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K-85 Godkjenning av protokoll
KS protokoll nr. 8/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
K-86 Behovsplan for idrett og friluftsliv – prioriteringer
Generalsekretæren innledet til saken. I arbeidet med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet har Bymiljøetaten bedt OIK om en samlet og prioritert liste med prosjektforslag for
2016-2019. Frist for å sende inn listen er 1. mai 2015. ISU og særkretser har blitt invitert til å
komme med forslag og prioriteringer.
Det forelå saksnotat med oversikt over alle innkomne forslag (over 300 til sammen), og
administrasjonens forslag til prioriteringer. En oversikt over topp tre prioriteringene hos alle
ISU, med unntak av ett ISU, var også lagt ved saken. For det ISU som manglet ble det gitt
orientering om deres prioritering i møtet.
De prioriterte anleggene i administrasjonens forslag anskueliggjør det ambisjonsnivået for
kommende økonomiplanperiode (4 år – 2016 t.o.m. 2019) administrasjonen mener er nødvendig
for å bedre anleggsdekningen i Oslo.
Kretsstyret gikk gjennom administrasjonens forslag til prioriteringer og vektla at:
- Samlet prioritering skal være ambisiøse, men samtidig være realiserbare innenfor mulige
kommunale budsjettrammer
- Alle innkomne forslag oversendes Bymiljøetaten, men det er bare de prioriterte
forslagene styret tar stilling til.
- Prioriteringene deles i to ulike kategorier: 1) anlegg som blir ferdig utredet i 2015 og kan
finansieres fra 2016 og 2) anlegg som er under utredning eller må utredes før forslag om
finansiering kan fremmes til bystyret, og som kan ha en forventet oppstart innen to år.
- Prioriteringene vil være gjenstand for en årlig revisjon.
- Anlegg i regi av utdanningsetaten kommer i tillegg idrettskretsens prioriteringer.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til prioritering av anleggstiltak ble godkjent med de merknader
og forslag til endringer som kom fram i møtet. De vedtatte prioriteringene vedlegges
protokollen.
K-87 Budsjettbrev 2016
Forslag til budsjettbrev var sendt ut på forhånd. Brevet er stilet til byrådet og inneholder forslag
til idrettskretsens tilråding og prioriteringer i forbindelse med Oslo kommunes budsjett for
2016.Generalsekretæren gikk gjennom brevet og styret kommenterte underveis.
Budsjettbrevet viderefører eksisterende aktiviteter og tidligere prioriteringer. Årets budsjettbrev
innebærer en total økning på 68 % - 341 mill kroner mer enn bystyrets budsjett for 2015. I det alt
vesentlige er det politiske lovnader og pågående prosjektering av planlagte OL-anlegg som øker
kostnadene. Administrasjonen finner det riktig å inkludere disse som en del av de samlede
prioriteringer. Styret drøftet administrasjonens forslag og kom med enkelte innspill.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til budsjettbrev til Oslo kommune for 2016 ble godkjent med
de innspill som kom fram i møtet.
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K-88 Valg 2015
Generalsekretæren innledet til saken. Det er avholdt ett møte i styrets arbeidsgruppe som
sammen med administrasjonen planlegger idrettskretsens aktiviteter i forbindelse med
kommunevalget. Notat med forslag til budskap og forslag til konkrete aktiviteter var sendt ut på
forhånd.
Styret diskuterte forslagene. Styret mente det var mange gode forslag, men at det også var
forslag som det må arbeides mer med.
Vedtak:
Kretsstyret ber administrasjonen og styrets arbeidsgruppe arbeide videre med
valgkampplanene for 2015 og legge frem et endelig forslag for styret.
K-89 Delegater til Idrettstinget
Leder innledet til saken og orienterte om forberedelsene til Idrettstinget. Forslag til delegater på
tinget ble lagt frem.
Vedtak:
Kretsstyret tar styreleders orientering til etterretning og oppnevner følgende delegater fra
Oslo Idrettskrets til Idrettstinget 2015: Norvald Mo, Christin Sund, Nils Johan
Waldenstrøm, Caroline Rømming Varmbo og Amjad Munir.
K-90 Orienteringssaker
Behovsplan, mål og strategier
Generalsekretæren informerte om status i saken og uttalte uenigheter om
målformuleringer. Behovsplanen skal ut på offentlig høring i perioden 27. mai til 5. juli
2015.
Kretsledermøtet april
Leder informerte om kretsledermøtet på Hell 17.april
Idrettsrådskonferansen
Leder informerte om idrettsrådskonferansen på Hell, 17.-19.april
Arbeidsseminar om kommuneplan 2030
Generalsekretæren informerte om at OIK er invitert til byutviklingskomiteens
arbeidsseminar om kommuneplan 2030 som holdes 30. april. Styreleder og
generalsekretær deltar.
