
3 
 

Sak nr. 8 a 
 

Innkomne forslag 
 

 

 

 

 

 

Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 11. juni 2016 
 

 

 

 



4 
 

Sak nr. 8 a) Innkomne forslag 
 

Det har kommet inn fem forslag fra Go Dai Judo Club og ett fra Frogner Svømmeklubb. 

Forslagene er i sin helhet innrammet. Kretsstyrets innstilling følger under hvert forslag i grå 

ramme. Begrunnelse for innstillingen følger så under. 

 

 
 

Forslag 1: 

Fremmes av: Go Dai Judo Club 

 

Oslo Idrettskrets skal prioritere fleridrettsanlegg og skoleidrettsanlegg der maksimum 

50 % av kapasiteten er for ballidrettene, og minst 50 % av kapasiteten er tilrettelagt for 

andre idretter. 

 

Behovsplanen for idrett i Oslo viser klart at dobling av antall flerbrukshaller i Oslo siste 10 år 

faller sammen med redusert andel av barn og unge som trener i disse hallene Sett over 

perioden 2004-2013 er antall barn og unge i Oslo økt med over 20%, mens Håndball, 

Volleyball og Basketball samlet bare har hatt medlemsvekst på rundt 260 nye medlemmer. Ut 

fra de tall vi har hatt tilgang til, så betyr dette at mens det i 2004 var 7,01% av barn/unge i 

Oslo som trente disse idrettene, så var det i 2014 bare 5,97% av barn/unge som trente dem. 

Det er også en rekke idretter med stor vekst som ikke dekkes av eller har tilgang til 

flerbrukshallene. Antatt at idrettens samfunnsoppgave ikke er medaljer men folkehelse, og at 

man derfor ønsker flest mulig i fysisk aktivitet, og at det ikke er idrettene eller barna det er 

noe feil ved, så må man derfor konkludere med at flerbrukshallkonseptet må revideres. Det er 

også en arealmangel som gjør at man må bygge mer kompakte idrettsanlegg (idrettsanlegg i 

flere etasjer), og en rekke synergier og muligheter for innsparinger ved større fokus på 

samlokalisering med idretter som ikke er ballidretter. Oslo Idrettskrets skal derfor så langt 

mulig de kommende årene prioritere og jobbe frem fleridrettsanlegg og skoleidrettsanlegg der 

maksimum 50 % av kapasiteten er saler for ballidrettene, og minst 50 % av kapasiteten er 

tilrettelagt for idretter som svømming, turn, klatring, kampidrett, dans/aerobic, vekttrening, og 

andre treningseffektive, arealeffektive og populære idretter.  

 

 

Kretsstyrets innstilling: Forslaget tiltres ikke.  

 

Styret mener at datagrunnlaget og analysen til forslagsstiller er feilaktig og misvisende. Antall 

aktive innenfor hallidrettene har vokst med 31% siden 2005. Selv om det er realisert mange 

nye haller i perioden vurderes anleggssituasjonen fortsatt som krevende for hallidrettene. 

Styret mener det fortsatt må bygges fleridrettshaller i Oslo. Realisering av disse i forbindelse 

med skoler er en sentral strategi for OIK. Styret støtter imidlertid forslagets intensjon med å 

legge til rette for en bredde i tilbudet, men det betyr ikke at det er mindre behov for 

fleridrettshallene. Styret er opptatt av at utbyggingsrekkefølgen av anlegg skal baseres på 

gode behovsvurderinger, og mener at Oslo kommunes behovsplan vil være det viktigste 

verktøyet for dette. Styret har ivaretatt dette i forslaget til strategisk plan. 
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Forslag 2: 

Fremmes av: Go Dai Judo Club 

 

Oslo idrettskrets ønsker en time fysisk aktivitet per dag for barn og ungdom.  

 

Oslo idrettskrets ønsker en time fysisk aktivitet per dag for barn og ungdom, og at det skal 

være et bredt tilbud med rom for valgfrihet (f.eks. som valgfag) for elevene, der ballidretter, 

andre idretter og ulike former for fysisk aktivitet skal komplementere hverandre. Det brede 

tilbudet skal også sikre tilbud som dekker ønskene og behovene til elever med 

koordinasjonsproblemer, synsforstyrrelser, og ulike former for funksjonshemninger. 

 

 

Kretsstyrets innstilling: Intensjonen i forslaget tiltres og oversendes det nye styret for 

videre arbeid. 

