Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2016 – 2020
Hovedmål
Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse.
Målsettingen har i seg et krav om kvalitet i tilbudet, samtidig som at idrettsorganisasjonen skal være
åpen for alle. Målsettingens logikk er at gode opplevelser med idrett gjennom barne- og
ungdomsidretten er et godt grunnlag for et aktivt voksenliv, og for at man skal være positivt innstilt til
idrettsdeltagelse for egne barn.
En forutsetning for opplevelse av kvalitet i idrettstilbudet er at man faktisk får muligheten til å delta.
Sannsynligheten for at man opp gjennom barn- og ungdomsårene fortsetter med idrett hvis man ikke
trives anses å være liten. Hvor mange som deltar, og i hvilken grad medlemmene forblir aktive i
idrettslaget er derfor den beste indikatoren på måloppnåelse.
Vi har dessverre begrensede verktøy for å måle deltagelse i Osloidretten på individnivå.
Idrettsregisteringen gir oss et samlet bilde av medlemskap, men siden et individ kan ha flere
medlemskap vet vi ikke hvor mange som står utenfor. Tallene fra idrettsregistreringen er likevel relevant
som mål på deltagelse. Tallene er særlig nyttige for å beskrive utvikling over tid, og for å sammenligne
organisasjonsdeltagelse (medlemskap/innbyggertall) mellom bydeler.
Ungdata forskningen (NOVA) måler idrettsdeltagelse blant ungdom i Oslo, og undersøkelsen Ung i Oslo
2018 brukes her sammen med idrettsregistreringen for å dokumentere måloppnåelse.
Ung i Oslo 2018 viser at idrettens posisjon blant ungdommene i Oslo er sterk. Mens det generelt er liten
bevegelse i tallene er det positivt at det dokumenteres økning i deltagelsen blant jenter.
Idrettsregisteringen viser også en moderat positiv vekst i deltagelsen. Utviklingen er stabil eller positiv i
alle bydeler, men generelt er det et forsterket bilde av at idretten styrker seg mest der den allerede står
sterkt. Bildet av en klassedelt idrettsby er forsterket gjennom perioden.

Konklusjon: Middels måloppnåelse.
Aktivitetsutviklingen i Osloidretten har gjennom perioden beveget seg moderat i positiv retning. En
større andel av barna engasjeres, men utfordringen med frafallet fra ungdomsidretten er tilnærmet
uendret. Det er fortsatt mye arbeid å gjøre, både for å invitere alle med i barneidretten og for å holde på
den store bredden gjennom ungdomsårene.

Målsettinger innenfor innsatsområder
Aktivitet
Mål: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.
Vurdering:
Finnes det idrettstilbud som er relevante og tilgjengelige for alle innbyggerne i Oslo? Som
idrettsorganisasjon tar vi for gitt at mennesker liker å være aktive, og at alle barn og unge ønsker å delta
i idrett i en eller annen form, om de gis muligheten til det. Selv om deltagelsen er rekordstor er det
fortsatt en relativt stor gruppe barn som ikke deltar i et varig aktivitetstilbud. Målsettingen kan derfor
ikke sies å være nådd. Samtidig er det gjort flere grep i perioden for å senke barrierene for deltagelse.
Gjennom tiltaksplanen «Idrett for alle» har Oslo Idrettskrets tatt et tydelig eierskap til
idrettsbevegelsens hovedmål. Opplevelsen av den delte byen, og en klassedelt idrett er problematisert
og satt tydelig på agendaen, også med hjelp av Oslo kommune. Med idrettsløft i bydeler med svakere
idrettstilbud er det satt inn ekstra ressurser for å løfte idrettslagene og aktivitetstilbudet. Med
foregangsklubber har man løftet frem allerede veldrevne idrettslag som ønsker å gå foran i arbeidet
med å få alle med. Kretsstyret har skjerpet virkemiddelbruken, blant annet ved å vedta at 10% av de
lokale aktivitetsmidlene kan finansiere målrettet klubbutviklingsarbeid.
Alt klubbutviklingsinnsats er fokusert på at idrettslagene skal settes i stand til å tilby attraktive og lett
tilgjengelige idrettstilbud. Særlig innsats har vært lagt til områder i byen som skiller seg ut negativt i
statistikken for deltagelse. Overgangen mellom barneidretten og ungdomsidretten synes å være den
mest sårbare perioden med tanke på frafall. Mens barneidretten er beskyttet av
barneidrettsbestemmelsene blir det for mange en brå overgang til ungdomsidretten. Det er en stadig
utfordring å tilby aktiviteter i tråd med ungdommenes egne ambisjoner og ønsker.
Stadig flere bydeler etablerer ordninger for å kompensere idrettslagene der det gis fritak fra
deltakeravgift. Ordningene administreres ulikt, og vi har satt behovet for en byomfattende ordning på
den politiske agendaen. Ordningen med aktivitetsguider i bydelene er etablert for å hjelpe barn og deres
familier til å knytte seg til idrettslag.
Det er gjennom perioden etablert et formelt utviklingssamarbeid med utdanningsmyndighetene i Oslo.
Det er enighet om at Osloskolen i samarbeid med Oslo Idrettskrets skal pilotere samarbeidsmodeller
mellom skoler og lokale idrettslag, med sikte på å utvikle et varig samarbeid. Arbeidet vil i første omgang
være konsentrert om å gi kvalitet i innholdet til Aktivitetsskolen (AKS). Gjennom skolen har
idrettsorganisasjonen en unik mulighet til å komme i kontakt med alle barna i byen.
Aktiv på dagtid og seniorprosjektet 60pluss er vellykkede folkehelsetiltak som fullfinansieres av eksterne
tilskuddsmidler. Begge tiltakene har hatt en positiv utvikling i perioden. Innenfor begrensede rammer
legges det til rette for bedriftsidretten med tilgang på kommunale anlegg.
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Konklusjon: Middels måloppnåelse.
Mange nye tiltak og prosesser er igangsatt i perioden. Det er etablert en dypere forståelse av
utfordringen og initiert tiltak deretter. Tettere samarbeid med skolen og bydelene, og mer målrettet
innsats og virkemiddelbruk er igangsatt. Deltagelsen i barneidretten har økt. Ungdomsidretten er stabil,
og utfordringen med frafallet er uforandret.

