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Ekstra tiltakspakke for barn og unge i Oslo 
 
Det er krevende tider for mange, også for idretten. Men ekstra krevende er det for mange barn og unge. 

Ordfører, politikere, psykologer og fagmiljøer er bekymret for barn og unges ve og vel. Det er vi også. Vi er 

glade for at mange tar til orde for at barna og ungdommen skal tas på alvor og prioriteres i en krevende 

tid. Da må de gis et tilbud med mål og mening i trygge rammer. 

Vi har i tidligere budsjettinnspill til kommunen (av 27.mars) anskueliggjort behov for tiltakspakke for 

Osloidretten grunnet koronasituasjonen. Vår hovedbekymring er fortsatt at aktivitetstilbudet for byens 

barn og unge blir skadelidende. Det er akutt behov for stimuli til idrettslagene som kan skape det idretts- 

og fritidstilbudet byens barn og unge trenger. I vårt innspill fra 27.mars ble «idrett i en sommerstille by» 

angitt som et mulig prosjekt for å få idrettsaktiviteten i Oslo på beina igjen. Dette har nå vår høyeste 

prioritet. Et krafttak for barn og unge gjennom idretten vil skape etterlengtet liv i byen og idrettslagene. 

Oslo Idrettskrets ber om 25 mill kroner til tiltak for byens barn og unge. 
 

Midlene skal anvendes til følgende formål: 

• Gjennomføring av 200 aktivitetsuker/idrettsskoler eller lignende i sommerferien, i alle bydeler. 

• Ekstra støtte til idrettslag der det er nødvendig for å få med barn og unge fra utsatte miljøer. 

• Oppfølging i regi av OIK og særidretter slik at idrettslagene får den hjelpen de trenger. 

• Midler som ikke måtte bli anvendt gjennom sommerferien avsettes til styrking av «idrett for alle» 

og videre tiltak som er nødvendig for å støtte idrettslag i en overgangsfase til normal drift. 

Vi legger til grunn følgende kriterier for de tiltak som skal være berettiget støtte: 

• Aktiviteten skal arrangeres av idrettslag etter søknad. 

• Deltagelse skal være gratis, med mindre særskilte forhold begrunner en mindre avgift. 

• Gjennomføring skal gi ungdom og unge voksne sommerjobb så langt det er praktisk mulig. 

• Tilbudet skal primært rettes mot lokale barn og unge, og skal gjennomføres lokalt.  

• Aktiviteten skal gjøre det enklere for idrettslagene å videreføre sine aktivitetstilbud etter ferien. 

• Aktivitetstilbudet skal være mest mulig allidrettslig, og samarbeid mellom idrettslag og 

særidretter vil bli vektlagt. 

• Aktivitetstilbud som har fått annen ekstern finansiering får avkortet støtte. 

Oslo Idrettskrets har allerede, med støtte fra Bufdir, engasjert 25 flerspråklige aktivitetsguider som er 

parat til å hjelpe idrettslag med språk, kultur og inkludering gjennom sommeren. De skal bidra til at de 

som trenger idrettens tilbud aller mest blir invitert med og får oppfølging. Vi vil invitere bydelene til 

dialog om behov for tilrettelegging av tilbud for barn og unge som bør gis ekstra oppfølging. 

Vi ber også om at Bymiljøetatens budsjetter styrkes i den grad det er nødvendig for at et antall 

idrettshaller, aktivitetssaler, svømmehaller og minst en ishall skal være åpne gjennom sommeren.  



 

Situasjonsbeskrivelse 
 
Motvirke frafall og redusere økonomiske barrierer er det mest kritiske for idretten i dagens situasjon. 

Idrettslagene i Oslo har rapportert om nettotap på drøyt 63 mill for perioden mars – juni. Et fåtall 

idrettslag får kompensasjon gjennom foreliggende statlige kompensasjonspakker, og noen flere forventes 

støtte gjennom forespeilede nye rammer og kriterier fra KUD. Realitetene i dette foreligger ikke ennå og 

det vil uansett ta lang tid før slik støtte eventuelt kommer idrettslagene til gode.  

Noen idrettslag har klart seg bedre gjennom koronasituasjonen enn andre, men dessverre rapporterer 

mange om begrenset handlingskraft til å starte opp aktivitetstilbud slik man ønsker i dagens situasjon. En 

rapport fra ISU Grünerløkka basert på spørreunderundersøkelse til egne idrettslag gir et relevant bilde av 

situasjonen for våre idrettslag: 

• Nesten all aktivitet har stoppet opp i forbindelse med koronakrisen, og de økonomiske utsiktene 

er for idrettslagene er svært dårlig.  

• 3300 barn har ikke hatt noe aktivitetstilbud siden 12. mars 

• 88 prosent av barn og unge i bydel Grünerløkka vil uten ekstraordinære tiltak, være i et idrettslag 

som vil ha mye dårligere eller katastrofalt mye dårligere økonomi etter koronasituasjonen. 

 

I alle deler av byen finner vi familier med bekymringer rundt egen privatøkonomi, og flere enn før må snu 

hver krone for å kunne delta i fritidsaktiviteter. Knapt noen vil reise utenlands, og mange vil bli værende i 

byen hele ferien. I en tid da idretts- og fritidstilbud bør gjøres billigere, frykter vi at det motsatte vil skje. 

Ressurssterke idrettslag klarer å lage gode ferietilbud, men deltagelsen vil være begrenset til de som har 

råd til å være med. Idrettslag som har mye av sin aktivitet overfor byens svakerestilte miljøer trenger 

ekstra støtte for å kunne håndtere de økonomiske forpliktelser som følger med ved gjennomføring av 

aktivitet.  

 

Vi ber om hjelp til å sikre at koronasituasjonen ikke bidrar til økte klasseforskjeller i deltagelsen. 

Attraktive gratistilbud over hele byen gjennom sommeren vil utjevne forskjeller og gjøre idrettslagene 

bedre i stand til å gjenoppta normalt tilbud til høsten, uten å øke kostnadene for deltagelse. 

Nå handler det om at idrettslagene får kraft til å gjøre det de ønsker. Til det beste for byens barn og unge. 

 

Siste dagers oppmykning av smittevernreglene tillater organisert idrett i et visst omfang, men med 

ressurskrevende krav til gjennomføringen. Gitt signalene fra helsemyndighetene forventer vi noe 

romsligere vilkår for den idrettslige aktiviteten fra 15.juni. Når vi går inn i sommerferien kan idretten 

skape aktivitetstilbud for svært mange hvis kommunen gir oss mulighet til det. Styrken ved den 

organiserte idretten er trygge rammer med voksen tilstedeværelse som tar ansvar, og passer på at 

aktiviteten skjer innenfor de smittevernregler som gjelder. 

 

Alle må bidra i en dugnad 

Idretten har svært lojalt bidratt i fellesskapets store smitteverndugnad. Tilbake sitter barn og unge som 

har mistet mye av sitt fritidstilbud og sosiale nettverk.  

Nå er det tid for en ny dugnad der vi trenger kommunens hjelp: - la oss gi alle barn og unge et fullverdig 

sommertilbud. Sommeren 2020 kan bli sommeren da idretten ble for alle. Vi tar det ansvaret, hvis 

kommunen gir oss det handlingsrommet vi trenger. 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Sveinung Oftedal        Magne Brekke 
leder         generalsekretær 