Styret viser til Idrettspolitisk dokument og budskap fra OIK i valgkampen 2015 hvor en time 

fysisk aktivitet i skolen er fremhevet som et ønske fra idretten. I forslaget til strategisk plan er 

samarbeid mellom idretten og skolen trukket frem som et nytt innsatsområde. Styret deler 

forslagstillers intensjon om at innholdet i den fysiske aktiviteten skal være allsidig, men at vi 

ikke på forhånd kan binde oss til det konkrete innholdet i forslaget. 

 

 

Forslag 3: 

Fremmes av: Go Dai Judo Club 

 

Særidretter med tilrettelegging i skoleanlegg plikter å sikre at det finnes 

undervisningsopplegg. 

 

Oslo idrettskrets ser det som en forutsetning for å integrere de ulike idretter i 

skoleidrettsanlegg, at de angjeldende idrettene er egnet for undervisning, har stor 

folkehelseeffekt, lite krav til investering i personlig utstyr, og inngår i offentlige krav eller er 

ønsket blant minst 5 % av elevene som preferert tillegg eller alternativ til ballspill. Og at det 

er utarbeidet tilfredsstillende undervisningsopplegg for å aktivisere barn og ungdom «i 

idretten eller innenfor rammen av det spesialiserte anlegget». Oslo idrettskrets ser det som et 

ansvar for den enkelte særidrett (som ønsker å være integrert i skoleanlegg) å sikre at det 

finnes slike undervisningsopplegg. 

 

 

Kretsstyrets innstilling: Forslaget tiltres ikke. 

Styret mener det ikke er hensiktsmessig å stille krav til særidrettene slik forslaget innebærer. 

Tildeling av brukstid i kommunale idrettsanlegg, herunder anleggene på skolene, forvaltes av 

Oslo Idrettskrets etter retningslinjer vedtatt av styret. Retningslinjene revideres hvert år. Styret 

mener at tildeling av treningstid til de enkelte idretter må være uavhengig av skolens 

undervisningsopplegg. 

 



6 
 

Forslag 4: 

Fremmes av: Go Dai Judo Club 

 

Oslo idrettskrets ønsker at idrett og fysisk aktivitet integreres i byens infrastruktur 

Oslo idrettskrets ønsker at idrett og fysisk aktivitet i størst mulig grad integreres i byens 

infrastruktur, ved f.eks.  

 at sykkelsatsingen fortsetter, men slik at gang/sykkelstiene legges i større avstand fra 

biltrafikk, med bredde til fotgjengere, syklister, rulleski-løpere og rulleskøyte-løpere, helst 

slik at de ikke møter kryssende trafikk, og slik at ikke man risikerer å falle eller skli ut av 

sykkelstien og inn under biler eller busser. 

 At byens parker får løpestier og tufteparker, og at tufteparkene utformes så de kan brukes 

av skoler og idrettsklubber til basistrening og hinderløp. 

 At utbyggingsområder og større bygg får pålegg og normer for å sikre trenings-fasiliteter 

til beboerne etter mønster av reglene for parkeringsplasser knyttet til nybygg. 

 

 

Kretsstyrets innstilling: Intensjonen i forslaget tiltres med unntak av forslaget om norm 

basert på reglene for parkeringsplasser, og oversendes det nye styret for oppfølging. 

Styret er generelt svært opptatt av at idrett og fysisk aktivitet sees som en del av byens 

infrastruktur. OIK har et kontinuerlig fokus på dette gjennom oppfølging av kommunens 

planarbeid, og vi registrerer at kommuneplanen vedtatt høsten 2015 langt på vei 

imøtekommer dette.  Styret vil følge opp arbeidet med en «Oslonorm for idrettsanlegg» slik 

kommuneplanen påpeker behov for, og som vil konkretisere idrettens plass i byens 

infrastruktur. Regler for parkeringsplasser tilknyttet nybygg synes ikke å være noe 

hensiktsmessig norm for å sikre treningsfasiliteter.  

Styret er enig i intensjonen i forslaget om å uttrykke støtte til bedre tilrettelegging langs veier 

og i byens parker, men Oslos sykkelsatsing og grøntområder er utenfor idrettens sentrale 

anliggende. I forslag til strategisk plan foreslår styret en egen innsats for at idrett skal kunne 

utøves i marka, på sjøen og på landeveien på en sikker og bærekraftig måte. 

