PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 3/2012-2014
Utsendelsesdato: 12. oktober
Merknadsfrist: 18. oktober
Møtetid:

Tirsdag 9. oktober 2012

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

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg
Til stede
X

Forfall

Ikke møtt
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets var til stede under behandlingen av sak K-23, K-26
og K-27.
Audun Eikeland fra administrasjonen var til stede under behandlingen av sak K-22, K-24 og
K-25.
Anya Sødal og Kate Hege Nielsen gikk fra møtet etter behandlingen av K-25.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-22 Protokoll
KS-protokoll nr. 2/2012-2014
K-23 Oslobudsjettet 2013
K-24

Klagesaker LAM

K-25 Fordeling av kommunale bidrag 2012
K-26

Innføring i NIFs lov v/Gunnar-Martin Kjenner (kl. 1900)

K-27 Orienteringssaker
Samling 8. september – oppsummering
Erfaringer fra LAM-fordelingen 2012
Vurdering av retningslinjene for fordeling av halltid
Diverse møter med kommunen og Idrettsforbundet
Kort om forslag til statsbudsjett 2013
Styrets representasjon siden sist

1

K-22 Protokoll
KS-protokoll nr. 2/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-23 Oslobudsjettet 2013
Til grunn for behandlingen lå notat fra administrasjonen utsendt på e-post 27.
september og referat fra arbeidsutvalgets møte 2. oktober med innstilling til styret. AU
hadde satt opp prioriteringer innenfor flere ulike kategorier, men ikke prioritert
mellom kategoriene.
Styret drøftet status for forslag til oslobudsjett i 2013 og mangelen på nye
investeringsforslag på idrettssektoren. Styreleder informerte om at de fleste
partigruppene i bystyret er kontaktet, og det tas sikte på å gjennomføre møter de
kommende ukene. I tillegg har OIK meldt seg på deputasjoner i miljø- og
samferdselskomiteen, kultur- og utdanningskomiteen og helse- og sosialkomiteen i
bystyret. Byrådets tilleggsinnstilling legges antakelig frem i uke 45. Fra den er lagt
frem til finanskomiteen skal behandle budsjettet, er det bare en uke. De offentlige
reaksjonene fra osloidretten på det totale idrettsbudsjettet må derfor komme i dette
tidsrommet.
Arbeidsutvalgets innstilling
AU innstiller til styret å gjøre følgende prioriteringer i det videre budsjettarbeidet:
Nye idrettsanlegg:
1. ”Hasle Linjegymnastikk” – Arcus fabrikker på Hasle
Bymiljøetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om å
utrede ”Hasle Linjegymnastikk” som mulig idrettsbygg for mange ulike idretter og
funksjoner. Det er en veldig positiv utvikling i saken. BYM har satt seg som mål å
fremme en sak for byrådet før jul. Dersom saken kan inngå i budsjettvedtaket for
2013, bør OIK sette dette anlegget øverst på prioriteringslisten.
Kostnader fortsatt ukjent
2. Oslo Idrettshaller AS: Lambertseter idrettshall
Det fremmes forslag om å bevilge midler til Lambertseter fleridrettshall, selv om
prosjekteringen ikke er kommet i gang. Dette er i overensstemmelse med synet til
arbeidsutvalget i hallselskapet.
30,0 mill. kr
3. Linderudkollen langrennsanlegg
Utvikling av anlegget til et sentralt kunstsnøanlegg for langrenn og
kombinert, fase 1 (fase 2 er stipulert til 6 mill. kr).

9,0 mill. kr

4. Kringsjå sandvolleyballarena (4 baner med tribune)

4,0 mill. kr
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5. Kunstgressbaner
Ifølge budsjettforslaget vil man rehabilitere kunstgressbanene på Jordal, Gressbanen,
Stubberud og Ullern i 2013. I budsjettet heter det: ”Dette vil bli sett i sammenheng
med byrådets helhetlige gjennomgang av investeringsprosjekter på idrettsiden, og
avsetning av midler til kunstgressbanene gjøres i Tilleggsinnstillingen.”
OIK bør støtte forslaget, men vil ikke fremme forslag på nye baner i tillegg.
Prosjekteringsmidler:
1. Bestumkilen: ro-og padlebane
Prosjektering av robane på 1055 meter.

1,5 mill. kr

2. Frogner stadion: ishall og idrettshall
Til forprosjekt ishall og idrettshall (med forbehold om en OPS-løsning).
6,0 mill. kr
3. Oslo Idrettshaller AS
Fleridrettshallene på Årvoll og Korsvoll. Kr 1,5 mill. til hvert av prosjektene.
3,0 mill. kr
4. Rustad skianlegg (ved Skullerudstua)
Videreutvikling av langrennsarenaen ved Skullerudstua krever igangsetting av
reguleringsarbeid og detaljprosjektering.
2,0 mill. kr
5. Valle Hovin skøytehall
I prosessen med bygging av fotballstadion på Valle Hovin, er det viktig at kommunen
sikrer en fremtidig skøytehall i prosessen.
2,0 mill. kr
Rehabilitering:
1. 70 mill. kroner til rehabilitering av idrettsanlegg.
Klubbhus:
1. Sagene IF: klubbhus inntegnet i planen for Voldsløkka i tilknytning til
landhockeybanen
7,0 mill. kr
2. Veitvet Sportsklubb: klubbhus med garderober
En ny skole med idrettshall skal bygges på Veitvet. Det gjør det nødvendig å rive den
gamle idrettshallen hvor Veitvet Sportsklubb i dag trener og har sine klubbkontorer.
Nåværende fotballgarderober må også rives når den nye skolen bygges. Byrådet var
positiv til å legge til rette for Veitvet Sportsklubb i byrådssak 45/11. Vi ba om at det
følges opp med bevilgninger til et nytt klubbhus.
10 mill. kr
Nærmiljøanlegg:
15. mill. kroner til nærmiljøanlegg.
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Andre prosjekter:
OIK bør også ta opp anleggsprosjekter som det er svak fremdrift på: Dælenenga
fleridrettshall, Voldsløkkaprosjektene, skytetunnellen på Åsland, Leirskallen
fleridrettshall, klubbhus/fotballgarderober på Årvoll og ishall og fleridrettshall på
Frogner.
Vedtak:
Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt.
K-24

