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Referat fra styremøte nr 3-18, 23.-24.05, Drammen 

Tilstede: Fraværende: 

Styreleder John Andrew Firing, Askim kommune  
Nestleder Terese Olstad Bjerke, Husbanken 
Styremedlem Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune  
Styremedlem Torunn Thuve, Tønsberg kommune  
Styremedlem Torgeir Endre Torgersen, Skattedirektoratet 
Styremedlem Annette Gundersen, Kristiansund kommune 
Styremedlem Espen Sunde, NAV/Arbeids- og 
velferdsdirektoratet  
Varamedlem Mona Hovland Jakobsen, Difi 
Varamedlem Kjersti Rongved, Bodø kommune  
Daglig leder Torbjørn Vinje (ref), NKF 

 
 
 

 

 

Dag 1 

Presentasjoner fra Husbanken, Skattedirektoratet, NAV og Difi. 

 
Dag 2: Vanlige styresaker 

1. Referat fra styremøte nr 2-18 
 
Vedtak: Godkjent. 
 

2. Orienteringssaker 
a. Aktivitetsplan 2018 

Aktivitetsplanen for 2018 ble gjennomgått og oppdatert. 
 

b. Deltakelse på kurs og konferanser 
IT i praksis 03.06, Rambølls årlige vurdering. Terese deltar. 
Digitaliseringskonferansen: Torgeir og Mona deltar. 
 

c. Grafisk profil for forumet 
Profilmaler ferdigstilt og implementert.  
 

d. Servicekonferansen 2018 
Konferansen arrangeres 8.-9.11 på Scandic Ørnen i Bergen. Den 7.11 er det sosialt 
arrangement på Akvariet i Bergen.  
 
Prispolitikk: Kr 1000,- i rabatt fra deltaker nr 3. Early Bird: Kr 1000,- i april, kr 500,- i mai. 
 
Pr 24.05 er det 146 påmeldte. 
 
Det er viktig å gi god informasjon til foredragsholderne om konferansens målgruppe. 
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e. Landsmøtet 2018 – status valgkomitéen 

Landsmøtet er 7.11 på Scandic Ørnen i Bergen.  
 
Valgkomité: Ingrid Trømbørg (leder) - Fredrikstad kommune, Siv Brynestad - 
Husbanken, Marit Walle - Skattedirektoratet.  
 
Torunn Thuve og Annette Gundersen går ut av styret. Resten ønsker gjenvalg. 
 
Styret vurderer det som aktuelt med en representant fra KS og en fra Vestlandet i 
styret. DL gir signaler til komitéen. 
 

3. Servicekonferansen 2019 
Det er 20-årsjubileum for forumet.  
 
Vedtak: Tidligere styreledere inviteres. Forumet dekker konferanseavgift og overnatting. 
 

4. Bruk av Facebook 
Nettsiden og Facebook kompletterer hverandre. Facebook er en mer uformell kanal, og gir 
muligheten for å nå raskt ut til de som følger forumet. Pr i dag er det stort sett DL som publiserer 
artikler fra nettstedet, i forkant av at de kommer med i nyhetsbrevene. 
 
Vedtak:  
- DL fortsetter å publisere aktuelle artikler fra nettsiden på forumets Facebook-side 
- Therese får ansvaret for å legge ut aktuelt stoff med egne / ev styrets synspunkter 
- Facebook fast punkt på styremøtene 

 
 

5. Medlemskap i Norstella  
NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass 
som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag 
innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere 
nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder. 
 
Vedtak: DL og Therese inviterer seg selv til et møte med styreleder for Norstella. Medlemskap 
tas opp på førstkommende styremøte etter møtet med Norstella. 
 

6. Eventuelt 
Ingen saker. 
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