund
Aktiv på dagtid

2.000
5.000
1.500
50
3.000
2.000
2.000
2.000
250
150

Investeringsbudsjettet (bykassen)
KAP
542
542
542
542
542

Etatsnavn
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten

Alle beløp i hele 1000 kr og inkl mva.
Tiltak (beskrivelse)
Rehabilitering av idrettsanlegg
Diverse nærmiljøanlegg
Skøyen skole skateramper
Jordal betong skateanlegg
Kringsjå sandvolleyballarena

2013
20.000
10.000
2.500
4.000
4.000

Budsjettkameratene er blitt enige om følgende forslag til verbalvedtak av interesse for
idretten:
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Forslag 19
Byrådet bes fremme sak om flerbrukshall ved Uranienborg skole under Nordahl Rolfsens
plass. Nødvendig regulering fremmes etter at spørsmålet om flerbrukshall er avklart.
Forslag 29
Spørsmålet om Oslo bør søke om å arrangere Vinter OL i 2022 legges frem for
folkeavstemming som arrangeres sammen med stortingsvalget 2013.
Forslag 40
Byrådet bes sørge for at det etableres ny kunstgressbane i bydel Østensjø i stedet for å
iverksette rehabilitering av kunstgressbanen på Rustad.

I tillegg til verbalforslagene ovenfor, er de fire partiene enige om å ikke stemme for byrådets
verbalforslag K147 (Uranienborg skole).
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