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 Frist Ansvar 
1. Organisering av et fremtidsrettet FOSK 
 
Ketil har laget et notat med ulike modeller som grunnlag for diskusjonen. 
Honnør til Ketil for et ryddig og godt dokument. 
 

• Frikjøpsmodell 
• Sekretariatsmodell 
• Generalsekretærsmodell 

 
• Kjøpe tjenester av / samarbeide med? KS / Kommuneforlaget / 

andre? 
 
Åpen diskusjon i styret. 
 

• Frikjøpsmodellen har utspilt sin rolle. 
• Generalsekretariatsmodellen krever mye – og er det riktig valg for 

FOSK? 
• Å beholde sekretariatsmodellen oppleves fortsatt som det fornuftige.

o I så fall utvikle sekretariatskontakten på en annen måte? 
Samfunnskontakt? Utredningskapasitet? 

o Ha (økonomisk) ryggrad til å gripe fatt i en del oppgaver. 
o Mangler den siste ”tyngden” som skal til. 

 
Kort gjennomgang av status kartlegging servicekontorer (se nedenfor) som 
del av diskusjonen.  
 

• Finns servicekontorene i fremtiden? Vil de ha en annen form? 
Påvirker dette hvordan FOSK skal jobbe fremover? 

• Må ha en pott penger til kjøp av utredninger / frikjøp av tjenester 
(også fra KS?). 

• Ønsker både samsfunnskontakt / ”lobbying” og lokal 
nettverksbygging. Hvordan ivareta dette? 

 
Styret er samstemt modell b) – sekretariatsmodellen. Dette er i tråd med 
dagens modell. Nytt styre vurderer behov for alternative modeller.   
 
Stille spørsmål til Christer Gundersen (KS) som kommer senere i dag om 
hvordan KS ev kan ivareta FOSKs behov for samfunnskontakt. 
 

  



2. Servicekonferansen 2006  
 

• Elin orienterte om workshop’en i januar 2006.  
• Gjennomgang av forslag til program. Fordeling av enkeltoppgaver. 
• Honnør til programkomitéen for arbeidet så langt. 
• Drøftet samarbeidsmodell / -aktører. Styret står foreløpig på tilbudet 

som foreligger. ServiceFarm utfordres én gang til. Men må ha et 
alternativt opplegg på plass før ServiceFarm utfordres. 

• Avklare alternative samarbeidspartnere for neste konferanse 
umiddelbart etter årets servicekonferanse. 

• Dersom avtale ikke kommer i havn, må styret peke ut en person som 
kan bidra aktivt i sekretariatet for serviceprisen. 

 

 
 
 
 
 
Kort tidsfrist 

 
 
 
 
 
Svein Erik 

3. KS v/ Christer Gundersen 
 

• KS er kanal uavhengig av FOSKs tilknytning til KS 
o IKT-kontakt: Svein Erik Wilthil / Christer Gundersen 
o NAV: Bjørn Gudbjørgsrud / Magne Hustad 
o ”Bredde”: May-Britt Nordli kan sannsynligvis svare 

• Styret i IKT-forum (fagråd) er uavhengig av KS – i prinsippet. Men 
er rådgiver og gir innspill / deltar i utvikling av saker. Forumets 
kontakt er Jostein Harm (Drangedal kommune). 

• Ser at det er en del felles interesser – særlig i tilknytning til digitale 
tjenester 

• Hva med de situasjoner hvor KS skal gi høringsuttalelser innen for 
eksempel NAV osv.? 

• FOSK kan velge egen modell i et samarbeid med KS. Modellen må 
være godt forankret blant medlemmene i FOSK – det er det 
viktigste. 

• Ev utredningstjenester (også fra Christer) selges via KS Konsulent. 
• Samarbeide om temaer IKT-konferansen / Servicekonferansen. Er 

satt opp parallellsesjon teknologi i Servicekonferansen. 
• FOSK tilbys også muligheten for å benytte publiseringsløsningen 

som IKT-forumet benytter. 
• IKT-forumets oppgave: deling av kompetanse og samhandling.  
• Når KS lager sak til regjeringen, inviteres IKT-forumets styre til å 

mene. 
• Medlemskontingent i IKT-forumet; 1.200,- - 6.000,- kr avhengig av 

kommunestørrelse. 
• Informasjonen om seminarer og lignende som IKT-forumet 

avholder går (fra KS v/ Christer) via FOSKs sekretariat som legger 
dette ut i nyhetsbrev og lignende.   

