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Referat fra styremøte nr 4-18, 29.08 
Tilstede: Forfall: 

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

Styremedlem Torunn Thuve, Tønsberg kommune 
Styremedlem Annette Gundersen, Kristiansund 
kommune 
 
 
 
 
 

4-18.1. Referat fra styremøte nr 3-18 
Vedtak: Godkjent. 

4-18.2. Orienteringssaker 
a. Deltakelse på kurs og konferanser 
IT i praksis 03.06, Rambølls årlige vurdering.  
Terese O Bjerke hadde ikke anledning til å delta på presentasjonen, men har lest rapporten.  
Den retter fokus på utviklingen av et bærekraftig Norge. Globale megatrender som klima, 
urbanisering og demografisk utvikling skaper press på samfunnet. Foruten klima, legger en økende 
og aldrende befolkning press på det norske velferdssystemet. Eldrebølgen gir flere brukere av 
kommunale helse- og omsorgstjenester, samtidig som den yrkesaktive andelen av befolkningen er 
synkende. Dersom ingen grep foretas, vil Norge ha halvparten så mange yrkesaktive for hver 
pensjonist i 2060. Med synkende yrkesaktivitet vil produktivitetsveksten avta.  

Rapporten fremhever seks strategiske utfordringer som vi bør lykkes med, dersom digitalisering skal 
bli en utløsende, positiv faktor i realiseringen av et bærekraftig samfunn: 

1. For å oppnå en mer fornuftig ressursbruk må vi utvikle helhetlige og smarte byer og bygder, 
på tvers av sektorer, styringsstrukturer og styringsnivåer.  

2. Vi trenger strategiske ledere som utøver et langsiktig digitaliseringsarbeid, og som evner å få 
med seg hele virksomheten.  

3. Vi må anvende digitale verktøy og en helhetlig metodikk til å løse komplekse utfordringer. 
Designdrevet innovasjon, i kombinasjon med annen fagkompetanse, har vist seg å være en 
nyttig tilnærming.  

4. Vi må utvikle en modenhet i det å jobbe med endring og digitalisering i et mer helhetlig 
perspektiv, fremfor enkeltstående initiativer. Mindre digitaliseringsprosjekter bør kobles til 
overordnede strategier og en portefølje av endringsprosjekter i virksomhetene.  

5. Arbeidet med digitalisering, effektivisering og til syvende og sist bærekraftig utvikling 
forutsetter at samtlige aktører har «orden i eget hus», med god oversikt over egne data.  

6. Samtidig må vi være bevisste på de som ikke er med på den digitale reisen. Enkelte 
befolkningsgrupper har vansker med å koble seg på nett. Disse må fanges opp i et stadig mer 
digitalt system. Vi har et ansvar for å forhindre utvikling av et digitalt utenforskap, og 
informasjon må derfor tilgjengeliggjøres også på ikke-digitale kanaler. Å tenke helhet 
omkring digitalisering, innebærer ikke bare å vurdere de teknologiske mulighetene - men 
også fallgruvene - ut fra et fullstendig aktørbilde.  
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b. Servicekonferansen 2018 
Konferansen arrangeres 08.-09.11 på Scandic Ørnen i Bergen. Den 07.11 er det sosialt arrangement 
på Akvariet i Bergen. Pr 29.08 er det 212 påmeldte. 

c. Landsmøtet 2018 – status valgkomitéens arbeid 
Landsmøtet er 07.11 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. Valgkomitéen innstiller 
på Anna Holm Vågsholm, kommunikasjonsrådgiver / prosjektleder klarspråk, KS og Eva Hille, 
informasjonsdirektør, Bergen kommune som nye varamedlemmer. Mona Hovland Jacobsen og 
Kjersti Rongved rykker opp til faste plasser. 
 
Valgkomitéen ønsker gjenvalg. 

4-18.3. Landsmøtet 2018 – årsrapport for 2016 og 2017 
Vedtak: Torbjørn Vinje utarbeider forslag til årsrapport for 2016 og 2017, som tas opp på neste 
styremøte. 

4-18.4. Bruk av Facebook 
Torbjørn Vinje publiserer løpende aktuelle artikler fra nettsiden på forumets Facebook-side. 

Terese Olstad Bjerke legger ut aktuelt stoff med egne / ev styrets synspunkter. 

4-18.5. Aktivitetsplan 2018 
Aktivitetsplanen for 2018 ble gjennomgått og oppdatert. 

4-18.6. Eventuelt 
d. Medborgertorg 
John A Firing har ansvaret for å bygge opp fem medborgertorg i Indre Østfold kommune. Han 
orienterer på neste styremøte. 

e. Digitale løsninger stat – kommune 
Det er interessant for forumet å ta opp prosjekter / løsninger som har betydning for både stat og 
kommune. KS har en koordinatorrolle ved implementering i kommunene. FOS kan bidra i større grad 
enn i dag for at de skal lykkes med sin rolle. Espen Sunde tar kontakt med Idar Bolaug, KS, og 
vurderer om han, eller en annen kan være aktuell å invitere til neste styremøte. 


