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S-SAK 2/14-16 HØRING: DEN NORSKE TOPPIDRETTSMODELLEN – delrapport 1 «Kortreist kvalitet»
Finnmark idrettskrets berøres spesielt av kap.5 Lokale kraftsentra –
og kap.6 Idrettens landsdelssentre i forslaget til den norske toppidrettsmodellen.

Kap.5 Lokale kraftsentra
Følgende forslag i høringsrapporten bør vektlegges spesielt;
5.1. Ta vare på flere talenter
Tvedt-utvalget utfordrer norsk idrett på å gjøre de beste bedre og å gjøre de beste flere.
Disse målene kan vanskelig la seg realisere, hvis man ikke samtidig skaper større bredde og
kvalitet blant morgendagens toppidrettsutøvere. Styringsgruppen mener norsk idrett har
potensial til å skape større bredde og kvalitet i ungdomsidretten. Viktige mål kan være:
- Flere må kunne velge å satse på idrett uten å gi avkall på familie og venner
- Flere må få gode muligheter til å kombinere idrett og utdanning
- Flere må få tilgang til idrettens spisskompetanse og optimal utvikling
- Flere forbilder må bli lengre i klubbmiljøene og styrke treningsfellesskapet
Styringsgruppen utfordrer derfor særforbundene og lokalidretten til et samarbeid om
”kortreist kvalitet”, og vil anbefale utvikling av flere idrettslige kraftsentra i alle landets
fylker med tanke på å tilby alle i aldersgruppen 15-19 år et helhetlig utviklingsmiljø.
Med ”kraftsenter” vil styringsgruppen anbefale at idretten i fortsettelsen mener et lokalt
tilbud hvor en klarer å sikre idrettslig fagkompetanse, treningstid og treningskvalitet i

tilknytning til skolehverdagen for talentfulle utøvere med idrettslige ambisjoner.

5.3. Idrettskretsenes rolle for en helhetlig utvikling
Idrettskretsene utfordres på å ivareta alle særidrettenes interesser innenfor sitt fylke, både
de konkrete behovene som inngår i særforbundenes planer og behovene til alle de talentfulle
utøverne innenfor mangfoldet av idrett lokalt.
Idrettskretsenes naturlig rolle er å sørge for gode rammevilkår, god intern koordinering
innenfor idretten, og etablering av et formelt samarbeid mellom idretten og det offentlige.
Fylket og enkeltkommuner vil være naturlige samarbeidspartnere, og dialogen vil måte
involvere de videregående skolene med sine toppidrettslinjer og fellestilbud.
Styringsgruppen vil anbefale at
- Idrettskretsene utfordres til intern koordinering og etablering av formelt
samarbeid med det offentlige for å etablere kraftsentra i tilknytning til alle
store skolesentra rundt i landet.
Særforbundene må ta en aktiv rolle i å utvikle sine egne kraftsentre,
enten dette er spesialiserte toppidrettslinjer eller det er partnerskap i et mer generelt
tilrettelagt toppidrettstilbud for flere idretter.
Styringsgruppen ser det ikke som riktig at Olympiatoppen involverer seg i de formelle
prosessene knyttet til å etablere slike tilbud. Det ansvaret må ligge hos idrettskretsene og de
særkretsene/regionene/særforbundene som har lokale interesser. Koordineringsansvaret
ligger naturlig hos idrettskretsene. De må imidlertid være nøye med å ikke innta en aktiv
operativ rolle. Det er nærliggende å tenke seg et lokalt samarbeid mellom aktuelle videregående
skoler og aktuelle vertskommuner.

5.8. Økonomi
Styringsgruppen ser på dette som en koordinering og målretting av tilbud som i
utgangspunktet skal finnes i lokalmiljøet og finansieres der. Det dreier seg om idrettslig
utvikling og mulighet for videregående utdanning. Disse tiltakene bør primært finne sin
finansiering gjennom eksisterende kanaler. Det fremstår som lite sannsynlig at dette er en
type formål som vil kunne oppnå betydelig grad av sponsing. Ønskeligheten av dette bør
være et lokalt anliggende å avgjøre.

5.10. Mål
Innenfor dette området vil det være naturlig å sette mål for organisatoriske og formelle
prosesser, samt beskrive hva som skal være tilstanden når helheten er implementert.
a) Et nasjonalt rammeverk skal være på plass med avtalemaler og sentrale avklaringer
innen utgangen av 2015
b) Alle særforbund har en helhetlig strategi for langsiktig utvikling av eget toppidrett
innen utgangen av 2015
c) Alle særforbund har en plan for egne kraftsentre innen utgangen av 2015
d) Alle landets fylker har minst 3 fellesidrettslige kraftsentre i alle landets fylker innen
utgangen av 2016
e) 90 % av alle norske ungdommer har et kortreist tilbud om skole og idrett innen
utgangen av 2019

