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Finansiering Digitalisering– andel Troms og Finnmark idrettskrets

Saken er tidligere behandlet i sak nr 92, 28.1.21 og epost i saken 29.1
Vedlegg i saken:
a) Brev sendt Idrettsstyret fra alle IK’er
b) Presentasjon fra NIF v/Karen Kvalvåg (Generalsekretær) og Pål Kristen Rønnevik(Leder NIF IT)
c) Brev fra idrettspresident Berit Kjøll og gen.sek Karen Kvalevåg
Det viktigste for TFIK i denne saken er:
•
•
•
•
•

De digitale verktøyene/løsningene skal forenkle og understøtte
medlemshåndtering/oppfølging/service i klubb – medlem
Forutsigbarhet økonomi og risiko i idrettens digitaliseringsprosjekt
Økonomisk modell for fremtiden fra 2022 og videre
God prosjektstyring og relevante rapporteringsrutiner også til idrettskretser med
regelmessighet og struktur
TFIK foreslår at prosjektet evalueres mot slutten av 2021 og da særlig med vekt på elementer
som bidrar til forenkling og støtte ifm medlemshåndtering/oppfølging/service for klubber og
medlemmer

Det fremtidige kostnadsbildet for idrettskretsene inneholder også en stor grad av usikkerhet på
andre områder, - f.eks. rundt egenandel for ansatte med pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
Her er det snakk om et 3-årig opptrappingsløp i forhold til belastning av kostnader. Det er i tillegg
over lengre tid signalisert en forventning fra NIF og OLT om at ansvaret for en større andel av
finansieringen av de regionale OLT skal løses regionalt. Totaliteten i dette bildet er fortsatt uavklart,
men det vil være viktig for TFIK å holde fokus på den totale belastningen disse som elementene
eventuelt vil påføre den årlige driften.
Vedtak:
Troms og Finnmark idrettskrets er positive til de planer rundt digitalisering som er presentert, og TFIK
støtter forslaget om at vi belastes med en andel på kr 161.000, - i 2021.
Det presiseres at dette vedtaket er kun gyldig for 2021 og ikke en automatisk godkjennelse av evt

ønske om økonomisk bidrag i 2022 og videre. Vi ber idrettsstyret fremlegge en fremtidig og
forutsigbar finansieringsplan for digitaliseringsprosjektet for norsk idrett.
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