 

 

 

Forslag 5: 

Fremmes av: Go Dai Judo Club 

 

Oslo idrettskrets ønsker forslag til idrettsanlegg fra idrettslag og skoler i de indre 

bydeler  

Oslo idrettskrets har lenge vært bekymret over den manglende anleggsdekningen i de indre 

bydeler, samtidig som arealmangel gjør tiltak vanskelig. Oslo idrettskrets ser det som viktig at 

de som kjenner lokale forhold engasjerer seg, og ser det dermed som en forutsetning for å 

kunne jobbe for en bedre idrettsanlegg-dekning i indre by, at idrettslag og skoler i de indre 

bydeler spiller inn konkrete forslag til hvor og hvordan idrettsanlegg kan bygges. 
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Styrets innstilling: Intensjonen i forslaget tiltres og oversendes det nye styret for 

oppfølging. 

Styret deler forslagsstillers vurdering av at anleggsdekningen er svakest i de indre bydelene. 

Styret mener det er en viktig oppgave for idrettslagene og ISU å fremme forslag om nye 

anlegg i respektive bydeler. Styret mener at Oslo kommunes behovsplan for idrettsanlegg vil 

bidra til å synliggjøre utfordringene. 

 

 

Forslag 6: 

Fremmes av: Frogner svømmeklubb 

 

Oslo Idrettskrets forventer at Oslo kommune følger opp bystyrets bademeldingsvedtak 

uten at Oslo Idrettskrets må være pådriver. 

 

Oslo idrettskrets er en interesseorganisasjon for organisert idrett i Oslo, hvorav svømmerne 

utgjør en svært liten andel. I den grad Oslo Idrettskrets skal prioritere svømmeanlegg, så 

kommer dette derfor langt nede på prioriteringslisten og må være på idrettens premisser  

  

Oslo Idrettskrets er i rollen som høringsinstans positive til alt som vil gi økt fysisk aktivitet, 

men politikere i Oslo bør ikke forvente at Oslo Idrettskrets skal prioritere store publikumsbad 

(der idretten bare i liten grad slipper til), så lenge det er stor mangel på anlegg til organisert 

idrett. (Bademeldingens store bad krever investeringer i milliardkronersklassen, og for 

idretten er det viktigere på kort sikt med fremdrift for Stovner bad, Manglerud bad og 

Frognerbadet, som er mindre prosjekter som raskt og rimelig kan gi svømmeklubbene bedre 

treningsforhold.) 

  

Svømmeaktivitet som ikke er organisert i svømmeklubber, er i stor grad utenfor 

arbeidsområdet til Oslo Idrettskrets, og vil ikke av OIK bli prioritert innenfor budsjettpostene 

for idrett og frivillighet. Dette ligger innenfor ansvarsområdet til helsepolitikere, 

skolepolitikere, samfunnssikkerhet og byplanleggere. Oslo kommune bør budsjettere i 

henhold til dette, og Oslo kommune bør gjennomføre utredning av svømmeanlegg i henhold 

til bystyrevedtakene, så raskt som mulig og på eget initiativ, uten å forvente at Oslo 

Idrettskrets skal være pådriver. 

 

Begrunnelse for forslaget fra forslagsstiller: 

Frogner svømmeklubb hører gjennom samtaler med Oslos politikere, at vedtatte utredninger 

av svømmeanlegg ikke legges inn i budsjettene, fordi dette ikke prioriteres av Oslo 

Idrettskrets. Det er nå snart 2 år siden bystyrets vedtak om å igangsette utredninger av 

svømmeanlegg anbefalt i bademeldingen, men flere av utredningene er ennå ikke bestilt, og 

de som er bestilt, ser ut til å nedprioriteres eller stå i stampe. Med sterk underdekning av 

svømmeanlegg, med under 50% av skolebarn som oppfyller læreplanens krav til 

svømmeferdigheter, og med økt press på arealene i byen, så er det ønskelig med et klart 

budskap til kommunens politikere for å få gjennomført utredninger som kan sikre 

tomtearealer til svømmeanleggene, og legge grunnlaget for en planmessig fornuftig 

realisering av anleggene i løpet av de neste 10 årene. 
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Kretsstyrets innstilling: Forslaget tiltres ikke. 

 

OIK deltok aktivt i arbeidet med bademeldingen. I godt samarbeid med både svømmekrets og 

svømmeforbund ble det utarbeidet grundige innspill for å fremme idrettens interesser. Flere av 

våre innspill kom med i meldingen og ble vedtatt av bystyret. Styret viser til at 

bademeldingen fikk tilnærmet enstemmig politisk tilslutning i bystyret, og at dette ligger til 

grunn for kommunenes videre arbeid på området. 

 

 


