
Vårmøte for ISU og særkretser

28.05.2019



1. Byrådets virkemidler mot barrierer for deltakelse i idretten 
v/idrettsbyråd Rina Mariann Hansen

2. Betraktninger etter Idrettstinget v/styreleder Sveinung Oftedal

3. Utbyggingsplaner på Ekeberg v/generalsekretær Magne Brekke

Agenda
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• Valg av nytt idrettsstyre

• «Idretten vil» - ny langtidsplan

• Lovsaker

• Barnerettigheter

• Modernisering

• Resolusjon

Idrettstinget 2019
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• Fortsatt krav om fysisk aktivitet for å være særidrett

• Krav til kjønnsbalanse uendret
• Unntak ved representasjon: Der det oppstår situasjoner utenfor organisasjonsleddets 

kontroll (sykdom, flystreik osv.) som fører til at de møter med en delegasjon som ikke 
tilfredsstiller bestemmelsen, bør det være anledning for årsmøtet/tinget til å akseptere 
unntak. 

• Styrer i SF og IK skal ha medlem under 26 år

• 20% ansatte er valgbare

• Minstesats for medlemskontigent er kr 50,-

Lovsaker
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• Nye regnskap og revisjonSbestemmelser
• Alle skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon

• Omsetning over 5 mill -> engasjere revisor

• Nå heter det kontrollutvalg
• samtlige organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg uavhengig av om de har 

engasjert revisor eller ikke. Samtidig bortfaller kravet til å velge to revisorer for 
de organisasjonsleddene som ikke har engasjert revisor.

• Kontrollutvalgets oppgaver utvidet til også å omfatte forvaltningskontroll

Lovsaker (2)
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• På barnas premisser:

• Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som 
er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. 
Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi barna et 
koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.

• Alle skal få være med på leken. Alle barn har rett til å delta i idrett 
uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til 
å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- og 
kostnadspress.  

Idrettens barnerettigheter
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• Idrettsting hvert 2.år

• Retningsmål:

1. Norsk idrett skal være den fremste til å sette idrettspolitisk dagsorden. Samlet opptreden 
skal styrke gjennomslagskraften overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og 
lokalt.

2. Sikre økt kompetanse og utvikling til særidrettene ved å stimulere til utstrakt 
administrativt samarbeid mellom særforbundene, blant annet ved å vurdere opprettelse 
av særforbundsallianser, eller andre samarbeidsformer.

3. Klargjøring av ansvarsforhold og rapporteringslinjer mellom IK og NIF.

4. Tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk, og bedre arbeidsmåter, mellom NIF og IK og 
mellom idrettskretsene.

5. Klargjøring av ansvarsforhold mellom IK og SF.

6. Tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk, og bedre arbeidsmåter, mellom IK; SF og NIF.

Modernisering
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1. Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som sterkt bidrar til ansvarlighet i forebygging av 
spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. 
Idrettstinget støtter derfor myndighetenes intensivering av kampen mot pengespill som er ulovlige i Norge og 
tiltakene for å forhindre markedsføring av disse.

2. Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltakelse i norsk idrett, å opptre lojalt i 
samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak. Idrettstinget anser det som en klart illojal handling 
mot norsk idrett å markedsføre, eller på annen måte bidra til å fremme ulovlige pengespill.

3. Norsk idrett vil jobbe for en rettighetsfestet, full kompensasjon av vare- og tjenestemoms og moms på 
idrettslagenes investeringer i egne anlegg.

4. Med «idrettsglede for alle» som visjon, er det en selvfølge at norsk idrett langsiktig arbeider for at 
økonomi ikke skal være en barriere for idrettsdeltakelse for barn og ungdom. Idretten må selv arbeide for 
å redusere egne kostnadsdrivere og jobbe for bedre rammevilkår fra det offentlige, slik at 
idrettslagenes kostnader kan reduseres mest mulig. Samtidig må det etableres ubyråkratiske og enkle 
finansieringsordninger i kommunene, som uten å skape stigma, kan understøtte deltakelsen i idretten for barn 
og ungdom som kommer fra familier som lever i vedvarende lavinntekt.