Klagesaker LAM
Styret drøftet klagesakene som var kommet inn.
Vedtak:
Saken er foreløpig drøftet og sluttbehandles på neste styremøte.

K-25 Fordeling av kommunale bidrag 2012
Følgende tilskudd lå til fordeling:
2A Refusjon av anleggs- og lokalleie
3A Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg
3B Spesielle tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg
4 Reisetilskudd
7 Andre formål
8 Idrett for funksjonshemmede
Fordelingen av det totale rammetilskuddet mellom de ulike ordningene ble vedtatt av
kretsstyret i K-291, 23. april 2012 (vedlegg 1). Retningslinjene for de kommunale
midlene (vedlegg 2) samt innarbeidet praksis over flere år, lå til grunn for
administrasjonens innstilling til fordelinger.
Styret gikk gjennom administrasjonens innstillinger til fordeling på de ulike
tilskuddspostene. Det ble kontrollert at den vedtatte hovedfordelingen fra april var
fulgt og at fordelingen var i tråd med kommunens retningslinjer.
Administrasjonens innstilling:
Vedlagte fordeling av kommunens rammetilskudd til osloidretten vedtas.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-26

Innføring i NIFs lov v/Gunnar-Martin Kjenner (kl. 1900)
Advokat Gunnar-Martin Kjenner, leder i OIKs lovutvalg, ga en innføring i NIFs lov.
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K-27 Orienteringssaker
Samling 8. september – oppsummering
Styret ga tilbakemelding på opplegget på den felles samlingen som styret og
administrasjonen hadde den 8. september.
Erfaringer fra LAM-fordelingen 2012
Styremedlemmene orienterte om hvordan fordelingsmøtene i samarbeidsutvalgene
hadde forløpt. Det ble ikke meldt om konflikter eller vanskeligheter av noen større
betydning. Men styret ønsket en grundig gjennomgang av hele fordelingssystemet og
de nåværende retningslinjene. Administrasjonen ble bedt om å forberede saken i god
tid før neste års fordeling.
Vurdering av retningslinjene for fordeling av halltid
Administrasjonen orienterte om at retningslinjene for fordeling av halltid i de
kommunale idrettshallene ville bli gjennomgått og lagt frem for kretsstyret tidlig vinter
2013.
Diverse møter med kommunen og Idrettsforbundet
Leder og generalsekretær orienterte fra flere møter i NIF og i Oslo
kommune, bl.a. kretsledermøtet på Gjøvik 14.-16. september, dialogmøte i NIF 20.
september og presentasjon av ishockeyforbundets nye hallkonsept 4. oktober.
Kort om forslag til statsbudsjett 2013
Leder delte ut kopi av kapittel 2 i budsjettproposisjonen som omhandlet
idrettspolitikken. I tillegg fikk styret kopi av NIFs pressemelding om statsbudsjettet og
et notat med en grundig gjennomgang av alle saker som angår idretten, bl.a. endring av
tippenøkkelen, momskompensasjon, frivillighetsformål, ungdoms-OL,
folkehelsearbeid, private skoler med toppidrett osv.
I pressemeldingen fra NIF uttrykker idrettspresidenten skuffelse over at innfasingen av
ny tippenøkkel ikke skjer raskere. Regjeringen varsler at fordelingen av overskuddet
fra Norsk Tipping fra og med 2015 blir endret slik at 64 % skal gå til idrettsformål (45
% i dag). Fra og med 2013 økes denne prosenten til 47,5.
Kompensasjonen for vare- og tjenestemomsen til frivillige organisasjoner øker med
320,7 mill. kroner, noe som innebærer at ordningen totalt vil være på 948 mill. kroner.
Dette er veldig positivt for hele idrettsorganisasjonen. Momskompensasjonen til
idrettsanlegg justeres kun med konsumprisindeksen.
Kretsstyrets representasjon siden sist:
Norvald Mo:
Kretsledermøte i Gjøvik, 14.-16. september
Besøk i Nedre Eiker kommune og Mjøndalen IF med besøk på ulike
idrettsanlegg, 30. september.
Christin Sund:
Kretsledermøte i Gjøvik, 14.-16. september
Anya Sødal:
Åpning av breddeanlegget i Midtstuen, 23. september
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Caroline Rømming:
Åpning av breddeanlegget i Midtstuen, 23. september

Ellers deltok de fleste styremedlemmene i seminaret for styret og administrasjonen
lørdag 8. september. I tillegg har styrets medlemmer deltatt i møtene med Idrettens
samarbeidsutvalg i bydelene som har fordelt lokale aktivitetsmidler.
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