Kompetanse
Mål: «En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte»
Oslo Idrettskrets bruker mye ressurser på organisasjonsutvikling med ulike kompetansebyggende tiltak i
idrettslagene. Området er høyt prioritert, og kompetanseavdeling er styrket med nye årsverk for å følge
opp de mange prosessene som er iverksatt omkring i byen.
Det er også arbeidet mye med kontroll og veiledning for at idrettslagene skal drive innenfor idrettens
lover. Mye av kontrollvirksomheten skjer gjennom tilskuddsforvaltningen som idrettskretsen gjør på
vegne av stat og kommune. Antallet idrettslag som ikke klarer å levere tilfredsstillende rapportering for
å kunne motta økonomiske tilskudd har gått ned i perioden.
At idretten dessverre også er en arena for økonomisk kriminalitet er gjort tydelig gjennom enkeltsaker
som har krevd store ressurser å håndtere. Idrettskretsen har knyttet til seg spesialkompetanse for å
håndtere slike saker effektivt.

Konklusjon: Middels måloppnåelse.
Idrettsorganisasjonen i Oslo er i stor grad veldrevet, men det er flere steder i byen hvor det gjenstår mye
arbeid før man kan si at ting fungerer godt. Idrettskretsens kompetansearbeid er styrket og gjort mer
målrettet gjennom perioden, nettopp for å løfte områdene i byen med det svakeste tilbudet. Arbeidet
som er initiert i perioden er ventet å gi resultater på sikt.

Anlegg
Mål: «Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg»
Oslo kommunes planlegging for anleggsutvikling er styrket i perioden. Behovsplanen for idrett og
friluftsliv er etablert som et viktig planverktøy, og planen er fulgt opp i kommunens
investeringsbudsjetter med betydelig kraft. Forventningen om at behovsplanen skal gi bedre grunnlag
for beslutninger, forutsigbarhet og raskere gjennomføring av prosjekter er oppfylt.
Arealplanlegging for idrett i Oslo er krevende, men det har også på dette området vært en utvikling i
riktig retning med økt bevissthet i de kommunale etatene. Det gjenstår fortsatt å få etablert en
kommunal standard og arbeidsmetode som sikrer utviklingsarealer og tomter for idrettsanlegg.
Idrettsavdelingen i Bymiljøetaten har i siste del av perioden hatt begrensede driftsmidler, noe som har
gitt utfordringer for flere idrettslag. Problemstillingen er løftet for å sikre nødvendige driftsmidler.
Miljøriktige og energieffektive idrettsanlegg følger av Oslo kommunes strenge krav i egne prosjekter.

Konklusjon: God måloppnåelse.
Målet om flere og bedre idrettsanlegg er nådd. Selv om anleggsdekningen i Oslo fortsatt er svært
utfordrende, har det i perioden vært et stort gjennombrudd for anleggsarbeidet i byen med en betydelig
økning av investeringsnivået.

Oppsummering
GOD
MIDDELS
SVAK

HOVEDMÅL: Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse
AKTIVITET

KOMPETANSE

ANLEGG

DELMÅL

Idrett og fysisk aktivitet for alle
som ønsker det.

En veldrevet idrettsorganisasjon med Flere og bedre idrettsanlegg og full
kompetente og motiverte tillitsvalgte. utnyttelse av eksisterende anlegg.

OPPGAVER/TILTAK

1. Utvikle idrettslagene slik at de
kan tilby attraktive og lett
tilgjengelige idrettstilbud i tråd med
ungdommenes egne ønsker og
behov.

1. Tilby kurs- og kompetansehevende
tiltak tilpasset de behov som finnes,
og til en hver tid sørge for at tiltakene
er av god kvalitet.

1. Arbeide for at det settes av
tilstrekkelig med arealer til
idrettsanlegg og sørge for å bevare
idrettsarealer til idrettsformål.
2. Arbeide for tilstrekkelige
2. Finne gode løsninger for barn og 2. Tilse at alle idrettslag driver sin
økonomiske rammene for
unge som har begrensede
virksomhet i henhold til
utbygging, drift og vedlikehold av
økonomiske ressurser.
idrettsforbundets lover og regler.
idrettsanlegg.
3.Videreutvikle tiltak for
3. Stimulere til frivillig virksomhet, og 3. Sikre at idretten har innflytelse
rekruttering, aktivisering og
spesielt arbeide for at flere ungdom på utbyggingsrekkefølgen av
inkludering av underrepresenterte og kvinner tar tillitsverv i styrer og
anlegg basert på gode
grupper.
utvalg.
behovsanalyser.
4. Arbeide for et hensiktsmessig
4. Utnytte de eksisterende
samarbeid mellom skolen og
anleggsressursene maksimalt og
idretten.
sikre rettferdig fordeling.
5. Fokusere på utvikling av
5. Arbeide for at idrett skal kunne
aktiviteter for voksne i et
utøves i marka, på sjøen og på
folkehelseperspektiv, herunder
landeveien på en sikker og
også utvikling av bedriftsidretten.
bærekraftig måte.

