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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 3/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 8. oktober 2016 

       Merknadsfrist: 14. oktober 2016 

 

Møtetid:   Torsdag 29. september 2016       Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Nils Johan Waldenstrøm X   

Medlem: Ingar Lae  X  

Medlem: Torill Fiskerstrand X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X            

Medlem: Sigurd I. Solem X   

Medlem: Emilie Jarto X            

Ansattes representant: Ingrid Maurstad X   

1. varamedlem: Rasmus Olstad Semmerud          X   

2. varamedlem: Katrine Sølvberg X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i hele møtet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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K-31 Protokoll   

KS-protokoll nr. 2/ 2016-2018 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-32  Fordeling av kommunale bidrag 2016 

Generalsekretæren innledet til saken. Notat med administrasjonens forslag til fordeling 

av kommunale bidrag var sendt ut på forhånd. Følgende poster ble behandlet:  

- 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  

 

Hovedfordelingen mellom de ulike ordningene vedtok kretsstyret i sak K-10, 14. juni 

2016. Administrasjonen har lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene, 

samt innarbeidet praksis over flere år for fordelingene. Ingen søknader har i år blitt 

avkortet i henhold til retningslinjene pga. for sen innlevering av søknad. Dette i 

henhold til styrets vedtak i K-191 2014/2016: «Søknader om kommunale bidrag som 

er mottatt i perioden 1. mai til 1. juni 2016 avkortes ikke, men mottar full støtte.» 

Dette grunnet utfordringer rundt årets søknadsprosess. 

 

Styret gikk gjennom forslaget med spørsmål og kommentarer. 

 
Vedtak: 

Kommunale bidrag 2016 post 2A, 3A, 3B, 4, 7 og 8 fordeles i tråd med 

administrasjons innstilling. Fordelingen vedlegges protokollen. 
 

 

K-33  Byrådets forslag til behovsplan 

Generalsekretæren innledet til saken. Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2017 

ble lagt frem av byrådet som vedlegg til budsjettforslaget for 2017. Generalsekretæren 

la frem administrasjonens foreløpige vurderinger av innholdet i planen.  

 

Styret mener at behovsplanen er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å 

bedre anleggssituasjonen i Oslo. Dokumentet er svært tydelig i å erkjenne behovet for 

idrettsanleggsutvikling. Styret støtter i stor grad byrådets prioriteringer som vektlegger 

barn og unges interesser, samt bredde og mangfold i tilbudet.  

  

På den negative siden har planen utelatt og/eller nedprioritert enkelte anleggstyper som 

OIK har prioritert høyt. Videre savner styret en politikk for fjorden og marka. 

Plandokumentet legger også igjen svært mange utredningspunkter uten å angi 

prioritering og fremdriftsplaner for videre arbeid. 
 

 Vedtak: 

Kretsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide det endelige budskapet til 

fremføring i bystyrets organer. Behandlingen av behovsplanen knyttes direkte til 

behandlingen av byrådets budsjettforslag for 2017.  
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K-34  Byrådets budsjettforslag for 2017 

Styreleder innledet til saken. Det har vært stor spenning knyttet til byrådets 

budsjettforslag for 2017. Det er det rød-grønne byrådets første budsjett, og samtidig 

første gang det legges frem en behovsplan for idrettsanlegg sammen med budsjettet.  

 

Byrådets forslag ble presentert som et taktskifte for idretten med 4,1 mrd. kroner til 

nye anlegg i økonomiplanperioden. Budsjettforslaget bygger på behovsplanens 

handlingsprogram (4-års plan) for idrettsinvesteringene. Hovedoversikt for budsjettet: 
 
- Det er avsatt totalt 613 mill. (766 ink mva) i økonomiplanperioden til 

idrettsprosjekter som har gjennomgått kvalitetssikring av kostnadsrammen. Dette 

gjelder prosjektene Nye Jordal Amfi (533 mill.) og Lambertseter flerbrukshall (80 

mill.).  

- Det er satt av 1,4 mrd. kroner (1750) til idrettsinvesteringer i Kultur- og 

idrettsbygg (KID) i perioden. Midlene er satt på ufordelt ramme i påvente av 

vedtak om godkjent kostnadsramme. 

- Det er satt av 200 mill. kroner (250) til rehabilitering av idrettsanlegg i perioden. 

- Det er satt av 300 mill. kroner til diverse idrettsprosjekter (kunstgressbaner m.m.) i 

Bymiljøetaten. 

- Idrettshaller og bad som realiseres i forbindelse med skoler – Undervisningsbygg 

(UBF) er kostnadsberegnet til en rund sum, 1 mrd. kroner. Det inkluderer syv 

idrettshaller + et bad. 

 

For 2017 er det planlagt idrettsinvesteringer for 742 mill. kr. Friske investeringsmidler 

i 2017 er på 125 mill. Det er altså i stor grad tidligere bevilgede midler som nå 

kommer til anvendelse.  

 

Styret mener det er svært positivt at byrådets budsjettforslag, med behovsplanen som 

vedlegg, har tatt idrettsplanleggingen i Oslo til et nytt nivå. Styret mener at byrådet 

fremviser en offensiv idrettspolitikk i erkjennelse av dagens underdekning og behovet 

knyttet til befolkningsveksten. Det er videre positivt at det er laget et 

handlingsprogram som tydeliggjør byrådets ambisjoner for gjennomføring i 

økonomiplanperioden, og at det følger med betydelige midler i økonomiplanen.  

