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Styremøte nr. 1-22, 27.01 kl. 1130-1300, Teams 
Til stede: Forfall: 

Styreleder Terese Olstad Bjerke, Oslo kommune 
Styremedlem Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune  
Styremedlem Mona Hovland Jakobsen, Politiet 
Styremedlem Kjersti Rongved, Bodø kommune  
Styremedlem Espen Sunde, NAV// Arbeids- og velferdsdir 
Styremedlem Eva Hille, Bergen kommune 
Varamedlem Anna Holm Vågsland, KS  
 
Daglig leder Torbjørn Vinje (ref), Forum for offentlig service 

Nestleder Torgeir Endre Torgersen, Skattedirektoratet  
Varamedlem Hanne Krogh Lyng Sundbø, Husbanken 

 

1-22.1. Referat fra styremøte nr 5-21 

1-22.2. Orienteringssaker 
a. Økonomi – status 

Forumet er i en betryggende økonomisk situasjon etter et godt år i 2021. Årsaken 
er reduserte møtekostnader og et tilfredsstillende resultat for 
servicekonferansen. 

b. Avtalen mellom FOS og NKF om økonomisk oppfølging 

• NKF ønsker reforhandling 
o 21 % økning i konsulenthonorar 
o 40 % påslag ved bruk av verktøy (kurssystem, spørreverktøy...)  
o FOS er satt opp som hovedstyresak 10.02 

• Anslag økte kostnader totalt: Kr. 25 tusen per år 
• Oppsigelsestid er 3 mnd 
• Terese og Torbjørn tar et møte med NKF med tanke på å inngå en ny 

reforhandlet avtale 
c. Valgkomitéen – status 

• Alle ønsker gjenvalg, bortsett fra Kjersti 
• Møte 02.02 der Torbjørn er til stede 
• Styret ga sine signaler som videreformidles til valgkomitéen 

d. Servicekonferansen 2023, 18.-10.10, X Meeting Point 

• Befaring v/Torbjørn 19.01 (jfr. vurderinger og anbefalinger i 
evalueringsrapporten) 

• Susann Faugli, salgssjef, tok oss med på en befaring via sitt webkamera 
• Diskusjon i etterkant: Avveining sted med plass, økonomi, opplevelser i 

nærmiljøet, hva (de fleste) deltakerne ønsker. Alternative steder nevnt: 
Stavanger og Kristiansand. Foreløpig konklusjon om annenhver konferanse i 
området rundt Gardermoen og annehver forflytte seg rundt. 

• Torbjørn inngår avtale med X Meeting Point. 
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e. Strategiprosess – hva nå? 

• Hanne, Terese, Torgeir og Torbjørn gjennomgår notatene fra strategisamling 
• Prosessen videreføres på fysisk styremøte 22.03 i Oslo 

 

1-22.3. Aktivitetsplan 2022 - utvalgte tema for vårsemesteret 
a. Aktuelle arrangementer styret 

• Arbeidslivskonferansen 23.-24.3 
• eKommune 28.-29.4 
• Digitaliseringskonferansen 31.5-1.6 

b. Gratis tema/-medlemsmøter – noen muligheter 

• Informasjons- og datasikkerhet: Beredskapsplaner, betydning for førstelinjen 
• Hvordan løse digitalt utenforskap i fremtiden? Hvilken rolle skal førstelinjene 

ha? Hvordan samarbeide med bibliotekene, seniornett mfl? Digihjelpen. 
• Muligheter ved å bruke Teams i tillegg til fysiske møter 
• Klimanøytrale kommuner: Hvordan involvere innbyggere, organisasjoner og 

næringsliv? 
• Alternative kanaler for å nå ut til innbyggerne  

c. Artikler fra hver i styret 

(ny fane på aktivitetsplanen: Publiseringsoversikt. Den viser gjennomførte og 
planlagte artikler/intervjuer) 

1-22.4. Servicekonferansen 2021 – evalueringsrapport 
a. Kort innledning v/Torbjørn 

• Suksess: Faglig, økonomisk og praktisk 
• For liten plass: Tas på alvor (sette stopp tidligere i 2022, sted med mer plass i 

2023) 
• 2022 >: Prioritere de tverrsektorielle løsningene, tid til mingling, faglige 

diskusjoner og fordypning, satsning på kultur og underholdning 
• Vurdere nytt navn som er mer dekkende for en «helhetlig tverrfaglig 

tjenestekonferanse» 
b. Diskusjon (vurderinger og anbefalinger, s 13-14) 

• Bør konferansen skifte navn? Det ble ikke tid til å diskutere dette. 

1-22.5. Servicekonferansen 2022 
a. Idédugnad (det ble ikke tid til å diskutere 1.-4.) 

1. Hvilke tema vil slå best an hos dine kolleger/hva «trenger» de? 
2. Hvilke personer er aktuelle for å belyse disse temaene på best mulig måte? 
3. Kan vi tenke alternative formidlingsformer? 
4. Hva kan være det gjennomgående temaet/”den røde tråden”? 
5. Hvem skal være med i programkomitéen? 
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Vedtak: Programomitéen består av Torbjørn, Terese, Kjersti, Eva, Marlene, Mona 
og Hanne. 

1-22.6. Eventuelt  
Ingen saker. 


