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Om forumet 
Forum for offentlig service (FOS) er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme 
omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning.  Forumet er partipolitisk uavhengig.  

Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentlig service, samt fungere som en 
ressurs for å styrke og utvikle medlemmenes faglige dyktighet.  

Hovedaktivitetene består av informasjon og kunnskapsformidling gjennom forumets nettsted 
www.offentligservice.no , de årlige servicekonferansene, støtte til regionale faglige nettverk og 
deltakelse i pågående prosjekter og prosesser i regi av det offentllige Norge. 

Forumet har kontoradresse: Forum for offentlig service c/o Norsk Kommunalteknisk Forening, 
Borggata 1, 0650 Oslo. 

Medlemskap 
Alle offentlige virksomheter kan være medlem av forumet. Private virksomheter og enkeltpersoner 
har anledning til å tegne støttemedlemskap uten stemmerett på landsmøtene. 

Antall medlemmer er redusert fra 180 til 170 i perioden. Av de 170 er 158 kommuner og 
fylkeskommuner. De resterende er statlige etater, organisasjoner og private virksomheter.   

Landsmøtet 
Landsmøtet er forumets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert andre år (partallsår). Det siste 
landsmøtet var 26.10.16, og det neste er 07.11.18. 

Styret 
Styret er forumets høyeste organ mellom landsmøtene og leder forumets daglige arbeid. Arbeidet 
utøves på grunnlag av vedtektene, strategidokument og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet. 
Styret skal utarbeide budsjett, samt påse at landsmøtets vedtak iverksettes.  

Styret har et særlig ansvar for synliggjøring av serviceyrket og dets rolle og funksjon innen den 
offentlige forvaltning. 

Valgkomitéen tar i sitt arbeid hensyn til at styret skal ha god geografisk representasjon, ha 
representanter fra både kommunale og statlige virksomheter og at begge kjønn skal være 
representert. 

Det har vært avholdt 13 styremøter i perioden.  

Fokusområder i perioden: 

• Kunnskapsutvikling gjennom nettstedet og servicekonferansene 
• Utarbeiding av en helhetlig grafisk profil 
• Samfunnsutvikling gjennom: 

o Høringssvar KS´digitaliseringsstrategi 2017-20 
o SKATE-nettverket 
o Digidel fase 2: Digihjelpen 
o OECD-rapport om digital status i Norge 
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Styret har følgende sammensetning etter landsmøtet 26.10.16: 

Styreleder  John Andrew Firing Indre Østfold kommune 2020 

Styremedlem Annette Gundersen Kristiansund kommune 

Styremedlem Espen Sunde NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Styremedlem Terese Olstad Bjerke Husbanken 

Styremedlem  Torunn Thuve Tønsberg kommune 

Styremedlem Torgeir Endre Torgersen Skatteetaten  

Styremedlem Marlene Uvsløkk Tromsø kommune 

Varamedlem Kjersti Rongved Bodø kommune 

Varamedlem Mona Hovland Jakobsen Direktoratet for forvaltning og IKT 

 

Valgkomitéen for neste periode består av: 

Leder  Ingrid Trømborg Fredrikstad kommune 

Medlem Siv Brynestad Husbanken 

Medlem Marit Walle Skatteetaten 

 

Daglig drift og ledelse 
Forumet har ingen ansatte. Den daglige driften er oppdragsbasert, og utføres av Torbjørn Vinje, 
Norsk Kommunalteknisk Forening.  

Oppgavene omfatter oppdatering av nettsted, utsendelse av nyhetsbrev, postmottak, oppfølging og 
utbetaling av innkommende fakturaer og reiseregninger, fakturering av medlemskontingent, 
regnskapsføring, samt bistand til styret med å iverksette vedtak.  

Daglig leder bistår også med servicekonferansene, ved deltakelse i progamkomitéen, markedsføring 
og praktisk gjennomføring. 
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Strategidokument 
Hva er Forum for offentlig service? 

Sterk interesseorganisasjon 
Forum for offentlig service (FOS) jobber for å forenkle og forbedre offentlig service og tjenesteyting 
gjennom samhandling og samordning.  

FOS  

• skal bidra i relevante sammenhenger  der offentlig service, tjenesteutvikling og organisering 
settes på dagorden 

• styrke rollen som attraktiv samarbeidspartner for offentlige aktører, og bli en sterkere 
interesseorganisasjon.   
 

Aktiv og utadrettet 
FOS jobber aktivt og utadrettet, og bidrar til økt bevissthet om offentlig service og tjenesteyting 
gjennom kunnskapsdeling og økt samhandling på tvers av offentlig sektor.  

FOS skal 

• delta i relevante offentlige fora 
• være synlig i media og sosiale kanaler 
• bygge nettverk og etablere dialog på tvers av offentlig sektor 
• tilby og formidle kompetanse og beste praksis om offentlig service, tjenesteutvikling og 

organisering 
 

Gjennomslagskraft 
Styret i FOS har en bred sammensetning for å ivareta ulike interesseområder i offentlig sektor.  

