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Side 2

• Gjennomgå og vurdere dagens felles IKT-tjenester i lys av 
organisasjonsleddenes samlede behov, og vurdere tjenestekvalitet 
og kostnadsnivå i forhold til relevante referanser, 

• på fritt grunnlag vurdere hvordan norsk idrett bør forholde seg til 
utsetting av hele eller deler av IKT-leveransene som alternativ til 
interne leveranser, og

• vurdere fremtidig mål, strategi og organisering av idrettens IKT-
tjenester og legge til rette for en åpen debatt på Ledermøtet i 2016 
(3.-4.juni)

Mandat



Side 3

• Anne Berit Figenschau (IS medlem og utvalgsleder)

• Geir Johannessen (Assisterende organisasjonssjef i NIF)

• Runar Sveen (Organisasjonssjef i Akershus idrettskrets)

• Gisle Jentoft (President i Norges Tennisforbund)

• Morten Søgård (President i Norges Curlingforbund)

• Lotte Frost (Kommunikasjon- og markedssjef i Norges 
Bedriftsidrettsforbund)

• Stig Quille (Fungerende organisasjonssjef i Norges Håndballforbund)

• Eksterne konsulenter: Vivento og KPMG

• Henning Enersen (sekretær)

Utvalgets medlemmer
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Portefølje NIF IT

Idrettens sentrale 
databaser/sentralt register

Aktivitetssysteme
r

Kontorstøtte/

administrative verktøy

Sentrale 
idrettssystemer

Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem

GolfBox

Tennis osv.
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Utvalget anbefaler

• Utnytte teknologien til å kommunisere med medlemmene

• Strategisk bruk av teknologi for å oppleves som relevant, 
attraktiv, inkluderende og underholdende. 

• Utrede og analysere 
 Konkurrenter

 medlemsreisen 

 kommunikasjonsplattformer

• Riktig kompetanse

Kommunikasjon med medlemmene
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Utvalget anbefaler

• Utvikling, forvaltning og drift av standard IKT-løsninger bør 
settes ut i markedet.

• Utvikling og forvaltning av sentrale idrettssystemer bør 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

• Driften av de sentrale idrettssystemer bør settes ut.  

Utsetting vs. interne leveranser
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Utvalget anbefaler 

• Utvikling av idrettens database skal prioriteres og være 
fundament i fremtidens løsninger for norske idrett. NIF IT 
skal ha full styringsrett og kontroll på bruken av idrettens 
database.

• Standardløsninger i markedet skal benyttes i størst mulig 
grad. «80%-regelen» anvendes.

• Økonomiske midler skal i minst mulig grad bindes i 
langsiktige investeringer, f.eks. maskinvare, programvare og 
egenutvikling av løsninger.  

Utsetting vs. interne leveranser
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• Økonomiske midler skal i minst mulig grad bindes 
i langsiktige investeringer, f.eks. maskinvare, 
programvare og egenutvikling av løsninger.  

• Drift av løsninger skal anskaffes i markedet og kun 
i helt spesielle tilfeller utføres internt.

• Programvare som en tjeneste og skybaserte 
løsninger prioriteres foran dedikerte løsninger.

Utsetting vs. interne leveranser
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• NIF ITs kjernekompetanse skal fokuseres til områder 
som 

• Rådgiver for norsk idrett på anvendelse av IKT for å realisere 
IPD

• Kjennskap til og kunnskap om norsk idretts felles behov 
relatert til IKT-løsninger,

• IKT anskaffelse og bestiller kompetanse,

• Leverandørstyring,

• Prosjektledelse,  

• Økonomistyring.

Utvalgets anbefaler
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Utvalget anbefaler

• Utarbeide bedre estimater for alle investeringer og 
utviklingsprosjekter innen IKT. Dette for å sikre finansiering 
av både utvikling, drift og forvaltning. 

• Måle effekter av investeringer og kommunisere mulighetene 
i dagens løsninger. 

• Vurdere økt grad av brukerfinansiering slik at kostnadene i 
større grad belastes de som bruker løsningene. 

Økonomi og finansiering
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• Etablere et målbilde for norsk idretts systemportefølje og 
en overordnet plan for å realisere målbildet 

• Etablere anskaffelsesprosesser for 

 utsetting av drift av alle systemer

 utvikling, forvaltning og drift av Idrettskontor. 

• Etablere gruppe med deltagelse fra NIF IT, ledelsen i NIF 
og sentrale organisasjonsledd som skal foreslå både 
styrings- og finansieringsmodell for NIF IT. 

Tiltak på kort sikt
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• Evalueringsrapporten sendes ut på høring i dag

• Den varer frem til 5. desember.

• Administrasjonen skal involvere alle 
organisasjonsleddene – og skal være aktive inn 
mot de miljøer/personer som tradisjonelt er mest 
opptatt av dette 

• Beslutningsgrunnlag fremlegges og behandles i 
Idrettsstyret den 15. desember

Veien videre



Takk for oppmerksomheten!!


