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Sak 4/15 Referat fra møte i BIT 13.01.15 
Godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 5/15 Organisering av IT arbeidet i NKKs administrasjon 

IT drift og intern support er outsourcet til ekstern driftspartner (Intility) høsten 2014. 

Administrasjonen har foretatt vurderinger knyttet til fremtidig organisering av IT funksjonen i 

NKK, og har også hatt samtaler med utviklingspartner om hvordan IT utviklingen kan skje 

fremover slik at vi kan øke kompetanse og systemeierskap til fagsystemene, og sikre effektiv bruk 

av utviklingsressursene og –midlene.  

 

Fremover vil derfor IT ressursene i administrasjonen slås sammen med medlemsservice og kalles 

«Utvikling og medlemsservice». Enhetens leder vil ikke være en IT sjef i den forstand vi har hatt 

tidligere, men en som kjenner IT løsningene godt, kan se sammenhenger på tvers av fagområdene, 

kan koordinere innspill og følge opp mot avdelinger, ledelse og utviklingspartner. Elisabeth Jangås 

vil gå inn i denne funksjonen fra 1. mars 2015.  

 

BIT tok informasjonen til orientering og ga uttrykk for at dette høres ut som en veldig god løsning.  

 

Sak 6/15 IT strategi 

Administrasjonen hadde på bakgrunn av diskusjonen i BIT i januarmøtet laget utkast til IT strategi. 

Denne var utsendt til BIT i forkant av møtet. Utkastet ble gjennomgått og det ble foretatt noen 

endringer og utdypinger. 

 

BIT stiller seg bak utkastet som nå foreligger. Dette sendes nå til styringsgruppen for IT satsingen, 

og deretter til HS. 

 

 

Sak 7/15 Eventuelt 

 

a) Medlemmer ekskludert i raseklubb 

Det ble tatt opp problemstillinger knyttet til personer som ikke følger reglene i en klubb eller 
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blir ekskludert i en raseklubb, eks. for å bryte avlsreglene i raseklubben, men at disse likevel 

kan få registrert kull i NKK, få meldt på utstillinger og prøver.  

 

Problemstillingen er (minst) todelt: 

 

 Det er få kontrollmekanismer i dagens fagsystem som hindrer eller gir beskjed om at en 

person for en periode eller permanent har mistet retten til å drive avl/oppdrette, delta i 

prøver/utstilling. Dette bør tas med inn i senere utvikling av fagsystemene. 

 Raseklubber kan ha strengere krav til avl på egen rase enn det NKKs etiske 

retningslinjer mv legger for å registrere valpekull. Dette er ikke en IT problemstilling, 

men en fagpolitisk diskusjon som ev. må fremmes via andre kanaler i NKK systemet.  

 

 

 

Neste møte i BIT fastsettes etter at det er gjort vedtak i HS vedrørende IT strategien. 

 


