
Styremøte FOSK 

Dato : Mandag 4.sept. 2006  
Tid : 09.30 – 16.00 
Tilsted: Eva, Annette, Sture, Ketil, Kari (gikk 
kl. 15.00), Svein Erik, Elin – Knut H. Sak en, 
Helvi - referat 

 

 
REFERAT: 
 
Tema Ansvar 

1. Ny webside – presentasjon av Knut 

For å sikre en videreføring og oppdatering av FOSKs nettside har Knut H laget en 
ny side i fri programvare hentet fra eZ Systems. Knut var den eneste som kunne 
den forrige siden og har som kjent sluttet i KF og som sekretariat for FOSK. 
Ny side er enklere for flere å oppdatere, og nettverkene får i tillegg sin egen 
nettside de kan oppdatere og benytte. Ankiro søkemotor benyttes.  
Administrator er Helvi og Unni i KF.  Det kjøres back-up hver natt. Det er kun 
FOSK styre, nettverkskoordinatorene og administrator som kan legge ut aktuelt 
nytt på førstesiden. 

Målet er at ny nettside er på lufta til Servicekonferansen 12.09.06.  

Førsteside er forbeholdt aktuelt og nyheter der siste nyhet alltid havner øverst.  
- Her ligger eDialog 24. 

På Servicekonferansen – nettverkkoordinatorsamlingen, vil Knut ha opplæring i 
bruk av siden. Nettverk er definert som brukere. - Knut får honorar for opplæring. 

Ønskelig at relevante konferanser for FOSK medlemmer legges ut, og Annette 
foreslår at servicetorg etc kan legge inn linker til disse samt andre nyttige linker. 

Lagt opp til at flere ulike typer fora kan ha diskusjoner på nett. Her kan hvem som 
helst registrere seg og komme med legge inn i debatter. 

Det er overført ganske mye om FOSK fra de gamle sidnene, men ikke alt. Viktige 
dokumenter er tilgjengelig, men tidligere nyhetsbrev kan bestilles i sekretariatet på 
CD – Knut gir Helvi en mal. Under Om FOSK ligger brukerveiledning for bruk/ 
vedlikehold av nettsiden 

Legges opp til at en i det nye styret har hovedansvar for informasjon og 
oppdateringer på nettsiden.  

   

Knute 

2. Agenda til årsmøte – med årsmelding 2004-2006 

Sendes ut nyhetbrev før konferansen til medlemmene med alle nødvendige 
dokumenter. Knut må ha dette så raskt som mulig! 

Eva 

 



 
Må med:  
- at Morten har gått ut og Ketil er kommet inn i stedet må inn i årsmeldingen. 

- samarbeidet rundt servicekommune i 04 med forbrukerportalen 

Vi tar med presentasjonen til Knut av brukerunderseøkelsen ++ til 
servicekonferansen – ligger på nettsiden:-) 

Strategiplan 2004-2006 med Handlingsplan 

- Styret ønsker å oppjustere tidligere Strategiplan med Handlingsplan til 
Handlingsplan med Fokusområder – kunngjøres på landsmøtet 

Info/kommunikasjon: Finne diff på medlemstallet  2004 (156 pr 1/11-04)– 2006 
(176 pr 31/8-06) til Eva til SK 
Vi er ikke så godt kjent som vi ønsker i NAV. Det kom fram at mange hadde 
eksempler på at FOSK ikke var noe kjent forum i NAV-kretser. 
FOSK ønsker å bli bedre på å synliggjøre servicekontorets rolle i ny 
kommunestruktur. Mangel på fellespolitikk i FOSK har gjort at det har vært 
vanskelig å oppfylle strategien både når det gjelder NAV, nye oppgaver til 
servicekontorene og samarbeidsstrategier mellom kommuner. FOSK ønsker en ny 
giv i arbeidet med basisavtaler og kunne være samtalepartner for kommunene. Har 
et halvt år å oppfylle dette punktet på:-) 

Kompetanse:- Finne hvor mange nettverk som har fått og søkt støtte.  
- Mye kurs og kompetansebygging i nettverkene der det deles kunnskap.  
- To forkurs for nybegynnere gitt på servicekonferansene. 
- er gjennomført nasjonal konferanse men ikke nordisk servicekonferanse da det 
ikke var interesse for dette blant de andre nordiske landene. 