OIAS
Generalsekretæren refererte fra generalforsamling i OIAS der Rolf Nyhus ble gjenvalgt
som styreleder for ett år. Administrasjonen i OIAS vil bli håndtert videre av OIKs
administrasjon.
Rehabilitering Ekeberg idrettshall
Generalsekretæren redegjorde for status og fremdriftsplan for rehabiliteringen av hus og
hall. Avtale med GK Norge AS er signert og arbeidet har startet opp.
Områdeprogram for Ekeberg
Generalsekretæren redegjorde for plan- og bygningsetatens forslag til områdeprogram for
Ekeberg. Innenfor denne planens rammer arbeider administrasjonen med å definere eget
mulighetsrom for utvikling av Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall.
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Vernesoner i Marka
Generalsekretæren orienterte om foreløpige vurderinger av alternative tiltak fra idretten
etter Klima- og miljødepartementets vedtak om opprettelse av naturreservat i Oslomarka.
Årsberetning
Generalsekretæren redegjorde for status for årsberetningen 2014.
Nye nettsider
Generalsekretæren informerte om arbeidet med nye nettsider i NIF. Våre nye nettsider
skulle etter planen vært lansert 17.april, men har vært gjenstand for et utall utsettelser og
er nå utsatt til medio mai.
Idrettskontor
Generalsekretæren informerte om innføringen av nytt saksbehandlersystem i NIF
(«idrettskontor») der administrasjonen skal gis innføring og kursing fra 8.mai.
Forskningsplan for norsk idrett
Generalsekretæren redegjorde for innholdet i forskningsplanen for norsk idrett, vedtatt i
idrettsstyret.
OOF generalforsamling
Styreleder refererte fra generalforsamling i Oslo og omegn friluftsråd (OOF). OIKs
foreslåtte kandidat til styret ble ikke foreslått av valgkomiteen og heller ikke valgt.
Seminar om barneidrett
Generalsekretæren informerte om at OIK er invitert av miljø- og samferdselskomiteen til
seminar om barneidrett 21.mai. Dette på bakgrunn av medieoppslag om høyt
kostnadsnivå i barne- og ungdomsidretten
Representasjon siden sist
Norvald Mo
14. april: Årsmøte Oslo og omegn friluftsråd (OOF)
17. april: Kretsledersamling, Hell, Nord-Trøndelag
17.-19. april: NIFs idrettsrådskonferanse, Hell
21. april: Oslo kommunes idrettsprisutdeling, Oslo rådhus
Nils Johan Waldenstrøm
26.mars: generalforsamling Oslo Idrettshaller AS, Ekeberg
14.april: årsmøte Oslo og Omegn Friluftsråd, Frognerseteren
15.april: møte i anleggspolitisk utvalg NIF, Ullevål stadion
17.-19. april: Idrettsrådskonferanse NIF, Hell.
21.april: Prisutdelings seremoni for Osloidretten i Rådhuset
Caroline Rømming Varmbo
19.april: NM-finalene i innebandy i Ekeberghallen
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Vedlegg: Kretsstyrets forslag til prioriterte anlegg 2016 – t.o.m. 2019, ref sak K-86

Anlegg – Kategori 1
(anlegg som blir ferdig utredet i 2015 og kan finansieres fra 2016)
Haugerud - utbedre ventilasjonsanlegg/ny inngang
Årvoll - klubbhus
Disenbanen - kunstgress
Jordal Amfi
Valle Hovin skøytehall
Oppussing av Jordalhallen
Grorud - idrettshall
Grorud - kampidrett i idrettshall
Lillomarka Arena snøpark
Grefsen tennis - tennishall
Lambertseter fleridrettshall med brytelokaler
Nordstrand idrettshall
Ekeberg idrettshall - rehab./utbedringer
Årlig rehabilitering av 8 kunstgressbaner
Voldsløkka - klubbhus Sagene IF
HSIL - idrettshall/turnhall i gammelt lager
Basishall turn - Stovner
Mortensrud idrettspark - idrettshall
Oppgradering av Holmliahallen
Mortensrud idrettspark - nasj.anlegg cricket
Mortensrud idrettspark - friidrettshall
Mortensrud idrettspark - kampsportanlegg
Bestumkilen ro- og padlebane
Gressbanen - kunstgress II
Heming klubbhus

Anlegg – Kategori 2
(Anlegg som er under utredning eller må utredes før forslag om finansiering kan fremmes til bystyret,
og som kan ha en forventet oppstart innen to år.)
Bogstadvannet robane (mudring)
Danseanlegg
Dælenenga - idrettshall
Dælenenga - kampidretter
Korsvoll - idrettshall
Lokale for Oslo Atletklubb
KampidrettsArena
Lokale for Oslo Styrkeløftklubb
Fleridrettshall - Ullern idrettspark
Skullerud snøpark
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