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Referat fra styremøte nr 3-20, 15.05 (på Teams) 
Tilstede: Forfall: 

Styreleder John Andrew Firing, Indre Østfold kommune 
Nestleder Terese Olstad Bjerke, Arbeids- og sosialdep 
Styremedlem Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune  
Styremedlem Mona H Jakobsen, Digitaliseringsdirektoratet 
Styremedlem Kjersti Rongved, Bodø kommune 
Styremedlem Torgeir Endre Torgersen, Skattedirektoratet  
Styremedlem Espen Sunde, NAV// Arbeids- og velferdsdir. 
Varamedlem Eva Hille, Bergen kommune 
Varamedlem Anna Holm Vågsland, KS  
 
Daglig leder Torbjørn Vinje (ref), Norsk Kommunalteknisk 
Forening 

 
 
 

3-20.1. Referat fra styremøte nr 2-20 
Vedtak: Godkjent. 

3-20.2. Orienteringssaker 
a. Nyhetsbrevene 
Fra nyttår er nyhetsbrevene sendt ut ukentlig på tirsdager. De har vist en positiv utvikling med antall 
personer som leser en/flere artikler, og spesielt de 11 siste som har en innledende tekst/ingress og 
fokus på 3-4 artikler. 

b. Prosjektregnskap 1. tertial, prognose 2020 
Prognosen for 2020 er basert på regnskapet for 1. tertial (4 mnd). Mye er usikkert mht videre 
økonomi, og spesielt hvordan det vil gå med servicekonferansen. 

c. Oppdatert avtale mellom FOS og NKF om drift av forumet 
Ny avtale signeres av John A. Firing, styreleder i FOS, og Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF. 

d. Servicekonferansen 2020  
Det er planlagt å arrangere Servicekonferansen 2020, 4.-6.11 på Scandic Nidelven i Trondheim, med 
landsmøte og sosialt arrangement 4. og konferansedager 5.-6.  

Det går mot en gradvis normalisering av samfunnet. Ut fra signaler fra regjeringen på det nåværende 
tidspunkt blir det mulig med større arrangementer i november, men siden det fortsatt er en viss 
usikkerhet vurderer styret alternative formater.  

Det åpnes for digital deltakelse med streaming av alle presentasjoner. Andre muligheter kan for 
eksempel være mindre regionale samlinger hvor vi kombinerer fysiske møter med det digitale.  

Styret inviterer medlemmene til å spille inn forslag til hvordan årets konferanse kan gjennomføres, 
hvis det ikke blir mulig å følge opprinnelige planer. 

Påmelding til konferansen starter 19.05. Det poengteres at det ikke er noen økonomiske bindinger å 
melde seg på, og at selve konseptet kan endres som en følge av faktisk påmelding, råd fra 
medlemmene og påbud fra helsemyndighetene. 

 



 
 

 

 2 

3-20.3. Vervekampanje 2020 
Vervekampanje utsettes til høsten. 

3-20.4. Aktivitetsplan 2020 
Det planlagte styreseminaret i Tromsø 3.-5. juni utsettes til 3.-4. september. 

3-20.5. Landsmøte 2020 
a. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning 2018-19 
Regnskapene for 2018 og 2019 er godkjent tidligere. 

Vedtak: Årsrapporten for 2018-19 godkjennes. 

 

b. Budsjettforslag 2021 og 2022 
Budsjettforslaget diskuteres videre på styreseminaret 3.-4. sep. 

3-20.6. Eventuelt 
a. Faglige tilbud på Teams til medlemmene 
Det er aktuelt å tilby medlemmene faglige tema på Teams eller en annen plattform. Gjerne med 
mulighet for diskusjon. Saken diskuteres på neste styremøte. 

b. Erfaringer fra servicetorg 
Tromsø: Det har gått overraskende bra med stengt servicetorg. Klarer å veilede veldig mange på 
telefonen, samtidig som antall henvendelser på telefonen har gått ned. 

Bodø: Sluppet inn de som har hatt behov for å komme fysisk. Brukt Team-viewer ved veiledning. Hatt 
veldig økning på telefonen. 

 

Temaet er aktuell som erfaringsoverføring på Teams. Diskuteres videre. 