Regionale nettverk: 12 nettverk i drift – få inn nettverkene på planlagt 
kartoversikt over medlemskommunene i FOSK. Helvi jobber med saken. 

• Handlingsplan med Fokusområder –2007-2008 sendes ut som nyhetsbrev og 
legges fremlegges på landsmøte. 

 

 

 

 

Helvi 

 

 

 

Helvi 

 

 

 

 
 
 
Svein-Erik 

3. Innkomne forslag – ingen innkomne forslag fra medlemmene 

 
Luftete forslag fra styret som ikke vil bli lagt frem i år:  
Forslag om å endre vedtektene til å følge årsjulet fra 1/1 til 31/12.  Kommentar: 
- Delegater hentes fra nettverkene til Årsmøteåret. Andre fordeler er at FOSK 
følger regnskapsåret. Ligner på den danske modellen der årsmøtet kjøres for seg. 
 

 
 
  

 

 

Styret 



4. Handlingsplan 2007-2008 

Viktige punkter å videreføre: 
- Servicekonferansen 
- Nettverkssamarbeidene 
- Samarbeidsstrategi til de statlige etatene – NAV, Vegdirektoratet, Skatteetetane.. 
- Kompetanseheving 
- Rekruttere flere medlemmer 
- e-kommune 2009 

FOSK ønsker å be om tillit på landsmøtet til å legge en strategi for å sette FOSK-
NAV på dagsordnen. FOSK ønsker å være en aktiv støttespiller for kommunene og 
viktig høringsinstans for NAV. 

 

styret 

5. Budsjett 2007-2008 

Regnskap - (1.aug-31.juli)  
Kommentarer v/ Skjønnås: 
- Servicekonferansen – ikke så flinke til å budsjettere utgifter tidligere år. 
- Beløpet til serviceprisen må inn i budsjett . 
- Regionale nettverk 200.000 i tilskudd – ikke brukt hele beløpet, men gitt tilskudd 
til de som har søkt. 
- Ta ned inntekten noe på servicekonferansen fra 300.000.- 
- Avtale Servicefarmen 30-70 deling, med 30% til Fosk i inntekt av 
utstillerne/leverandører. Fosk har alle inntektene fra deltakerne. 

Serviceprisen – tenger ikke være penger – var 50.000,- i 2005. Årets servicepris 
30.000,- + fat med logo og servicepris 2006. 2. plass får lite fat som i år er årets 
gave med logo på.  
NB her har ansvarlig komité full kontroll på det meste – Liva bestilt fat 
2.plass etc.  

Neste års gave opp til vurdering – målet er at prisen skal ned i kr, men at heder og 
ære skal komme mer fram. For sendt å gjøre store endringer i år.  
Knut lager diplom og Eva skaffer sjekk. 
 
 

Eva/Helvi 

 

 

 

 

 

 

 
Eva snakker 
med Knut 

6. Servicekonferansen – status  
 
Mandag 11.09 

Styret ankommer Hell for dugnadsinnsats 

Tirsdag 12.09 

Nettverkskoord.samling: 
- Netteverksamling ikke alle nettverk er representert, slik at det er viktig at det 
skrives utfyllende referat - Helvi skriver og sender. 
- Fosk dekker overnatting en natt dor deltakerne. 

Arr.komiteen 

 

 

 

 
 



- Evalueringsskjema må gjennomgås 
- Knut – inviteres med når gammelt styre takkes av og nytt styre trår til og får en 
gave der 23. oktober. Får honorar for innlegg om ny nettløsning. 

 

Landsmøte: 
- Faglig innputt – 30 min med en coach eller lett faglig stoff, gjerne med humor 
pris: forslag til foredragsholder: Nils A. Eggen  eller Vigdis Galtung 
5.-10.000.- kan benyttes til honorar. 
- Det sendes ut nyhetsbrev med årsmelding 2004-2006, budsjett 2007 og 
handlingsplan med fokusområder 2007-2008. 
 