5. Norsk idrett deler målet om å etablere et Fritidskort for alle mellom 6 og 18 år. NIF vil delta i utviklingsarbeidet 
for å ivareta idrettens interesser.

Resolusjoner
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Nye Osloidrettens Hus



• Dårlig arealutnyttelse

• Kapasiteten er sprengt

• Høye driftskostnader

• Bygningsmessig utdatert

• Samle kompetanse og styrke arbeidsmiljø

• Bidra til en helhetlig idrettspark 

Utvikling på Ekeberg – hvorfor?

10Oslo Idrettskrets - «Vi skaper idrettsglede»



Fra områdeprogram til reguleringsplan
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vedtatt i bystyret 14.12.2016 vedtas i bystyret 19.06.2019? 



BACKE
Idrettsbygg

KFUM Arena BSK Arena Ekeberghallen/Osloidrettens hus



• Idrettens kontor 
og møterom

• Undervisning
• Helsesenter
• Kantine / kafé

Nye Osloidrettens hus



4 plan + tak (tilgjengelig uteområde)
Idrett
Undervisning
Helsesenter
Kontor
Felles kafé



BACKE
Idrettsbygg



BACKE
Idrettsbygg



BACKE
Idrettsbygg



BACKE
Idrettsbygg



BACKE
Idrettsbygg



BACKE
Idrettsbygg



Byggkostnad i mill. 9800m2 x 27500kr/m2        251 500 000 

Ombygging 2107 m2 x 17500kr/m2          35 500 000 

Midlertidig drift idrett + riving             5 000 000  

Byggherrekostnader            18 000 000  

Totale kostnader           310 000 000 

MVA              77 500 000 

Kostnad inkludert MVA          387 500 000 

Hva koster dette?
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Estimert kostnadsramme kr 400 mill.

Estimerte kostnadsrammer
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Mva-kompensasjon 60 mill

Tilskudd Oslo kommune 40 mill

Spillemidler 5 mill

Andre tilskudd 0 mill

Egenkapital 15 mill

Lån 280 mill

SUM 400 mill

Hvordan finansiere dette?

FORUTSETNINGER FOR LÅN:

• Leieavtale UDE

• Festeavtale

• Kommunal garanti 



• Utdanningsetaten
• Leie av 4 – 4.500 kvm til undervisningsformål

• Leie av fellesareal

• Skolefaglig samarbeid

• Idrettens helsesenter

• Leie av 2.000 kvm til helsesenter

• Idrettens leietagere
• Ny leieavtaler - vilkår som i dag

Hvem skal betale for dette?
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• Beslutningsgrunnlag i løpet av august
• Reguleringsplan

• Investeringsbidrag og kommunal garanti

• Leieavtale med Utdanningsetaten

• Ekstraordinært kretsting i september

• Flytte til midlertidige lokaler ca 1.nov

• Rehab dagens bygg nov – mai

• Byggestart nybygg mai 2020

• Åpningsfest juni 2022

Fremdrift



• 4 flerbruksflater
• 1 turnhall
• 3 cageballbaner
• 8 dansesaler
• 3 kampsporthaller
• 1 styrkerom

BSK Arena







I sum et planforslag som gir idretten og byen:

• Sårt tiltrengte idrettsflater for en liten kostnad

• Mulighet til å styrke skolens tilbud
• idrettsfag for topp og bredde

• tilrettelegge yrkesfag kombinert med idrettsfag

• Et samarbeid mellom kommunen og idretten om de gode løsningene
• Idrettslige tilbud

• Kompetanse og miljø

• Skole og idrett

• Økonomiske gevinster
• Store arealer for sambruk og ressursutnyttelse innad i idretten

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt for Oslo kommune