6. IDRETTENS LANDSDELSSENTRE
6.1. NIFs utviklings- og toppidrettssentre

Tvedt-utvalget peker i sin rapport på betydningen av at Olympiatoppen styrker sin
oppmerksomhet rundt det regionale arbeidet, så som talent- og trenerutviklingen. I den
forbindelse pekes det på betydningen av koordineringen mellom OLT og NIFs
utviklingsavdeling.
Tvedt-utvalget henviste i sin rapport til Olympiatoppens definisjon av Regionalt
kompetansesenter, nemlig ”Et kraftsenter som består av toppidrettsfaglige og andre fagressurser
som samlet har unik kompetanse og dermed forutsetning for å bidra til å utvikle toppidretten i
Norge.”
De regionale kompetansesentrenes primære målgrupper er i dag utøvere som særforbundene
har definert som ”toppidrettsutøvere”, samt deres trenere og støtteapparat. Styringsgruppen
foreslår å utvide oppgavene til også å omfatte faglig oppfølging av tverridrettslig trenerutvikling
og toppidrettslinjene innenfor landsdelen.
Styringsgruppen anbefaler at norsk idretts felles faglige sentra i landsdelene bør kjennetegnes
med et tydelig fokus på fire hovedområder:
- Utøverutvikling
- Trenerutvikling
- Forskningssenter
- Utvikling av kraftsentra og prestasjonsmiljøer
Disse faglige etableringene i landsdelene bør være en direkte forlengelse av NIFs
fagmyndighet (Olympiatoppen og Idrettsutvikling), for å opprettholde en fri evne til å utfordre
og opptre koordinert i tråd med nasjonale strategier og avtaler.

Mål
Innenfor dette området vil det være naturlig å sette mål for organisatoriske og formelle
prosesser, samt beskrive hva som skal være tilstanden når helheten er implementert.
a) Plan for implementering av idrettens regionale utviklings‐ og toppidrettssentra skal
være vedtatt innen utgangen av 2014.
b) Olympiatoppen skal være organisert slik at man kan ta et helhetlig ansvar for en
slik utvikling innen utgangen av 2014.
c) Regionalt senter skal være etablert i Oslo innen utgangen av 2015.
d) Alle landsdeler skal ha fullverdige regionale sentra innen utgangen av 2019.

VURDERING
Finnmark idrettskrets vil få en betydelig rolle i etableringen av toppidrettsmodellen i
Finnmark. Dette gjelder spesielt når idrettskretsene utfordres til intern koordinering
mellom særidrettene og etablering av formelt samarbeid med det offentlige for å
etablere kraftsentra i tilknytning til alle store skolesentra rundt i landet.
I Finnmark har vi allerede kartlagt idrettslige kraftsentra når det gjelder toppidrett.
Det er gjort i samarbeid med Olympiatoppen Nord-Norge, og i pr i dag er to
kraftsentra utpekt; Alta og Tana/Nord-Varanger. Høringen legger imidlertid opp til at
det skal være tre slike sentra i hvert fylke.
Når det gjelder samarbeid med Videregående skoler med idrettslinjer og disse
kraftsentraene, så har vi prøvd å få på plass et samarbeid med Alta VGS og
Olympiatoppen Nord-Norge. Det samarbeidet har imidlertid strandet på at Alta VGS
ikke har fulgt opp saken. Her vil vi kunne få utfordringer med hver enkelt skole og
deres eier Finnmark fylkeskommune, både faglig og økonomisk.
Det legges også opp til at særforbundene skal kunne opprette egne kraftsentre innen
sine idretter. Erfaringsmessig har imidlertid særforbundene fram til dag hatt svært
liten involvering på området i Finnmark, spesielt de små særforbundene.

Økonomisk legges det opp til at kraftsentrene skal finansieres lokalt over dagens
ordninger. Det vil i hovedsak si av fylkeskommunale midler og fra vertskommunene.
Også her vil vi få utfordringer da vi vet at fylkeskommunen og kommunene allerede
har anstrengt økonomi, og har lite å avgi til en nyetablering som dette på området.
Styringen av den norske toppidrettsmodellen er lagt sentralt til Olympiatoppen og
utviklingsavdelingen i NIF, også den regionale og lokale satsingen.
Olympiatoppen vil utvikle landsdekkende minimumskrav knyttet til etableringen av
kraftsentra, slik at disse har et nødvendig innhold og faglig kvalitet. Idrettens
regionale kompetansesentra (kapittel 7) vil ha en naturlig rolle i forhold til rådgiving
og oppfølging av disse kravene.
Når det gjelder idrettens landsdelssentre så foreslås det åtte slike fordelt over hele
landet, hvor Tromsø er utpekt i Nord-Norge. Dette er naturlig da vi allerede har
Olympiatoppen Nord-Norge etablert der. Det forutsettes imidlertid at samarbeidet
med Universitetet i Nord-Norge også omfatter Campus Alta med Idrettshøgskolen
der.
Oppsummert vil som nevnt idrettskretsene bli sentrale i toppidrettssatsingen, spesielt
ved etableringa av kraftsentraene. Det vil bli utfordrende, men samtidig er det
naturlig at idrettskretsene tar ansvar i forhold til sin rolle i idrettsorganisasjonen som
fellesorganet for særidrettene i kretsen og i forhold til våre relasjoner til
fylkeskommunen og kommunene i Finnmark.
VEDTAK:
Finnmark idrettskrets støtter forslagene i høringen til Den norske
toppidrettsmodellen – delrapport nr.1: «Kortreist kvalitet», og idrettskretsenes
rolle i modellen.

