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MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR
FRILUFTSLIV 2005 – BYRÅDSAK 20/05

Oslo og Omland Friluftsråd anbefaler at rammen på tilskudd til friluftsformål økes til 10
prosent

Denne uttalelsen støttes av Skiforeningen og Østmarkas Venner.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) vil berømme kommunen for å utarbeide en egen kommunedelplan
for friluftsliv. Det er gjort et grundig arbeid av Friluftsetaten, bydelene og de mange organisasjoner og
frivillige som har engasjert seg i dette arbeidet. Med omlag 450 forslag til tiltak viser Oslos befolkning
at man er opptatt av friluftsliv, Marka, turveier, grøntområder mv. Det er å beklage at de økonomiske
tilskuddene fra kommunen ikke er i overenstemmelse med folks mange ønsker. Det er nødvendig med en
omprioritering og økning av de økonomiske rammene. OOF anbefaler at det bevilges minimum 10
prosent av spillemidlene til fruftslivsformål.

Tilrettelegging for friluftsliv er etter OOFs mening en offentlig oppgave. Undersøkelser viser at
egenbasert og uorganisert friluftsliv og aktiviteter har stor betydning for folks helse og trivsel,  jmf.
rektor Gunnar Breiviks (NIH) foredrag i høringen om idrett og friluftsliv i Rådhuset 28 februar.

Organisering
OOFs erfaringer og tilbakemeldinger fra organisasjoner og vel tyder på at etablering av
samarbeidsutvalg for friluftsliv har fungert bra i enkelte bydeler. Fordi dette var første gang samt at
arbeidet på grunn av fellesferier ol. kom sent i gang, ble tidsfristene marginale for mange.
Tilbakemeldingen fra utvalgene og administrasjonen i flere bydeler er også positive. OOF foreslår at det
etableres permanente samarbeidsutvalg for friluftsliv i hver bydel. Utvalgenes mandat, arbeidsoppgaver
mv må gjennomgås. Det vises i den sammenheng til forslag som kom fram i forbindelse med høringen i
Rådhuset 28 februar. OOF er villig til å påta  seg en sentral rolle i dette arbeidet.



Mål og satsingsområder
OOF slutter seg i hovedsak til de mål som er nedfelt i planen. Prioriteringslistene for tiltakene viser en
rekke anlegg, grøntområder, turveier, smett mv som det ikke foreligger reguleringsplaner eller avtaler
for. Enkelte planer og turveier står i fare for å ”falle ut” dersom kommunens praksis med en 10-års regel
opphører. OOF anbefaler at det snarest gjennomføres en registrering av grøntområder og at områdene
sikres. OOF setter spørsmålstegn ved den praksis Oslo kommune har i forhold til 10-årsregelen for
reguleringsplaner. Det vises i den sammenheng til ”Miljø og ressursforvalting” utarbeidet av Professor
C.A. Fleischer, og Odeltingsprop.nr. 56 (1984-85) om Plan- og bygningsloven.

Hytter
Kommunen har en rekke hytter. Flere av hyttene leies ut til allmennyttige formål. Skoler og
organisasjoner driver et omfattende kurs- og opplæringstilbud innen friluftsliv spesielt i forhold til barn
og unge. I den sammenheng er det behov for møteplasser. Hyttene kan være slike møteplasser. Prisen på
utleiehyttene må tilpasses organisasjonenes økonomi. OOF vil på det sterkeste fraråde at hytter kan leies
ut til private, se punkt 12.1.9. En slik forvaltningspraksis vil åpne for at kun ressurssterke kan leie
kommunens hytter og eiendommer. 

Friluftslivets hus
OOF planlegger i samarbeid med flere frivillige organisasjoner etablering av et Friluftslivets hus i
Frognerseterområdet. Huset vil være en møteplass for organisasjonene. Det vil være utgangspunkt for en
rekke aktiviteter rettet mot Nordmarka og Oslomarka. Målgruppen er spesielt barn, unge og skoler.
Huset kan bli benyttet som et historisk bibliotek og kan bl.a. benyttes i undervisnings- og
kursvirksomhet. Friluftslivets hus ligger i tilknytning til et område som ble forært Oslo kommune av
Thomas Heftye for nærmere 120 år siden. Det vil være naturlig at Oslo kommune finansielt støtter opp
om prosjektet.

Prioritert liste
OOF beklager igjen at midler til mange gode formål er begrensede. Vi har således få endringsforslag til
den liste som foreligger. Dog stiller vi spørsmål ved om tiltak F-541, Årvolldammen-balløkke/ballbinge
kan karakteriseres som et friluftstiltak. OOF stiller seg ikke bak forslagene til ballbinger som NFF har
fremmet.. Det vises i den sammenheng til den kritiske rapporten NIBR har utarbeidet om temaet. 

Det er en rekke tiltak for turveiene som trenger tverrkommunalt samarbeid. Det gjelder bl.a. turvei D
10s kryssing av hovedbanen mellom Grorud og Haugenstua, sikring av passasjen fra Tvetenveien til
Bryn, kryssing av E-6 ved Karihaugen,. kryssing av turvei B 5 ved Sogn, og kryssing av B 7 ved Ullevål
stadion. Videre er det behov for kryssing av E 4 mellom Ryen og Manglerud stasjoner, samt kryssing av
Jarfyllinga, turvei A 1, med en kulvert.

Økonomi
Det er fortsatt store utfordringer for kommunen  når det gjelder sikring av grøntområder og turveier i
Oslo. OOF anbefaler derfor at kommunen gjør et prinsippvedtak på at minimum 10 prosent av
spillemidlene til idrett og friluftsliv øremerkes friluftslivstiltak.

Med hilsen

Asbjørn Olsen
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