FOS skal  

• aktivt søke ny kompetanse for å ivareta rollen som sterk interesseorganisasjon og aktiv 
samarbeidspartner  

• sikre økt gjennomslagskraft gjennom å styrke daglig drift av organisasjonen 
 

 

Det skal være enkelt å møte det offentlige! 
 

 

 

  



 
 

 6 

Aktiviteter i perioden 
Nettsted og Facebook 
Forumets nettsted offentligservice.no er sentral i formidling av informasjon ut til medlemmer og 
andre interesserte.  

Det har blitt lagt vekt på å formidle informasjon fra hele offentlig sektor. Det er enkelte 
egenproduserte artikler på strategisk viktige områder. Det sendes ut nyhetsbrev om lag hver 14. dag i 
gjennomsnitt. I tillegg til medlemmene er det 377 personer som abonnerer på nyhetsbrev. I 2016 var 
gjennomsnittlig antall klikk pr nyhetsbrev 322. I 2017 økte dette til 709. 

Forumets Facebookside ble etablert 13.10.12. Pr 31.12.17 var det 350 følgere, en økning på 80 på to 
år. Hovedsakelig er det allerede publiserte artikler fra nettstedet som deles på Facebook. Følgere får 
dermed nyhetene før de kommer i nyhetsbrevene. 

Konferanser og seminarer 
Servicekonferansene er forumets hovedarrangement i løpet av året, og er økonomisk sett en av 
bærebjelkene for annen virksomhet. Styret legger ned et betydelig arbeid med hvert enkelt 
arrangement, og legger vekt på at konferansene både skal ha et godt faglig innhold og være en viktig 
møteplass for alle som arbeider med og er opptatt av gode offentlige tjenester. 

Det er flest deltakere fra kommuner, men også et betydelig innslag fra fylkeskommuner og statlige 
virksomheter. 

Servicekonferansen 2016: Digital virkelighet krever digital kompetanse 
Konferansen ble arrangert på Clairon Hotel & Congress, Gardermoen, 27.-28 oktober, og samlet 309 
deltakere inklusiv foredragsholdere og utstillere. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger på 
evalueringen.  

Servicekonferansen 2017: Gode tjenester krever digital samhandling 
Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 26.-27. oktober, og samlet 310 
deltakere inklusiv foredragsholdere og utstillere. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger på 
evalueringen.  

Presentasjoner på konferanser og samlinger 
Styrets medlemmer bidrar som foredragsholdere på en rekke konferanser og samlinger gjennom 
året. Det er også utviklet en standard presentasjon om digitalt servicetorg som tilpasses ulike 
målgrupper. 

Deltakelse på konferanser 
Styrets medlemmer og forumets daglige leder legger vekt på å delta på en del konferanser gjennom 
året, bl a for å få oppdatert kunnskap på sentrale områder, dele erfaringer, bygge nettverk og finne 
gode foredragsholdere til servicekonferansene. De mest aktuelle konferansene er: 
Digitaliseringskonferansen (Difi), e-Kommune (KS) og Nokios. 

Studietur til Estland 
Styret og daglig leder var med på en studietur til Tallinn i Estland i mai 2017. Målet var å få en dypere 
kunnskap om Estlands digitaliseringsstrategi, status i dag og veien videre. 
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Nettverksgrupper  
Nettverksgruppene er en viktig arena for kompetansebygging og erfaringsutveksling. Styret 
stimulerer til nettverk på tvers av offentlige virksomheter. Det gis kr 7.500,- i støtte til arrangement 
som har med statlig eller fylkeskommunal virksomhet i gruppen. Ellers er støtten kr. 5.000,-. I 
perioden er det utbetalt støtte til fem arrangementer. Oversikt over gruppene finnes på 
offentligservice.no. 

Ny grafisk profil 
I løpet av perioden er det utarbeidet en helhetlig grafisk profil for forumet, som brukes bl a i 
dokumenter, på forumets nettsted, på servicekonferansene og på sosiale medier. 

Høringer og prosjekter 
Forumet bidrar med høringssvar og som deltakere i flere sentrale prosjekter/satsinger. I perioden har 
det viktigste vært: 

• Høringssvar på KS´digitaliseringsstrategi 2017-20 
• SKATE-nettverket 
• Digidel fase 2: Digihjelpen 
• OECD-rapport om digital status i Norge 
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Kommentarer til regnskapet og grunnlaget for fortsatt drift 
Styret mener at informasjonen gitt i årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over forumet sine 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.  

Driften av forumet har et positivt resultat på kr 295 tusen i perioden. Forumet er i en betryggende 
økonomisk situasjon, og grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.  

 

Oslo, 11. oktober 2018 
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Resultatregnskap, balanse og noter for 2016 
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Revisjonsberetning for 2016 
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Revisjonsberetning for 2017 
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