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Sak 1/16-18 Olympiatoppen sørøst
Buskerud idrettskrets har fulgt opp NIFs toppidrettsarbeid gjennom «Tvedt rapporten», «Kortreist
kvalitet» og til slutt «Den Norske Toppidrettsmodellen» som ble vedtatt på NIFs ting i juni 2015. Her
ble det vedtatt at det skal etableres inntil 8 regionale Olympiatoppen sentre.
Idrettskretsene i Buskerud, Vestfold og Telemark har vært i prosess sammen med Olympiatoppen
siden mai 2015 for å tilrettelegge for etablering av Olympiatoppen Sørøst.
BIK har sikret forankringen i både Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune hvor det
foreligger en intensjonsavtale mellom BFK- DK-DIR -BIK fra mai 2015 som har blitt fulgt opp
gjennom prosessen med Olympiatoppen det siste året. Det foreligger en villighetserklæring fra
Drammen kommune og en støtte fra fylkestinget i desember 2015 fra Buskerud Fylkeskommune på i
forhold til etablering av Olympiatoppen sørøst.
BIK orienterte om status i prosessen i møte den 24.mai på Geilo for BFK hovedutvalg kultur, idrett og
folkehelse. Fylkeskommunen støtter en etablering av Olympiatoppen sørøst både politisk og
administrativt. BIK følger opp med siste informasjon til utviklingssjefen, slik at han kan tar det med i
sin orientering til hovedutvalget den 21.juni. Deretter vil BIK fremme en sak for hovedutvalget i neste
møte til høsten i forhold forprosjektfasen og etableringen i 2017.
Saksvedlegg:
Presentasjon fra Olympiatoppen
Intensjonsavtale mellom BFK- DK- DIR— BIK , mai 2015
Drammen kommune — Villighetserklæring og støtte til OLT SØ, 16/12-15
Bekreftelse vedtak Buskerud fylkesting — støtte OLT SØ, 17/12-15
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Vedtak:
Buskerud idrettskrets støtter den siste fremlagte modellen for etablering av Olympiatoppen
Sørøst, vedlagt presentasjon pr. 08.juni 2016. Den fremlagte prosjektplan viser forprosjektfasen
fra ultimo juni og ut 2016 med mål opp oppstart av OLT SØ 1.januar 2017. Denne følges opp og
20% arbeidstiden til Jorunn Horgen avsettes for å følge opp forprosjektet.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Styremøte protokollen er godkjent, Sted: på epostOÅA)iitabk Dato 16juni 2016
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