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Sak 168: Videre behandling av den faglige utredningen fra det eksterne
toppidrettsutvalget
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret besluttet i IS-sak 112 i IS-møte nr. 13 (2011-2015) å nedsette et bredt
sammensatt eksternt utvalg for å vurdere status, og hvordan norsk idrett skal møte fremtidens
internasjonale toppidrettsutfordringer og bli en ledende og innovativ idrettsnasjon i sommerog vinterøvelser.
Det eksterne utvalget, ledet av idrettsstyremedlem og Idrettsstyrets toppidrettsansvarlig,
Tom Tvedt, overleverte 05.04.2013 sin faglige utredning til Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité.
Idrettsstyret var enige i at den faglige utredningen fremstår som meget etterrettelig og solid,
og utredningen slik den foreligger bør være en mal for hvordan øvrig utredningsarbeid i NIFregi bør fremstå. Når viktige beslutninger skal treffes er det viktig at kunnskapsgrunnlaget er
så godt og troverdig som mulig.
Utvalgsleder Tom Tvedt understreket innledningsvis at alle utvalgets vurderinger og
anbefalinger har vært enstemmige.
For utvalget har det vært viktig å understreke at styringen av Olympiatoppen må bli
tydeligere, og at styringslinjen fra Idrettstinget, via Idrettsstyret og NIFs generalsekretær og
til Olympiatoppen må styrkes. Ansvarslinjene i norsk toppidrett har, i følge utvalget, vært
utydelige. Såkalte «ad hoc-utvalg», eller andre styringsinstrumenter på siden av denne linjen
vil undergrave den tydelige styringslinjen som i følge utvalget nå ytterligere må understøttes
og rendyrkes. Dette er viktig med tanke på at Olympiatoppen skal ivareta, og i fremtiden
utvikle, sin rolle som kravstiller overfor særforbundene.

Idrettspresidenten informerte Idrettsstyret om at Olympiatoppen har hatt et ønske om å bli
høringsinstans i saken, og dette har det blitt gitt en åpning for. Idrettsstyret var av den
oppfatning at NIFs utøverkomité skal stå som høringsinstans, og de blir tatt med i høringen.
Idrettsstyret ble i dette IS-møtet gjort oppmerksom på at toppidrettssjefen parallelt med det
eksterne utvalgets arbeid har jobbet med et eget internt strategidokument for Olympiatoppen.
Dette dokumentet ble offentliggjort torsdag 04.04.2013.
Idrettsstyret mener at anbefalingene til det eksterne toppidrettsutvalget (Tvedt-utvalget) gir
Olympiatoppen mange muligheter for målrettet og fremtidsrettet faglig utviklingsarbeid.
Olympiatoppens regionale kompetansesentre genererer rundt 18,5 millioner kroner i tillegg til
midlene som årlig tildeles fra Olympiatoppen. Her spiller særlig fylkeskommunene,
kommuner og idrettskretsene en viktig økonomisk rolle. En styrking av det regionale
toppidrettsarbeidet er en av hovedanbefalingene fra utvalget.
Idrettsstyret anerkjente og understreket at den faglige utredningen «Den norske
toppidrettsmodellen» henger godt sammen med hovedtrekkene i St.melding nr. 26; «Den
norske idrettsmodellen». Sammen fremviser disse to dokumentene en helhetlig fremtidig
utvikling av norsk idrett, hvor den samlede kraften og bredden i norsk idrett, med et felles
verdigrunnlag, sammen skal skape en utvikling som kommer barne-, ungdoms- og
toppidretten til gode, og som tydelig plasserer norsk idrett som en utviklingsorientert og
troverdig samfunnsaktør.
Det blir viktig at de store politiske prosessene i norsk idrett, herunder oppfølgingen av
St.melding nr. 26; «Den norske idrettsmodellen», den faglige toppidrettsutredingen,
utviklingen av FoU-arbeidet, OL/PL 2022-prosessen, YOG 2016 og arbeidet inn mot
Stortings- og sametingsvalget, sees i en sammenheng og koordineres.
Idrettsstyret var enige om at den faglige utredningen sendes ut på høring blant særforbundene
og idrettskretsene, samt til Olympiatoppen og NIFs utøverkomité, med høringsfrist
13.05.2013. Idrettsstyret henviser i så måte særlig til utvalgets anbefalinger. Idrettsstyret vil
avvente utfallet av denne høringen før operasjonelle beslutninger i saken treffes.
Det vil bli tilrettelagt for en bred diskusjon av det eksterne toppidrettsutvalgets faglige
utredning på NIFs Ledermøte i Sandefjord 31.05.-01.06.2013.
Idrettsstyret har som mål å behandle de innkomne høringsforslagene og treffe operasjonelle
beslutninger på IS-møte nr. 22 (2011-2015) den 24 og 25.06.2013.
Det blir deretter generalsekretærens oppgave å følge opp og implementere Idrettsstyrets
operasjonelle beslutninger på alle berørte nivåer i NIF. Generalsekretæren vil konsultere med
Idrettsstyrets toppidrettsansvarlig i det videre arbeidet på et overordnet nivå.

Generalsekretæren bes om å nedsette en operativ arbeidsgruppe utgått fra NIFs
administrasjon, som skal forberede den videre saksgangen og komme med forslag til
generalsekretæren til operasjonelle føringer frem mot IS-møte nr. 22 (2011-2015).
NIF vil offentliggjøre alle høringsinnspillene på www.idrett.no etter høringsfristens utløp,
13.05.2013.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å sende det eksterne toppidrettsutvalgets (Tvedt-utvalgets) faglige
utredning på høring i organisasjonen blant særforbundene og idrettskretsene, samt
Olympiatoppen og NIF utøverkomité, med svarfrist 13.05.2013.
IS ber om høringsinnspill fra organisasjonen på den faglige utredningen «Den norske
toppidrettsidrettsmodellen – norsk toppidrett fram mot 2022». Idrettsstyret viser i så
henseende spesielt til utvalgets anbefalinger.
Idrettsstyret avventer utfallet av denne høringen før operasjonelle beslutninger i saken
treffes. Idrettsstyret har som mål å behandle de innkomne høringsforslagene og treffe
operasjonelle beslutninger på IS-møte nr. 22 (2011-2015) den 24 og 25.06.2013.
Det eksterne toppidrettsutvalget ble besluttet lagt ned pr. 08.04.2013.