Onsdag 13.09 

Konferansen: NAV – ikke helt i mål enda, NAV ikke villig/har ikke stoff til å 
skissere den nye velferdsstaten – Svein-Erik jobber med saken 

- Årets servicepris – juryen for serviceprisen  får dekket konferanse og opphold.  
- Vinje kommune forteller litt om hva de har gjort med prisen – sjekke at Knut har 
underrettet Vinje om at de skal ha et innlegg.  
- To nominerte til årets pris blir 1. og 2. pris 

- Trender i ”ServiceNorge og Utland” – Eva tar noe om sine inntrykk fra London 
under (utland)– 

- Vigdis Galtung OK 

Festmiddag  
- Sjekker ut halvmånebord så ingen trenger å sitte med ryggen til scenen. 
- Program: Utdeling av serviceprisen  
- Tale: Grande Røys skal sjekke med sekretæren om hun kan komme -  
- Dans: Asbjørn Bjørken pluss orkester til P.A Røstad  

Min Side – OK 
Sikkerhetsportalen – går ut – KF får tiden 
eSkjema - Tore Nygaard 
17.00 – 17.30 – Semb og Stenersen inn i programmet 
 
Torsdag 14.09 
Omdømme – merkevare – en fra høyskolemiljø  
Program denne dagen OK 
Egen stand:  dropper egen stand i år, men Eva oppfordrer fra podiet til at de som 
vil tar kontakt med styret som i år trekker i sort med brodert logo. Det legges frem 
folder der det er mulig å melde seg inn etc. 

- Elin bestilt 450 deltakergave - postvesker m/logo – svarte piket trøyer m/logo 
brodert til styret + som leveres til hotellet i Trondheim 
- Kopiering av program, landsmøtepapirer og pakking i postbager gjøres i - 

 

 

Eva 

Eva /Knut 

 

 

Svein-Erik 

 

 

 

 

 

 

 

Svein-Erik 
Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trondheim på dugnad mandag 
- Blomsterdekorasjoner til scenen ordnes av hotellet.  
Bordplassering tas med hotellet – rundbord bestilt, men sjekkes om halvmånebord 
er ok. Stor sal for 187 påmeldte. 
Arr.komiteen reiser opp mandag og Eva blir med fra mandagen av i arr.komiteen 
- Tirsdag morgen Elin møte lydfolkene – Brønnbo 

- Sekretær får dekket og deltar på konferansen, tar bilder og oppdaterer nettsiden 
under/etter konferansen. 
 
- Jan Petter pressemeldinger og info til presse som i fjor –  

- Arr. komiteen tar evaluering med Fjord og Fjell 

 

 

 

Helvi Sender 
mail JP 

 

Eventuelt –  
 - Kontingent er fast sak på landsmøtet – styret anbefaler en økning kontingenten 
fra 750,- til 1.000,- 
.- Svarbrev kommuneforlaget -  
Enkelt svarbrev: 
Vi beklager det som er skjedd og understreker at det som er skjedd ikke er noen 
bevisst handling – FOSK setter pris på den innsatsen KF har gjort og ønsker å 
fortsette det gode samarbeidet. Helvi skriver utkast til brev fra Eva. 

- FOSK - Ingen stilling til lønnsplassering av ansatte i servicetorg. Henviser til det 
som er sagt tidligere fra FOSK om temaet. 

Signaler til valgkomiteen: 
Styret krever ikke lenger at styrets medlemmer er leder av servicetorg 
Ønsker styrmedl fra Nord Norge og krefter som har kompetanse på NAV og 
eKommune 2009 . 

 

Neste styremøte mandag 23.oktober kl. 09.30 hos Kommuneforlaget. 
Deltakere nytt og gammelt styre – påfølgende middag på Vann og Brød. 

 

 
 

 
 
Eva svarer 

 

Helvi svar 

 

Elin ser på 
aktuelle 

 


