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K-101 Protokoll 

KS-protokoll nr. 11/2020-2022  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-102 Oslo kommune budsjettforslag 2022 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av budsjettforslaget 

innenfor idrettsområdet.  

 

Styret mener byrådets forslag er et godt og nødvendig bidrag for å bedre 

anleggssituasjonen i Oslo. På tiltakssiden vil styret arbeide for økte rammer til 

organisasjonsarbeidet, klubbutvikling og inkludering, og til jobbprogram for ungdom. 

 

Vedtak: 

Styret tok saken til etterretning og ba administrasjonen om å følge opp i tråd med 

merknader kommet frem i møtet. 

 

 

K-103  Saker til ekstraordinært idrettsting 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av aktuelle saker som skal 

behandles på det ekstraordinære idrettstinget i oktober 2021.  

 

Styret gikk gjennom sakene og diskuterte innstilling til de enkelte forslagene. 

 

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen om å følge opp forberedelser til det ekstraordinære 

idrettstinget i tråd med merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-104 Anleggspolitisk program – høring fra NIF 

 Generalsekretæren innledet til saken. NIF har utarbeidet en liste med 70 anlegg som 

forslag til å inngå i et anleggspolitisk program. Forslaget er sendt ut på høring i 

organisasjonen.  

 

Styret gikk gjennom forslaget fra NIF og diskuterte administrasjonens innstilling. 

Kretsstyret er generelt kritisk til initiativet for et anleggspolitisk program, og etterspør 

grunnlaget for prioriteringene. Styret mener saken er svakt begrunnet og finner ikke 

grunnlag for å ta konkret stilling til de utvalgte anleggene i forslaget. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å gi høringsinnspill i tråd med saksfremlegget og 

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-105  Fritidskort 

Generalsekretæren innledet til saken med en status for det pågående pilotprosjektet for 

fritidskortet.  

 



 
 

Styret støtter intensjonen med fritidskortet, og mener det offentlige må bruke mer 

ressurser på å fjerne barrierer for deltagelse i idrett. Styret ønsker økt kraft til det 

frivillige ideelle organisasjonslivet, og mener at man ikke får ned kostnaden i idretten 

ved å øke kjøpekraften. Kretsstyret ønsker at økt støtte til barn og unges 

fritidsaktiviteter gjøres som målrettede tiltak for å senke barrierer for deltagelse, og at 

modellen for fritidskort nedlegges.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret ønsker at pilotprosjekt for fritidskort avvikles snarest mulig og erstattes 

med mer målrettede tiltak.  

 

 

K-106  Stortingsvalget - oppfølging 

 Generalsekretæren innledet til saken. Etter valget høsten 2021 er det mange nye 

representanter fra Oslo på Stortinget som bør kjenne til Osloidrettens ståsted i aktuelle 

idrettspolitiske saker. 

 

Styret gikk gjennom administrasjonens vurderinger av idrettsforbundets fanesaker, og 

diskuterte aktuelle problemstillinger.  

 

Vedtak: 

- Kretsstyret ba administrasjonen om å invitere Oslobenken på Stortinget til et møte.  

- Kretsstyret ga arbeidsutvalget mandat til å ferdigstille budskapet i tråd med 

merknadene i møtet. 

 

 

K-107 Prinsipper for fordeling av treningstid 

Generalsekretæren innledet til saken. Fordeling av treningstid er et viktig virkemiddel 

i arbeidet med idrett for alle. Administrasjonens foreløpige vurderinger av hvordan 

virkemiddelbruken ytterligere kan spisses ble lagt frem for styret. 

 

Styret diskuterte og stilte spørsmål om mulighetene og konsekvensene ved større 

endringer av retningslinjene. Kretsstyret legger til grunn at særidrettene gjør aktive 

tiltak for å redusere barrierer for deltakelse (likebehandling mellom kjønn, kortreist 

idrett, kostnader etc.), og at god praksis skal belønnes.  

 

Vedtak: 

- Kretsstyret ber administrasjonen arbeide videre med prinsippene om fordeling av 

treningstid som del av arbeidet med idrett for alle.  

- Kretsstyret ber administrasjonen om å belyse saken i forbindelse med revisjon av 

retningslinjene i 2022. 

 

 

K-108  Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets  

Generalsekretæren innledet til saken som er en oppfølging av kretsstyrets vedtak i sak 

K-93 (september 2021). Et utvalg nedsatt av generalsekretæren har utredet saken. Det 

ble orientert om status i konfliktsaken, og redegjort for sentrale momenter i 

utredningen.  

 



 
 

Styret gikk gjennom rapporten fra utredningsutvalget. Styret mener at saken har 

viktige prinsipielle momenter som angår alle idrettskretser, og som må avklares både 

idrettspolitisk og juridisk. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok rapporten til etterretning og ber generalsekretæren følge opp saken som 

angitt i saksfremlegget. 

 

 

K-109  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status og forventet 

fremdrift for prosjektet på Ekeberg. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-110  Ekstraordinært tilskudd LAM 

Generalsekretæren innledet til saken. Kulturdepartementet har tildelt 50 mill. kr.til 

Norges Idrettsforbund som et ekstraordinært tilskudd til LAM. Av dette forventes ca. 

5,5 mill. kr å tilfalle Oslo. 

 

Styret diskuterte prinsipper for fordeling av det ekstraordinære tilskuddet. Styret 

mener tilskuddet må understøtte tiltak innenfor arbeidet med «idrett for alle». 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tar saken til orientering og ber generalsekretæren følge opp i tråd 

saksfremlegget. 

 

 

K-111  Orienteringssaker  

Samling for styre og ansatte, oppsummering 

Generalsekretæren oppsummerte samling for styret og ansatte som ble gjennomført 

24.- 26. september. 

 

ISU-møter september, oppsummering  

Generalsekretæren orienterte om inntrykket fra gjennomførte årsmøter for ISU i 

bydelene. 

 

Besøk fra idrettspresidenten  

Generalsekretæren orienterte om gjennomført besøk av idrettspresidenten på 

Haugerud. 

 

Ung i Oslo 2021  

Generalsekretæren orienterte om undersøkelsen Ung i Oslo 2021 som ble presentert 

28. september. 

 

NIF lederforum og ledermøte 

 Generalsekretæren orienterte om lederforum og ledermøte i NIF. 