 

Det er samtidig styrets vurdering at byrådets fremlagte handlingsprogram ikke er 

realistisk for gjennomføring med de midler som per nå er avsatt. Det er også 

enkeltprosjekter og anleggskategorier med prioritet i OIK som ikke er med i byrådets 

planer. Styret vil derfor jobbe for å øke den totale investeringsrammen i perioden, og 

for finansiering av prioriterte enkeltprosjekter i 2017. 
 

Vedtak:  

Kretsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide det endelige budskapet til 

fremføring i bystyrets organer. Ferdig utkast til notat sendes styret for innspill og 

kommentarer. 
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K-35  Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall, drift og utvikling 

Generalsekretæren innledet til saken med en presentasjon av status for Ekeberghallen 

og Osloidrettens Hus og pågående planarbeid i området. Styret gjennomførte en kort 

befaring på anlegget. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
 

K-36  Innspill til statlig anleggspolitikk 

Styreleder innledet til saken. Oslo Idrettskrets har deltatt i høringsmøte om statlig 

idrettspolitikk i Kulturdepartementet. Det regjeringsutnevnte Fjørtoft-utvalgets rapport 

danner grunnlaget for arbeidet. Departementet har bedt om å få skriftlig innspill fra 

interessentene til bruk i det videre arbeidet med saken. 

 

Styret mener det foreligger et godt grunnlag for å be om endringer av dagens 

spillemiddelfordeling til fordel for Oslo og andre pressområder.  

  

 Vedtak: 

Administrasjonen bes sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med notatet og 

merknader fremkommet i møtet. 

  

K-37  Tilrettelegging og engasjement for toppidrett i Oslo 

Generalsekretæren innledet til saken og redegjorde for kretsstyrets tidligere 

vurderinger rundt temaet.  

 

Styret legger til grunn at strategisk plan er førende for OIKs virksomhet og eventuell 

innsats rettet mot toppidrett må være knyttet opp til våre innsatsområder slik de er 

vedtatt.   

 

 Vedtak: 

OIKs tilrettelegging og engasjement for toppidretten i Oslo videreføres i tråd med 

senere års praksis og vurderinger i notatet. 
 

K-38  Eiendomsskatt på idrettsanlegg i Oslo 

 Generalsekretæren innledet til saken.  

 

 Vedtak: 

Oslo Idrettskrets krever at idrettslag og andre frivillige organisasjoner i Oslo blir fritatt 

fra eiendomsskatt. Kretsstyret forventer at byrådet avklarer reglene for fritak fra 

eiendomsskatt i løpet av inneværende år. 

  

K-39 Orienteringssaker 

 
Kretsledermøtet 

Styreleder orienterte om deltagelse på kretsledermøtet i Kirkenes 23.-25. september. 

 

ISU-møter 

Styremedlemmene orienterte om sine opplevelser med deltagelse på møter i ISU i bydelene. 

 

Program for styreseminar 

Generalsekretæren orienterte om planer for styreseminaret i Hurdal, 14. – 16. oktober. 
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Prosjektplan for ungdomsidrett 

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet og at søknad til Gjensidigestiftelsen er 

levert. 

 

Kommunal støtte til idrettsarrangement 

Styreleder orienterte om diskusjonene rundt kommunal støtte til arrangement.  

 

Grafisk profil 

Generalsekretæren orienterte om status vedrørende grafisk profil. 

 

Nytt fra Oslo kommune 

Styreleder orienterte om presentasjon for byutviklingskomiteen.  

 

TV-aksjonen 2016 

Generalsekretæren orienterte idrettskretsens deltakelse i byaksjonen for årets tv-aksjon hvor 

inntektene i år går til Røde Kors. 

 

Partnerskap mot mobbing 

Generalsekretæren orienterte om idrettskretsens deltagelse i Oslo kommunes partnerskap mot 

mobbing. OIK er invitert til signeringsseremoni i oktober. 

 

 Jubileumskonferanse OOF 

 Generalsekretæren orienterte om jubileumskonferansen til OOF som arrangeres 17. oktober. 

 

 Samarbeid med OBOS 

 Generalsekretæren orienterte om møte med OBOS hvor det ble diskutert videre samarbeid. 

 

 Idrettsskole for barn i høstferien 

 Ingrid Maurstad orienterte om idrettsskolen som arrangeres av OIK i høstferien. 

 

 Opplæring av aktivitetsguider 
 Ingrid Maurstad orienterte om status for arbeidet med aktivitetsguider. 

 

Fakkelturneen Ungdoms OL  

Ingrid Maurstad orienterte om økonomisk status etter arrangementet OIK hadde i forbindelse 

med Ungdoms-OL. Styret ba administrasjonen følge opp utestående fordring hos NIF. 

  

 

Representasjon siden sist 

 

Sveinung Oftedal 

15. september: Åpning av kunstgressbane, Tveita 

23.-25. september: Kretsledermøtet, Kirkenes 

 

Nils Johan Waldenstrøm  

23.-25. september: Kretsledermøtet, Kirkenes 

 

 

 

   