• Få innspill fra Astrid Øksenvåg vedrørende FOSKs fremtid og 
hvordan de bør jobbe (eks reise rundt å avholde lokale seminarer). 
FOSK bør finne en form og setting og som støtter seg på hva KS 
holder på med? 

• Trend i kommunene at det blir mer nyhetsformidling via web.  
• Informasjon spesielt viktig i beredskapssituasjoner. 

 
 

  

4. LivsIT, orientering ved Christer Gundersen (KS) 
 

• har hatt en del forespørsler 
• utarbeid 2 rapporter i høst (Norge.no). De har ”ligget dødt” og har 

vært vakuum mellom Moderniseringsdepartementet / Fornyings- og 
adm.departementet (FAD) og Norge.no.  

• Norge.no har seminar i Leikanger 9.mars 2006 om dette (HøyKom, 
Vestlandsforsk og Norge.no) som oppstart av LivsIT. 

• Svein Ølnes (fra Vestlandsforsk) har fått ”ballen”  med LivsIT. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



• Skal bli mer emnekartorientert 
• Styret ønsker referat fra møtet i Leikanger…. 

 

 
Knute 

5. MinSide, orientering ved Christer Gundersen (KS) 
 

• kjøres forprosjekt sammen med FAD (m/ Christer) 
• ferdig slutten av februar 2006 (piloter, tjenester og forutsetninger for 

å være med). Noen kommunekonsultasjoner (DDT,  Ski v/ Follo, 
Oslo kommune, Bærum kommune)  

• Sikkerhetsportalen er forsinket (MinSide venter på at 
sikkerhetsportalen skal være testet) 

• Første kommune på MinSide andre halvår? 
 

  

6. Presentasjon av KS Skjema v/ Astrid Øksenvåg 
 

• Orientering ved Astrid 
• KS Skjema – XML 

o Prosjektet startet i fjor høst og avsluttes 1.april 2006.  
o 2-delt: etablere nasjonal katalog for skjema samt (det 

viktigste) utarbeide standard for hvordan disse skjemaene 
skal se ut 

o KS har valgt å tilby ”motor” . Er viktig for å komme i gang 
i markedet. 

o KS eier katalogen og prosjektet. Kommuneforlaget drifter 
dette på vegne av KS. 

• Ligger mye informasjon på www.ks-skjema.no . 
 

  

7. Deltakelse i konferanse Borgerbetjening 2006 i Danmark 19.-20.april 
2006  
 
Alle prioriterer styremøte / studietur Tromsø. 
 

  
 
 
Alle 

8. Regnskapsrapport. Budsjett 2006.  
 
Knute gikk gjennom regnskapet. Har bra kontroll. Servicekonferansen 2006 
har fått eget prosjektnummer. I tillegg skal det sjekkes om vinneren av 
serviceprisen har fått sine penger……… 
 

  

9. Status kartlegging servicekontorer 
 
Knute gikk gjennom status i kartleggingen. 214 svar foreligger – noe som er 
svært bra. Det er en del interessante svar i undersøkelsen som kan si noe om 
FOSKs fremtid.  
 
Ønsker å splitte rapporter på kommuner som er medlem og ikkemedlem av 
FOSK. 
 
Undersøkelsen viser føringene fra de som har besvart. Ser ikke noen grunn til 
å purre de som ikke har besvart – vil ikke gi noe nytt (utover de konkrete 
tallene på antall servicekontorer). 
 

  
 
 
 
 
 
Knute 

10. Studietur og styremøte Tromsø 19.-20.april 2006  
 

• Fra midt på dagen første dagen. Faglig del (gjennomgang 
servicetorg og omvisning) og sosialt samvær dag 1. 

• Styremøte 20.april. Avslutter senest kl 1500 den 20.april. 
 

  
 
Sture 



Eventuelt 
 
Sammensetning av nytt styre. Valgkomitéen bør få føringer. 

• Vedtektene ligger i bunn (som også sier noe om kjønn og geografi) 
• For øvrig står de mest mulig fritt. 

 
Kommuneforlaget søker etter leder av kunde- og supportsenteret hvor det 
søkes etter en med kompetanse som leder av servicekontor. Styret sa ja til at 
det kan refereres til annonsen i et nyhetsbrev fra FOSK. 
 

  

 


