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Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet 2019–2028 i Oslo kommune
Behovsplanen er et viktig dokument for å kunne styre begrensede
ressurser på en slik måte at den samfunnsmessige nytten blir best
mulig. Bedre folkehelse, trivsel i nærmiljøet og gode opplevelser i
natur og gjennom et mangfold av aktiviteter på turveier, i parker,
langs fjorden og i Marka er alle konkrete nytteeffekter av planen.
Befolkningen i Oslo nevner den nære avstanden til fjorden og Marka
når de beskriver Oslos beste kvaliteter. Behovsplanen skal være et
svar på de forventningene vi opplever politikerne har til
friluftslivet.
Dessverre reflekterer ikke bevilgningene forventingene som
behandlingen av behovsplanen har skapt, og som vi opplever er blitt
signalisert fra kommunen. Ressursene til friluftslivet har derfor
blitt vesentlig lavere enn hva man på en nøktern måte har
beskrevet som behovet.
Bakgrunnen
OOF hadde en sentral rolle i arbeidet med behovsplanen for perioden 2016–2026. Vi
organiserte medlemsmøter og annen bistand som medførte at friluftslivets
organisasjoner bidro sterkt inn i planen.
Innspillene var veldig gjennomarbeidede og konstruktive, og man fikk kartlagt et
samlet behov vi mente var innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Det ble ikke lagt
inn mer i planen enn hva vi forsto var innenfor hva man anså som realistisk. Vi fikk
signaler om at Byrådet ønsket å satse offensivt og at bevilgningene til friluftslivet
skulle ligge på 20-25% av den totale satsingen på idrett og friluftsliv. Dette tilsvarte
etter hva vi kunne bedømme mellom 120 og 150 millioner per år. De prioriterte
konkrete forslagene på friluftslivssiden som ble spilt inn var totalt på 690 millioner.
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Realitetene ble noe helt annet. I stedet for 120–150 millioner per år, ligger det an til
at det blir 120 millioner fordelt på fire år, eller altså 30 millioner kr per år. Dette var
den vedtatte bevilgning til friluftslivet i 2017 og 2018 og er det som nå foreslås for
2019. Dette er et altfor lavt tall dersom friluftslivet skal leve opp til de
forventningene politikerne har til friluftslivet.
Manglende satsing på friluftslivet
OOF sin viktigste tilbakemelding til behovsplanen for idrett og friluftsliv 2019–2028
blir derfor at de samlede bevilgningene til friluftslivet må opp. Byrådet har sørget for
en historisk stor satsing på idrett. Nå er tiden inne for at også bevilgningene til
friluftslivet øker. Det må tenkes offensivt, og det er svært mange behov som bør
realiseres. Her ber vi om at man lytter til organisasjonene, og i planen som ble spilt
inn sist, så er det svært mye å ta tak i. Vi viser også til den omfattende høringen vi
skrev i juli 2015 til den forrige behovsplanen.
Økt satsing på turveiene
Oslo kommune har en god og offensiv turveisstrategi. Utfordringen er at det
bevilges altfor lite penger, og at det vil ta svært lang tid før man får gjennomført de
gode planene. Turveiene er svært viktig som friluftslivsområder og benyttes av svært
mange. Blant innvandrerne er turveiene hyppig brukt og oppleves som trygge. Oslo
har tidenes sykkelsatsing i byggesonen og turveiene er viktige for å opprettholde
ambisjonene byen har i forhold til sykkel og gange.
Oslo har noen av sine mest populære turveier langs vassdrag. Det er også de seinere
årene åpnet nye vassdrag og det er mange som venter på å bli åpnet. Oslo som
miljøhovedstad i 2019 bør bruke midler på å åpne vassdrag og anlegge gode turveier
langs vassdragene. Ikke minst er dette viktig i byggesonen hvor åpning av vassdrag og
anleggelse av turveier gir gode friluftslivsområder i urbane strøk.
For å nå målet om maksimum 500 meter til nærmeste turvei/friluftsområde, vil det å
satse på en hurtigere utbygging av turveinettet være et viktig virkemiddel for å nå
dette målet. OOF har i sitt langtidsprogram et mål om 250 meter til nærmeste
turvei, slik det anbefales blant annet i Askers kommunedelplan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet.
Det er stor enighet blant alle organisasjonene om at det bør satses på turveiene.
Dette bør lett kunne realiseres dersom man bevilger penger. OOF foreslår derfor at
man tar et krafttak, og i langt raskere grad enn nå, gjennomfører planene i
turveistrategien.
Sørli gård
Sørli gård er et flott sted, i Marka, men ikke langt fra bebyggelsen og med parkering
tett på. Det er et stort behov for denne type besøksgårder som man lett kan nå og
som dermed er tilgjengelig for alle aldersgrupper, spesielt for barnefamiliene.
Tiden er nå inne for at man bevilger nødvendige midler og gjennomfører de planene
som er lagt for dette flotte stedet. Sørli gård har vært en gjenganger i planene
gjennom mange år, og det var derfor en skuffelse at Sørli ikke lå inne denne gangen
heller. Dette prosjektet vil være en berikelse for de som sokner til Østmarka og
være et flott bidrag i å få enda flere ut i Marka.
Styrk FSU-arbeidet
Friluftslivet er mer fragmentert enn idretten, og det trengs nå et løft for å binde
friluftslivsorganisasjonene og bydelene sammen. OOF prøver etter evne å fylle denne
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rollen, noe vi mener vi greier til en viss grad. Vi verdsetter de midlene vi får, men
behovet er større enn hva vi har ressurser til.
OOF fikk for noen år tilbake midler fra kommunen til å bygge opp et Friluftslivets
samarbeidsutvalg (FSU) i bydelene. Dette gjorde man med stor suksess, men nå er det
noen år siden vi fikk midler, og resultatet er at FSU-ordningen er meget variabel fra
bydel til bydel. I noen få bydeler fungerer dette godt. Det er der FSU-ene, som OOF
bygde opp, fremdeles eksisterer. Et godt eksempel på dette er bydel Bjerke. Her
lever FSU-et fremdeles i beste velgående. Grunnen til dette er at de som var med i
oppbyggingen fremdeles er aktive. Bydelen bruker FSU Bjerke aktivt og resultatet er
at det er stor aktivitet på friluftsliv i bydelen.
OOF har spilt inn til BYM at det bør bevilges midler til å revitalisere dette arbeidet,
og at dette er et arbeid vi ønsker å utføre. OOF har sammen med Oslofjordens
friluftsråd kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i Oslo. I det arbeidet har man
jobbet hardt for å finne fram til hvilke organisasjoner/enkeltpersoner som kan bidra i
arbeidet. Her har man nå en gylden mulighet til å bygge opp velfungerende FSU-er i
kjølvannet av det nettverket som er bygget opp rundt kartleggingen og verdsettingen.
I bydelene har man også et felles nettverk som heter Oppdag Nabolaget. Det som
gjøres lokalt kan i noen sammenhenger overføres til andre bydeler men noen må
trekke i trådene og ”lime” organisasjonene og bydelene sammen. Idretten har Oslo
Idrettskrets som binder idretten sammen. Friluftslivet trenger nå midler for å få til en
bedre koordinering.

Med vennlig hilsen
Tom Fremstad
Generalsekretær
Godkjent og elektronisk ekspedert

3

