
 

Notat til medlemmene av OSDF 27. januar 2017 

Bakgrunn for dette notatet 
Statens dataforum startet på slutten av 70-tallet, og navnet ble endret til Offentlig sektors dataforum 
i 2012.  
 
I vedtektene til OSDF står det i §1 Formål: 
Offentlig sektors dataforum skal være et kontaktledd som fremmer utveksling av kunnskaper, 
erfaringer og synspunkter mellom medlemsinstitusjonene på områder som vedrører informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi i offentlig virksomhet. Det skal spesielt legges vekt på å bidra til å 
stimulere, øke forståelse for og utbre kjennskap til: 

 regjeringens politikk på området 

 resultater, praktiske metoder og hjelpemidler 

 kunnskapsdannelse- og deling 
 

Da OSDF ble etablert, var utbredelsen og bruken av IKT annerledes enn i dag. Dette gjelder både 

privat og offentlig sektor. Samtidig som bruksmønstrene og mulighetene knyttet til IKT er flere og 

annerledes. Tilbudet for å tilegne seg informasjon fra mange ulike kilder er omfattende og 

utfordrende i fm å ha differensierende innhold og vinklinger. 

Styret i OSDF har behov for å se på hva OSDF skal være framover?  
Dette er diskutert i de siste styremøter. For å ha et bedre beslutningsgrunnlag laget vi en 
brukerundersøkelse. Den ble lansert under NOKIOS i november 2016. Besøkende på OSDFs stand ble 
invitert til å besvare undersøkelsen. I epost til medlemmene 7. november ble også alle våre 
medlemsvirksomheter inviterte til å delta i undersøkelsen som ble lagt ut på OSDFs nettsider 
(dataforum.no). Undersøkelsen fikk 49 respondenter, og viste at mange godt fornøyde med OSDFs 
aktiviteter og ser behovet for et eget forum for offentlige ansatte. (Svarene fra brukerundersøkelsen 
er vedlagt).  
I styremøte 5. desember var det enighet om at denne brukerundersøkelsen og styremedlemmenes 

egne inntrykk skulle danne bakgrunn for diskusjonen i styret om OSDFs framtid. 

På styremøte 16. januar i år var temaet: Strategisk diskusjon om hva 

OSDF skal være.  
Styret hadde en diskusjon rundt disse problemstillingene:  

 Skal OSDF fortsette i en annen form eller i dagens form? 

 Hva slags rolle, skal kun være et strategisk og/eller operativt forum.  

 Hvem skal sitte i styret? 

I dokumentunderlaget til styremøtet skrev lederen bl.a.: 



«OSDF kan ikke fortsette i dagens form. Jeg tror ikke OSDF er et strategisk forum, det finnes andre 

forum som dekker det behovet. Samtidig som jeg ser at mindre etater har behov for en arena for 

erfaringsutveksling og nettverk.» 

Brukerundersøkelsen og styremedlemmenes erfaringer viser at mange er fornøyd med OSDFs arbeid. 

Undersøkelsen viste at 91,6 % var enige eller meget enige i at «Det er viktig med et eget IKT-forum 

for ansatte i offentlige virksomheter» (se vedleggene som viser noen utdrag fra brukerundersøkelsen 

og hele brukerundersøkelsen)   

Etter diskusjonen i styret den 16. januar om ulike alternativer for OSDFs framtid ble det vedtatt: 

Styret vil komme med et forslag om endringer av OSDF til årsmøtet i 

år 
Uti fra brukerundersøkelsen og styremedlemmenes egne erfaringer mener styret det kan fortsatt 

være et behov for et eget dataforum for offentlige ansatte. For de som har behov for 

erfaringsutveksling, felles referanser og nettverk. Her kan OSDF fylle en rolle. Et OSDF som ikke er på 

strategisk, men operativt nivå. Da må det sees på sammensetningen i styret og hvilke funksjoner som 

skal dekkes.  

Som et grunnlag for styrets forslag til årsmøtet om endringer inviteres medlemmene innen 10. 

februar til å svare på:  

- Hvordan kan OSDF driftes videre for de som har behov for erfaringsutveksling, felles 

referanser og nettverk?  

- Konkret forslag til aktiviteter som: møter, studieturer, fyrlyktpris o.a. 

- Hvordan bør styret være sammensatt?  

- Er det engasjerte medlemmer som ønsker å stille til valg på årsmøtet? 

Tidsplan/frister:  

- Dette notatet sendes ut 27. januar til medlemmene. 

- Svarfrist 10. februar fra medlemmene til styret. 

- Uke 10 (6.-10. mars) styremøte. Der styret gir en anbefaling til årsmøtet.  

Noen av OSDFs viktige aktiviteter i 2016. 

TEMAMØTER 

Temamøtet den 20. juni «Tjenester i Skyen» var et godt eksempel der OSDF var operativt, ved å 

finne de gode eksempler, men samtidig forankret møtet i strategisk styringsdokument (Digital 

Agenda). Temamøtet viste et godt eksempel på at OSDF tilfredsstilte et behov som andre ikke hadde 

imøtekommet. Vi hadde en påmelding på over 70. 

FYRLYKTPRISEN 

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, og som 

kan tjene som forbilde. Denne prisen har fått større oppmerksomhet de siste årene takket være 

NOKIOS som har gitt den en sentral plass i arrangementet. I år fikk de 3 finalekandidatene laget en 



video av prosjektet sitt og minister Sanner fikk dele den ut. Den dyktige juryen begrunner ved utdeling 

hvordan finalistenes prosjekter oppfyller viktige kriterier for offentlige prosjekter. 

STUDIETURER   

OSDF gjør også et viktig arbeid ved å arrangere Studieturer for medlemmene. Deltakerne har alltid 

gitt gode tilbakemeldinger etter turene. Nettverk utvikles blant deltakerne. Deltakerne lager 

Rapporter som publiseres på nettsidene våre. Der finnes nå rapporter helt fra 1996 til USA, i 2015 til 

København om kommunesammenslåing og i 2016 til Estland. Rapportene kommer i tillegg til 

deltakerne, også andre til nytte. OSDF fikk nylig en henvendelse fra Sem & Stenersen Prokom som 

ønsket å dra nytte av våre erfaringer fra Estland når de nå planlegger en brukerkonferanse for norske 

kommuner og fylkeskommuner i Estland. 

De siste årene har OSDF tatt høyere deltakeravgift kr. 3.000 som gjør at turene går med et overskudd 

som brukes til planlegging og etterarbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

For styret i OSDF 
Harald Jørgensen 
Sekretær  


