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Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal
Bakgrunn
Møre og Romsdal idrettskrets (forkorta MRIK i fortsetjinga) har tatt initiativ overfor
fylkeskommunen til å styrke toppidrettssatsinga i fylket. Det ønsker dei å gjere ved
å etablere Olympiatoppen (forkorta OLT i fortsetjinga) i Møre og Romsdal. MRIK er
Norges idrettsforbunds regionale avdeling, medan OLT er Norges idrettsforbunds
toppidrettsorgan. OLT har operativt ansvar og myndigheit til å utvikle norsk
toppidrett, og eit helskapleg ansvar for resultata i norsk toppidrett.
På eit overordna nivå er satsinga på toppidrett forankra i Meld. St. 26 (2011-2012)
«Den norske idrettsmodellen». Her blir det trekt fram at toppidretten er ein viktig
kulturell identitetsskapar i det norske samfunnet og at få område er omfatta av så
stort engasjement, entusiasme og begeistring som toppidrett. Kulturdepartementet
viser til at norsk toppidrett har hatt gjennomgåande veldig gode resultat sidan OLT
vart oppretta mot slutten av 1980-talet. Dei hevdar at suksessfaktorar har vore
systematisk utviklingsarbeid, samarbeid mellom ulike idrettar, og dei
felleskapsløysingar det er lagt til rette for gjennom OLTs arbeid.
OLT har i dag åtte regionale avdelingar rundt om i landet, i tillegg til
hovudkvarteret ved Sognsvann i Oslo. Dei åtte regionale avdelingane er Nord
(lokalisert i Tromsø), Midt-Norge (lokalisert i Trondheim), Innlandet (lokalisert på
Lillehammer), Vest (lokalisert i Bergen), Sørvest (lokalisert i Stavanger), Sør
(lokalisert i Kristiansand), Sørøst (lokalisert i Drammen), og Øst (lokalisert i
Fredrikstad). Avdelingane er plassert med omsyn til det som er mest funksjonelt for
miljø og utøvarar og i dei store byane.
Medan det overordna målet for OLT er å utvikle dei beste utøvarane i Norge til å bli
best i verda, er den viktigaste målgruppa for dei regionale avdelingane
morgondagens toppidrettsutøvarar og deira trenarar, leiarar og miljø. Det handlar
om å utvikle unge utøvarar på deira heimebane og ute i distrikta. Morgondagens
toppidrettsutøvarar er av OLT definert som «dei som på varierande alders- og
prestasjonsnivå driv omfattande kvalitetsutvikling gjennom ein langsiktig
progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.» I
tillegg har dei regionale avdelingane som oppdrag å utvikle og formidle relevant
kompetanse i regionane, og gjennom dette vere sentrale bidragsytarar i å
kvalitetssikre, utfordre og støtte toppidrettsarbeidet til dei prioriterte særidrettane.

I Norges idrettsforbunds styringsdokument («Idrettspolitisk dokument») er det å
sikre etterveksten av morgondagens toppidrettsutøvarar eit av dei uttalte måla
med idrettsaktiviteten for inneverande tingperiode (2015-2019). Dette inneber
blant anna å utvikle eigne kraftsentre og utviklingsmiljø, at Olympiatoppen bistår
vesentleg fleire utøvarar knytt til landslaga med tenester på høgt medisinsk- og
idrettsfagleg nivå, og at norsk toppidrett må fortsetje å vere verdsleiande på
kunnskap og verdiar. Satsing på regionale kompetansesenter/toppidrettssenter er
nemnt eksplisitt som ei prioritering i styringsdokumentet.
I 2013 kom Tvedt-utvalet med ein rapport med forslag til framtidige prioriteringar i
Olympiatoppen sitt arbeid. Desse forslaga blei operasjonalisert gjennom OLT sitt
eige dokument «Den norske toppidrettsmodellen 2022». Her blir betydninga av dei
regionale avdelingane understreka:










Talentfulle og ambisiøse utøvarar bør få fortsette si utvikling utan å
måtte flytte bort for tidleg. Mykje tydar på at det å flytte unge utøvarar
frå heimemiljøa i for tidleg alder aukar faren for fråfall. I staden for å
flytte unge utøvarar til sentrale strøk kan kompetansen flyttast dit
utøvarane er. Dette taler for å styrke dei etablerte prestasjonsmiljøa
rundt talenta gjennom systematisk regional og lokal kompetanseheving
og tilrettelegging
Møte med ansvarlege for toppidrett i særforbunda har avdekt at dei
ønsker OLT sitt nærver fleire stader i landet. Dei peika særleg på
spisskompetanse innanfor område som testing, ernæring, helsetenester,
mental trening og basistrening.
Dei regionale avdelingane bør ha ein unik moglegheit til å spele på
relevante høgskuler og universitet. Mange av desse vil ha fagmiljø som
kan brukast for å styrke både idretten i regionen og nasjonalt. Fleire vil
også kunne tilby tilpassa moglegheiter for utøvarar som ønsker å
kombinere toppidrett og utdanning etter vidaregåande skule.
Det vil vere naturleg for dei regionale avdelingane å støtte spesielt gode
nasjonale utviklingsmiljø som befinn seg i deira geografiske nærleik, og
kor ein regionalt har kompetanse som er av stor nasjonal interesse.
Det er mange fagmiljø som kan utvikle kunnskap av varig og nasjonal
verdi, og OLT vil aktivt søke samarbeid og anerkjenne sterke vitskaplege
miljø som er villige til å påta seg et nasjonalt ansvar for idrettsforsking
på sitt spesialfelt.

