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Nei til nedleggelse av spisset toppidrett
Vi viser til sak «Spisset toppidrett i Innlandet fylkeskommune», som skal behandles i Fylkesutvalget
28. november og Fylkestinget 11. desember.
Prosjektleder foreslår at tilbudene ved Stange, Elverum og Nord-Østerdal videregående skoler legges
ned etter å ha eksistert siden 2015 og at det ikke etableres et tilbud ved en annen skole.
Begrunnelsen er «den foreliggende økonomiske situasjonen for fylkeskommunen».
På vegne av lokalsamfunnene i Fjellregionen ber vi på det sterkeste om at dette forslaget ikke
blir vedtatt, slik at tilbudet blant annet ved NØVGS kan fortsette som et utrolig viktig tiltak for
en positiv samfunnsutvikling i vår region.
Saksutredningen er udelt positiv, og det heter blant annet at «Konklusjonen er at ordningen har vært
vellykket og i stor grad har oppfylt kriteriene som ble satt, og som ideelt sett bør komme elever i
Innlandet fylkeskommune til gode også i framtiden».
I tillegg til de mange positive resultatene som framkommer i saksutredningen, vil vi legge til følgende:
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Tynset kommune, Tynset Idrettsforening (TIF) og lokalsamfunnet har investert flere millioner i
anlegg for å legge forholdene til rette, slik at elever kan starte treningsøkter fra skolen og opp
til de asfalterte løypene i Haverslia
Både elevene og lærerne er viktige bidragsytere som instruktører og på andre måter i det
imponerende arbeidet som skjer i idretten i hele Fjellregionen, og som har skapt store talenter
ikke bare innen langrenn og skiskyting – også i andre idretter
Elevene er viktige rollemodeller og forbilder for unge. De deltar aktivt også i det viktige
inkluderingsarbeidet i regi av TIF gjennom «Sammen om rett aktivitet for alle», som har sørget
for at svært mange barn, unge og deres familier på kort tid har kommet i aktivitet
Etter flere års arbeid planlegges nå et årsstudium i idrett gjennom Tynset studie- og
høyskolesenter, som holder til på NØVGS. Dette kan være i gang i 2021, men et bortfall av
spisset toppidrett kan stoppe disse planene.
Ungdommen i Innlandet har flere muligheter til å velge private tilbud innen toppidrett, for
eksempel Wang Toppidrett Hamar og Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer i
Kongsvinger. Dersom tilbudet ved NØVGS legges ned, vil det ikke være et slikt tilbud i
Fjellregionen, og det er etter vår vurdering viktig at Innlandet fylkeskommune opprettholder et
godt offentlig tilbud.
Spisset toppidrett er viktig for å sikre et bredt tilbud til ungdommen i Fjellregionen og styrker
NØVGS og Tynset-samfunnet med elever også fra andre områder.
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Etter det vi forstår vil en nedleggelse av tilbudet på Tynset gi en innsparing på under 500.000 kroner
for Innlandet fylkeskommune. De negative konsekvensene for lokalsamfunnet og hele Fjellregionen vil
etter vår vurdering være så store at dette rett og slett vil være meningsløst.
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