
 

Innspill Oslo Svømmekrets å rsting 2013 

Hvis vi venter på bademeldingen før vi posisjonerer oss for Oslo-budsjettet 2014 , så vil vi miste ett år i 

arbeidet med realisering av svømmeanlegg. Frogner svømmeklubb har følgende forslag til vedtak: 

Forslag 1: 

Oslo Svømmekrets skal jobbe for  i løpet av 2013/2014 å igangsette/videreføre behovs-/lokasjonsanalyser, 

konseptvalgsutredninger og reguleringsarbeid for følgende prioriterte anlegg:  

1. Region Oslo NordVest - Konkurranseanlegg Sogn (eller Nydalen)  
o planarbeid er startet, flere gode alternativer– og her må trykket holdes oppe – dette er også en fanesak for 

Venstre ... Har også støtte fra ISU st.Hanshaugen og sannsynligvis ISU Nordre Aker 

2. Region Groruddalen - Rommen/Stovner/Furuset/ Grorud/Nordtvedt  
o et stort 50 m-anlegg og/eller flere 25-m anlegg knyttet til skoler - Her må det komme en behovsanalyse og en 

lokasjonsanalyse som videreføres i reguleringsarbeid... sannsynlig støtte fra AP, SV, etc. 

3. Region Oslo Sør - Lambertseter/Nordstrand/Skullerud  
o  et stort 50 m-anlegg og/eller flere 25-m anlegg knyttet til skoler - Her må det komme en behovsanalyse og en 

lokasjonsanalyse som videreføres i reguleringsarbeid...sannsynligvis god og strukturert støtte fra bydelen 

4. Region Oslo Vest - Innendørs 50-meter anlegg integrert mot Frognerbadet   
o 50 m-anlegg for breddeidrett, stupebasseng, samt noen mindre innendørsbassenger og vinterisolering av 

garderobene, så utebassengene kan brukes hele året... sannsynlig støtte fra AP, SV, etc.... Har nå også støtte fra 

FISU Frogner, ISU st.Hanshaugen og sannsynligvis ISU Ullern. 

Forslag 2: 

Oslo Svømmekrets ber om at kommunen så raskt som mulig bevilger i underkant av 20 kr. pr. Oslo-boer 

for planlegging av svømmeanlegg i henhold til bademeldingen, dvs. 10 mill.kr. til planlegging 

svømmeanlegg... 4 mill til konkurranseanlegget og 2 mill til hver av de andre prioriterte regionene.  

Forslag 3: 

Oslo Svømmekrets skal jobbe for at idrettskretsen aktivt skal være med og fronte svømmeanlegg ved:  

 aktivt trekke inn de lokale svømmeklubbene i brukergrupper og anleggsplanlegging 

 i OIK’s budsjettbrev våren 2013 å be om 10-12 mill. kr til planlegging svømmeanlegg. 

 i revidert budsjettbrev også  å be om 10-12 mill. kr til planlegging svømmeanlegg. 

 fronte bevilgninger til svømmeanlegg aktivt i deputasjoner i forbindelse med behandlingen av 

kommunens budsjett for 2014. 

(Til sammenligning ba OIK  om 17. mill. kr. til klubbhus i siste budsjettbrev til kommunen, og 8 mill. kr. til planlegging av ishaller.) 

Forslag 4: 

Oslo Svømmekrets skal så langt det er formålstjenlig samarbeide med andre idretter, der samlokalisering i 

anlegg kan gi bedre utnyttelse av arealer, bedre tilbud til innbyggerne og synergier ved bygging og drift. 