Når det kjem til økonomi så legg OLT opp til regional finansiering. I deira
modellbeskriving for regionale avdelingar skriv dei at «finansieringsviljen regionalt
utgjer ein viktig premiss for etablering og drift av OLT regionalt». Dei viser til at
finansieringskjeldene vil vere basisfinansiering frå OLT sentralt;
driftsstøtte/prosjektmidlar frå fylkeskommunen; driftsstøtte/prosjektmidlar frå
kommunar; bidrag frå til dømes næringslivsråd, regionråd og stiftelsar, og bidrag
frå idrettskretsen. Meir konkret skriv dei at finansieringsmålet frå fylkeskommunar
skal ligge i størrelsesorden 1,0 – 1,5 mill. kroner pr fylke pr år, eksklusiv midlar til
spissa toppidrett/toppidrettstilbod i vidaregåande skule. Budsjett/regnskap vil bli
ført av enten idrettskretsen eller ved Norges idrettsforbund sentralt.

OLT sine regionale avdelingar har ikkje eige styre, men ei ressursgruppe som
støttar opp om verksemda. Her sitt fagpersonar frå idretten og
samarbeidspartnarar. Gruppa blir leia av dagleg leiar i OLT-regionen.
Vurdering
Med utgangspunkt i dei styringsdokumenta som ligg til grunn for satsing på
toppidrett, både i Norges idrettsforbund; Olympiatoppen; og gjennom den statlege
idrettspolitikken, vil det vere interessant å sjå nærmare på kva eit samarbeid med
OLT kan gje av verdi. Grunnen til det er at satsinga på morgondagens
toppidrettsutøvarar er av uttalt stor betydning for toppidrettsaktiviteten i Norge. Og
i denne satsinga er dei regionale avdelingane i OLT sentrale aktørar. I utviklinga av
morgondagens toppidrettsutøvarar vil eit samarbeid mellom den vidaregåande
skulen, OLT og dei prioriterte idrettane stå sentralt. I til dømes Trøndelag er det eit
spissa toppidrettstilbod i regi av OLT på fleire vidaregåande skular i dag. Idrettane
det satsast på er valt ut i frå kor det er gode miljø, kultur og potensial. Til dømes er
det eit tilbod innanfor alpint på Oppdal vidaregåande skule, kor det er naturgitte
forhold, tradisjonar og gode trenarar. På Meråker vidaregåande skule har dei spissa
toppidrettstilbod innanfor blant anna langrenn og skiskyting. Kva idrettar som kan
vere aktuelle å satse på i Møre og Romsdal, og kor dei har sitt tyngdepunkt, vil
kunne avdekkast gjennom ei nærmare kartlegging. Det same gjeld spørsmålet om
kva skular som kan vere aktuelle for ei spissa toppidrettssatsing ut frå OLT sine
krav og retningsliner.
Etter som det ikkje skal opprettast nokre fleire regionar i OLT vil det eventuelt vere
aktuelt å knyte seg til ein eksisterande region, men der det opprettast eit kontor i
Møre og Romsdal. Regionen som ligg nærmast oss geografisk er OLT Midt-Norge,
som har kontor i Trondheim. Det vil derfor vere naturleg å vurdere ei tilknyting til
dei. Kor eit eventuelt OLT-kontor i Møre og Romsdal skal ligge, vil også vere viktig
å gjere ei vurdering på. OLT legg opp til at det skal vere lokalisert nær vitskaplege
kompetansemiljø og sentralt i store befolkningskonsentrasjonar. I den samanheng
er det verdt å nemne at Senter for toppidrettsforsking ligg i Trondheim, og det vil
nok vere naturleg å sjå korleis utdanningsinstitusjonar her i fylket kan samarbeide
med dei. Kanskje kan ei slik kobling gje meir forsking på ulike felt innanfor idretten
også her i fylket. Det trengs kunnskap og kompetanse på ei rekke område for å
optimalisere kvardagen for dei som satsar på toppidrett. Det kan til dømes vere
innanfor kosthold/ernæring, søvn/restitusjon, testing, helsetenester, mental trening
og basistrening.
Det er mange spørsmål rundt ei tilknyting til OLT. Er det interesse for eit samarbeid
blant utøvarar, trenarar og leiarar i idrettslag, i vidaregåande skular, og i
høgskular/universitet? Kva er styrkar og svakheiter i eksisterande toppidrettstilbod
til unge utøvarar i fylket? Kven ønsker eventuelt å finansiere ei satsing med OLT?
Kulturavdelinga og utdanningsavdelinga ønsker å gi ein uhilda aktør oppdraget med
utgreiing av denne type spørsmål.

Forslag til vedtak:
1. Utvalet ber om at det blir utgreidd korleis ei styrka toppidrettssatsing i fylket i
samarbeid med Olympiatoppen kan organiserast.
2.

Utvalet ber om at utgreiinga blir gjennomført av aktørar som ikkje er knytt til
dei miljø eller aktørar som skal undersøkast.

3.

Utgreiinga skal gi naudsynte svar som gjer Møre og Romsdal fylkeskommune i
stand til å ta eit val om korleis toppidrettssatsinga, med fokus på
morgondagens toppidrettsutøvarar, skal skje i åra framover
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