
ServiceNettverkNord – referat fra nettverksmøte nr 2 
 
Tid: 30. november kl 11.30 – 17.30 
Sted: Bodø kommune - rådhuset 
 
Tilstede: Hennie Eidissen, Lenvik kommune, Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune, Thomas 
Schjelderup, Harstad kommune, Ingrid Trømborg, FOSK og Fredrikstad kommune og Kjersti 
Rongved, Bodø kommune. 
Fraværende: Iris Bartholdsen, Narvik kommune, Oddbjørg Birkelid, Sortland kommune, 
Bjørn Conrad Berg, Alta kommune. 
 
 

1. Nettverkssamlingen startet med kort omvisning i lokalene til servicekontoret i Bodø 
kommune med påfølgende lunsj. 

 
2. Rådmannen i Bodø kommune innledet selve nettverksmøte med ved å løfte frem noen 

viktige poeng i arbeidet med servicekontor/enheter med spesielt perspektiv på 
fremtiden:  

 
a. Bevissthet omkring hvilke kanalstrategier man har tilgjengelige og sikre 

effektivitet ved å styre innbyggerne mot riktig kanal 
b. Kommunene har utfordringer med et bredt tjenestespekter til befolkningen. 

Likevel viktig å bestrebe seg på å gi svar raskt, men svarene må være riktige.  
c. Viktigheten av å koble serviceenheten sammen med fagkontorene, samt andre 

viktige enheter som for eksempel arkiv og kommunikasjon 
d. Satse på høy kompetanse, elektroniske verktøy og webbaserte tjenester for å 

tilpasse seg den yngre garde og fremtidens ”nye” brukergruppe 
e. Skape en kultur hvor man deler kunnskap.  
f. Se på servicekontoret som selve hjertet i organisasjonen og plassere enheten 

sentralt i organisasjonen. 
 

3. I påfølgende diskusjon ble følgende drøftet og kunnskap ble utvekslet:  
 

a. K10 samarbeidet – IKT samarbeid mellom de 10 største kommunene i landet. 
Jobber for å utvikle felles teknologi. 

b. Fremtidens hjemmeside, hvordan blir den? Den blir antagelig mindre og 
mindre brukt, bør man heller satse på sterke søkemotorer? 

c. Hvor skal man plassere Chat? På hjemmesiden eller kanskje knytte den opp 
mot sosiale medier som Facebook? 

d. Utvikle CRM-løsninger for kommuner. Fortsatt ikke god programvare utvikle 
som er tilpasset servicekontorenes behov 

e. Innbyggerkort knyttet opp mot MinID, for å få opplysninger og historikk 
synlig på skjermen når en innbygger tar kontakt.  

f. Innsyn i dokumenter – offentlighetsloven  
g. Telefoniløsninger og tastevalg/telefonsvarer 

 
4. ServiceNettverkNord – etablering og kjøreregler: 

a. ServiceNettverkNord skal være et ledernettverk.  
b. Frekvens for samlinger, - 2-3 ganger pr. år. Om det skal være overnatting 

vurderes fra gang til gang.  



c. Finne passende innhold for hver samling. Et tema kan for eksempel være 
utgangspunkt både for erfaringsutveksling og diskusjon, men også et grunnlag 
for å invitere andre aktører inn for å holde innlegg. Eventuelt kan man invitere 
sentrale samarbeidspartnere internt i kommunen, - som for eksempel IKT- sjef 
eller kommunikasjonssjef.  

d. Ansvar for samlingen går på rundgang. Ansvaret innbærer planlegging og 
forberedelser, søknad om midler hos FOSK, referat og innlevering av rapport 
til FOSK 

e. Nettverket kan beregne en støtte hos FOSK på kr. 5000,- for hver samling. 
Disse midlene kan dekke kostnadene med samlingen og evt. også bidra til å 
redusere reisekostnader. 

f. Samlingene legges til et sted som er lett for alle å nå og avtales fra gang til 
gang.  

g. Medlemskapet i nettverket forplikter. Vi krever deltagelse på samlinger, bidrag 
og innspill. 

h. Neste samling 14.mars 2012 i Tromsø og 19. september 2012 i Harstad. (var 
det riktig? Har ikke notert datoene) Marlene har ansvar for samling i Tromsø 
og Thomas har ansvar for samling i Harstad.  

 
 
Referent: Kjersti Rongved 

 
 

 
 

 
 



 


