
 

Referat fra styremøte nr. 3-12, 11.06 

Tilstede: Fraværende: 

Ingrid Trømborg, Fredrikstad kommune 

John Andrew Firing, Askim kommune 

Torunn Thuve, Tønsberg kommune 

Anette Gundersen, Kristiansund kommune  

Anne Berit Berge Ims, Randaberg kommune 

Espen Sunde, NAV/Arbeids- og 

velferdsdirektoratet 

Marit Walle, Skattedirektoratet 

Torbjørn Vinje (ref), Norsk Kommunalteknisk 

Forening 

Gunn Løken Moheim, NAV Oppland 

Odd-Arne Berntsen, Tromsø kommune  

Siv Brynestad, Husbanken 

 

 

 

 

1. Presentasjonsrunde 

Marit Walle ble ønsket velkommen som nytt styremedlem. Hun er direktør for 

Skatteopplysningen Øst. Opplysningen består av fem regioner, og er en egen virksomhet som 

rapporterer direkte til Skattedirektoratet. De jobber utadrettet mot alle borgere. 

 

2. Referat fra styremøte nr 2-12  

Vedtak: Godkjent  

 

3. Orienteringssaker: 

1. Mva-registrering 

Daglig leder har hatt møte med Anne-Lise Amundsen, direktør for Fjell og Fjord 

Konferanser, og mva-ekspert og advokat Rune Eriksen. De har utarbeidet hvert sitt brev 

om dagens praksis, og en anbefaling om godkjenning på bakgrunn av omsetningen i 

2011.  

 

Daglig leder sender inn søknad til Brønnøysundregistrene, vedlagt de to brevene. 

 

2. Mulig pilotprosjekt i klarspråk 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kommunal- og 

regionaldepartementet, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT takket ja til invitasjonen 

fra forumet om et felles møte for å drøfte mulighetene for et klarspråkprosjekt for 

kommunal sektor. Møtet avholdes 30. august 2012, og Ingrid Trømborg, John A Firing, 

Marit Walle og Torbjørn Vinje stiller. Det legges opp til et forberedende møte sammen 

med Difi. 

 

3. Kronikk i Aftenposten 

Styreleder sender kronikk om klarspråk til Aftenposten. Hvis den ikke kommer inn, så 



 

forsøkes Kommunal Rapport. 

 

4. Felles prosjekt med Norsk Vann 

Se omtale i referatet fra styremøte nr 2-12. Daglig leder har hatt et telefonmøte med 

Kjetil Kjenseth i Norsk Vann. Finansiering av systemutviklingen er fortsatt ikke klarlagt. 

Det antas at det er flere tilknytningspunkter mot Norsk Kommunalteknisk Forening i 

forhold til systemet, og det blir foreløpig ingen videre oppfølging fra forumets side.  

 

5. Servicekonferansen 2012 

Servicekonferansen 2012 arrangeres på Rica Nidelven, Trondheim, 25.-26.10. 

Landsmøtet arrangeres 24.10, etterfulgt av omvisning og middag på Rockheim. 

 

Programmet er på det nærmeste ferdigstilt. Kommentarer fra styret tas inn i det videre 

arbeidet i programkomitéen. Program og påmelding er klart 22.06. Daglig leder inviterer 

Borgerservice Danmark. 

 

4. Landsmøtet 2012 

Landsmøtet gjennomføres 24.10, dagen før servicekonferansen. Det er viktig å ta godt imot de 

som kommer til landsmøtet utenom styret. Marit Walle er vert. 

 

Vedtak: 

• Styreleder og daglig leder tar ansvar for årsberetning (2011 og 2012), regnskap og 

revisjonsberetning (2010 og 2011).  

• Valgkomitéen må følge opp kandidatene og lage en endelig liste.  

• Det legges fram forslag om en kontingent på kr 1 500,- per år.  

• Det er behov for en avklaring/avgrensning av medlemskapet i forhold til organisatoriske 

enheter i kommunene. Daglig leder lager forslag til vedtektsendring til neste møte.  

• Forslag til vedtektsendring: Ved hvert landsmøte velges minst to faste styremedlemmer for 

to perioder, mens resten av styret inklusiv styreleder velges for en periode.  

 

5. Tiltaksplan med utgangspunkt i strategiplanen  

Styret gjennomgikk utkastet til tiltaksplan.  

 

Vedtak: Daglig leder utarbeider en oppdatert versjon som diskuteres på neste styremøte. 

 



 

6. Møteplan høsten 2012 

 

Aktivitetskalender 

Start Slutt  Aktivitet    

2012-09-17    12:00  2012-09-18 12:00  Styremøte nr 4-12, Tønsberg     
 

2012-10-24    14:00   16:00  Styredugnad (konferansemapper) og forberedelse til 

landsmøtet, Rica Nidelven, Trondheim    

 

2012-10-24    16:30   17:15  Landsmøte i Forum for offentlig service, Rica Nidelven, 

Trondheim     

 

2012-10-24    17:30   20:30  Konferansevorspiel på Rockheim     
 

2012-10-25    10:00  2012-10-26 13:00  Servicekonferansen 2012, Rica Nidelven, Trondheim     
 

2012-12-14    10:00   16:00  Styremøte nr 5-12, NKF, Borggata 1A, Oslo     

Middag fra ca kl 1700. 

 

 

 

7. Eventuelt 

Saker til neste styremøte:  

•••• Presentasjon av Skatteopplysningen  

•••• Kunnskapsdeling ved bruk av sosiale medier 

 

Oslo, 11.06.12 

 

 

Ingrid Trømborg   Torbjørn Vinje 

styreleder    daglig leder 


