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Årsberetning for OSDF 2018 for perioden 01.01-31.12 2018 

Årsmøtet ble avholdt 10. mars 2018 
Styret fram til valget på årsmøtet var: 

 
Leder: Karianne Thun                 IMDI 

Nestleder: Torild Lund Andersen              Norsk pasientskadeerstatning 

Arne-Kristian Groven                Riksarkivet 

Hilde Storvig                               Brønnøysundregisteret 

Ingrid Nordli (oppnevnt 5.12.17  Forskningsrådet  
 

Styret 2018-2019: 

 
Leder:  

Karianne Thun    IMDI  

Nestleder:  

Torild Lund Andersen  Norsk pasientskadeerstatning  

 

Styremedlemmer:  

Arne-Kristian Groven   Riksarkivet  

Vibeke Kløvstad  Utdanningsdirektoratet  

 

Vara-medlemmer: 

Ingrid Nordli   Forskningsrådet 

Hallstein Husand   Datatilsynet 

 
Nestleder ble konstituert i første styremøte 25.4.18 
Kløvstad gikk ut av styret 28.09.18 pga av jobb i privat sektor   

Aktiviteter 
 

Styremøter  
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2018 og noen korte møter. I tillegg har styret kommunisert via e-

post. 

 

Temamøter 
Styret har i 2018 gjennomført 3 temamøter (antall påmeldte deltakere i parentes): 

23.januar  Datakatalog        (37) 

19.mars  Nye Folkeregisteret (sammen med årsmøtet) (15) 

12.juni   Kunstig intelligens     (53) 

 

Program og presentasjoner finnes på våre nettsider dataforum.no under Temamøter.  

 

http://www.dataforum.no/
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NOKIOS 
OSDF gir faglig støtte til konferansen, hadde stand og delte ut fyrlyktprisen.  

 

Fyrlyktprisen 
Fyrlyktprisen for 2018 ble delt ut etter en kort videopresentasjon av de 3 finalistene. 

Presentasjonene og utdelingen av prisen ble gjort under åpningsplenum på NOKIOS av 

statsråd Jan Tore Sanner. Vinner av prisen var «varsom-plattformen» fra NVE 

  

Juryen bestod av:  

Leder John Krogstie (NTNU) 

Dag Wiese Schartum (UiO) 

Ingvil Hovig (KMD) 

Karianne Thun (IMDi)  

Medlemmer 
I 2018 har OSDF: 44 Virksomheter og 1 Personlig medlem. 

 

Det er fortsatt et stort potensiale for å øke medlemstallet spesielt blant statlige virksomheter 

som f.eks. direktorater. 

Økonomien og årsregnskapet for 2018 
 

Regnskapet for 2018 

Budsjettet for 2018 var satt opp til å gå i balanse, mens regnskapet viser et overskudd på  

kr. 18.073, 70.  

 

Mindre utgifter enn budsjettert bl.a. fordi: 

 Studieturen ble utsatt til 2019, og noen utgifter vil komme i 2019.  

 Faktura for diplom for Fyrlyktprisen vil komme i 2019.  

Lavere inntekter enn budsjettert bl.a. fordi:  

 Vi budsjetterte med 60 virksomhetsmedlemmer - mens det ble 44 betalende: 

Det er fortsatt et stort potensiale for å øke inntektene ved å øke medlemstallet, f.eks blant 

direktorater og store kommuner. 

 

Karianne Thun  

(sign.) 

Leder  


