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Sak 10 - LM-2015-07 – Opprettelse av ny komité – IT-komité 
 

Sak innmeldt av:  Sentralstyret 
 
Forslag: Opprettelse av IT/Web-komité 
 

Informasjonskomiteen arbeider i dag med en rekke tidkrevende oppgaver. Produksjon av 
nettartikler og informasjonsmateriell, design, produktutvikling (effektpakker) m.m. Komiteen 
har med dagens ordning også ansvaret for driften av cisv.no, noe som krever særskilt IT-
kompetanse.  
 
I dag løses eventuelle utfordringer med nettsidene gjennom informasjonskomitemedlemmenes 

nettverk, samt ekstern hjelp. I fjor sommer lå nettsidene nede i flere dager, og førte til mye 
arbeid for komiteen. Komiteen har informert Sentralstyret om utfordringene knyttet til dette 
arbeidet, og har foreslått et skille mellom innholdsproduksjon og IT-drift. Komiteen vil i 
oppstartsfasen likevel ha et naturlig samarbeid med informasjonskomiteen for overlapping. 
 
CISV.no har i dag et høyt antall besøkende, med nesten 30.000 treff i løpet av sommeren, og 
opp mot 10.000 treff per måned utenom høysesongen.  

 
Sentralstyret foreslår derfor: 
Det opprettes en IT-komité med ett medlem/komitéleder, som dekkes ved deltagelse på 
nasjonale seminarer, på lik linje med andre komitéledere.  
 
Det er opp til komitéleder å avgjøre hvorvidt komiteen er avhengig av flere medlemmer, men 
nasjonal møte- og seminardeltakelse dekkes kun for komitéleder. 

 
Komiteens arbeidsoppgaver er drift og vedlikeholdsarbeid av cisv.no og tilknyttede 
nettsider/blogger. 
 
Budsjettimplikasjoner: Utgifter i forbindelse med komiteleders deltagelse på nasjonale 
seminarer.  

 
Hvorfor ikke bare ha en IT-ansvarlig i informasjonskomiteen? 
IT-komitéen vil først og fremst være er først og fremst en teknisk komité hvor man er avhengig 
av å ha en person som har kompetanse på drift av nettsider. Informasjonskomiteens 
ansvarsområde er stort og det å finne ulike personer som har kompetanse på 
innholdsproduksjon og personer som har kompetanse på IT har vist seg vanskelig. Det er heller 
ikke garantert at Informasjonskomiteens leder valgt inn av Landsmøte vil ha denne 

kompetansen eller interesse.  

 
Ved at Landsmøte skal velge inn én person som skal ha ansvar for drift av nettsidene, så vil 
organisasjonen måtte se etter den spisskompetansen som trengs i CISV Norge. Det vil mulig 
være en utfordring i forhold til rekruttering, men er nødvendig med tanke på viktigheten av 
nettsidene og hvor stor del av CISV Norges drift dette utgjør. 
 

Ved at Informasjonskomiteen holder seg til innholdsproduksjon og kommunikasjon i 
organisasjonen kan man også forvente en enda mer effektiv informasjonskomité (som i dag er 
en av komiteene som har en betydelig arbeidsmengde).  

 
 


