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Orientering om Den Norske Dataforenings 
Servicekontor AS  
2019 har vært et utfordrende omstillingsår for selskapet. Avvikling av flere arbeidsforhold, flytting til nye lokaler, full 
drift av Choo (medlemssystem) og overføring av regnskapstjenester til Azets har vært krevende prosesser, spesielt for 
selskapets medarbeidere. 

På en ekstraordinær generalforsamling 16. november vedtok aksjonærene at styremedlemmene i Den norske 
dataforening gikk inn som nytt styre. Kort tid etter ble avtalen med selskapets interimleder, Thor Bendik Weider, 
avsluttet. Det nye styret inngikk avtale med Eirik Thun for å ferdigstille arbeidet med omstillingen av selskapet. På 
slutten av dette arbeidet har Marianne Hofseth-Olsen blitt rekruttert som ny administrativ leder i Servicekontoret med 
oppstart 01.06.2020. 

Styret 01.01.2019 – 16.11.2019 bestod av: 

• Styrets leder: Trygve Solem 
• Styrets medlemmer: Cato Musæus, Eirik Thun, Alfhild Stokke, Tove Kjærås (ansattes representant) 

• Alfhild Stokke trakk seg fra styret 01.03.2019 og ble ikke erstattet 

Tove Kjærås var medlem av styret tom. 30.04.2019 da hun sluttet i jobben. Hun ble erstattet av Bente Gregersen fom. 
01.05.2019.  

Styret fom. 16.11.2019 består av: 
• Styrets leder: Terje Wold 
• Styrets medlemmer: Eirik Thun, Roger Schäffer, Ingeborg Endresen, Vibeke Mjaaland og Gisle Fauskanger 

Virksomhetens mål 
Selskapet har lagt stor vekt på å ta et medansvar for måloppnåelse i henhold til foreningens samlede mål. I tillegg 
har selskapet hatt særskilte mål for virksomheten relatert til infrastruktur, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø. 

Økonomi 
2019 var et år preget av restrukturering. Vi flyttet fra Møllergata til Spaces og reorganiserte hele virksomheten. Ved 
inngangen til 2020 er kostnadsbildet redusert med tilnærmet 3 MNOK, og overgangen til skybasert økonomitjeneste 
begynner nå å ta form. Det ble iverksatt ekstraordinære tiltak på slutten av 2019 for å sikre at regnskapene ga et riktig 
bilde, noe som også medførte ytterligere kostnader. Nedenfor en oppstilling over resultater for 2019.  

 
Som en følge av Covid-19 opplever Servicekontoret i stor grad et bortfall av inntekter. Det iverksettes mange tiltak for å 
redusere kostnadene. Med bakgrunn i underskuddet for 2019 kommer ikke Servicekontoret inn under regjeringens 
støtteordninger. 

Infrastruktur 
I begynnelsen av 2019 gikk man i full drift med Choo, et nytt skybasert kurs- og medlemssystem og selskapets 
økonomitjenester ble overført til Azets. Dette erstattet foreningens on-site Visma CRM-løsning og regnskapssystemet 
Visma Global. 

Organisasjon 
2019 har – som nevnt tidligere - vært preget av omstilling. Som en konsekvens av dette har man redusert antall 
ansatte fra 11,8 til 7,5 årsverk (8 medarbeidere). 

I parallell med disse aktivitetene har det vært jobbet med å rekruttere ny daglig leder i Servicekontoret. Denne 
prosessen er sluttført, og fra 1. juni 2020 starter Marianne Hofseth-Olsen i denne stillingen. Hun har kommer fra en 
stilling ved Kemnerkontoret i Oslo, er utdannet revisor, og har i tillegg jobbet med ulike spennende merkantile 
oppgaver. 
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Som en følge av Covid-19, er samtlige ansatte i Servicekontoret permittert, og av disse er fire permittert ned til 50% 
stilling.  Dette er gjort for å sikre at vi kan sluttføre de oppgaver som er avtalt, som årsavslutninger og innsending av 
offisielle papirer, landsmøtet som avholdes digitalt, samt diskusjoner med distriktsforeningene om hvilke mulighetsrom 
som ligger foran oss. Videre er all medlemskontingent utfakturert, og purringer av utestående fordringer iverksatt. 

Sluttord 
Et krevende år er lagt bak oss, og vi nærmer oss sakte men sikkert bedre digitale løsninger. Jeg er imidlertid – 
dessverre – av den oppfatning av at tiden vi er inne i vil prege oss en god stund fremover.  

Jeg vil takke medarbeiderne i Servicekontoret for den innsatsen som er lagt ned gjennom en meget krevende periode, 
og kan bare håpe på at vi vil fremstå som den foretrukne partner for våre kunder og samarbeidspartnere fremover i tid. 
Vi skal uansett gjøre vårt beste for å yte den service vår kunder fortjener. 

Ønsker dere alle sammen et godt landsmøte! 

Med hilsen 

Eirik Thun 
CEO 
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