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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 
offentligservice.no, de årlige servicekonferansene, støtte til regionale faglige nettverk og deltakelse i 
pågående prosjekter og prosesser i regi av det offentlige Norge. 

Forumet har kontoradresse: Forum for offentlig service c/o Norsk Kommunalteknisk Forening, 
Calmeyers gate 5, 0183 Oslo. 

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

Antall medlemmer er redusert fra 170 til 150 i perioden (pr 31.12.19). Antall kommuner og 
fylkeskommuner er redusert fra 158 til 135. Nedgangen skyldes hovedsakelig kommunereformen. 
Resterende medlemmer er statlige etater, organisasjoner og private virksomheter.   

Landsmøtet 
Landsmøtet er forumets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert andre år (partallsår). Det siste 
landsmøtet var 07.11.18, og det neste er planlagt 04.11.20. 

Styret 
Styret er forumets høyeste organ mellom landsmøtene, og leder forumets daglige arbeid. Arbeidet 
utøves på grunnlag av vedtektene, strategidokumentet og rammebudsjettet vedtatt av landsmøtet. 
Styret utarbeider og følger opp budsjett og regnskap, samt påser 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. 

Styret har hatt 12 styremøter i perioden 2018-19. Referater fra møtene publiseres på 
offentligservice.no. 

Fokusområder i perioden: 

• Strategi 
• Kunnskapsutvikling og -spredning 
• Digital kompetanse og utenforskap 
• Klart språk 
• Innbygger-/medborgertorg 
• Bruk av helhetlig grafisk profil   
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Styrets sammensetning etter landsmøtet 07.11.18: 

Styreleder  John Andrew Firing Indre Østfold kommune 

Styremedlem Terese Olstad Bjerke Arbeids- og sosialdepartementet 

Styremedlem Espen Sunde NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Styremedlem Mona Hovland Jakobsen Direktoratet for forvaltning og IKT 

Styremedlem  Kjersti Rongved Bodø kommune 

Styremedlem Torgeir Endre Torgersen Skatteetaten  

Styremedlem Marlene Uvsløkk Tromsø kommune 

Varamedlem Anna Holm Vågsland KS 

Varamedlem Eva Hille Bergen kommune 

 

Terese Olstad Bjerke ble gjenvalgt som nestleder på konstituerende styremøte etter landsmøtet. 

 

Valgkomitéen for neste periode: 

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 (NKF).  

Oppgavene omfatter:  

• Kontroll og oppfølging av reiseregninger, inn- og utgående bilag (regnskapsføring, 
fakturering, inn- og utbetalinger gjøres av regnskapsansvarlig i NKF). 

• Oppdatering av og publisering av artikler på nettstedet  
• Utsendelse av nyhetsbrev  
• Ledelse av progamkomitéen, planlegging, publisering, markedsføring og gjennomføring av 

servicekonferansene.  
• Gjennomføre vedtak i styret.   
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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 
 

 

Pådriver for bedre offentlig service – det skal være enkelt å møte det offentlige! 
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Aktiviteter i perioden 
Nettsted og Facebook 
Forumets nettsted offentligservice.no er sentral i formidling av informasjon ut til medlemmer og 
andre interesserte.  

Det blir lagt vekt på å formidle informasjon fra hele offentlig sektor. Det er 11 egenproduserte 
artikler i perioden, alle i 2019. Det sendes ut nyhetsbrev om lag hver 14. dag. I tillegg til 
medlemmene er det 465 personer som abonnerer på nyhetsbrev, en økning fra 377. Det er en meget 
positiv utvikling i antall klikk (artikler som åpnes) pr nyhetsbrev siste 4 år: 

Nyhetsbrev 2016-19 
År / nyhetsbrev 2016 2017 2018 2019 

Antall nyhetsbrev 12 27 19 26 

Sum klikk alle nyhetsbrev 3866 19130 29947 60903 

Snitt klikk pr nyhetsbrev 322 709 1576 2342 
Den postive utviklingen har fortsatt så langt i 2020. 

Forumets Facebook-side ble etablert 13.10.12. Pr 31.12.19 var det 458 følgere, en økning på 108 på 
to år. Hovedsakelig er det allerede publiserte artikler fra nettstedet som deles på Facebook. Følgere 
får dermed nyhetene før de kommer i nyhetsbrevene. 

Forumets LinkedIn-side brukes sporadisk og lite målrettet, og har 43 følgere. 

Kurs og konferanser 

Konfliktdempende kommunikasjon 
Dagskurset ble satt opp i fire byer våren 2019, men ble avlyst alle steder på grunn av lav påmelding. 

Servicekonferansene 
Servicekonferansen 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. Det legges 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 2018: Fysisk og digitalt samspill 
Konferansen ble arrangert 08.-09.11 på Scandic Ørnen i Bergen.  

Det var 318 deltakere (310 i 2017) inkl arrangør, foredragsholdere og utstillere. 

Den 07.11 var det sosialt arrangement på Akvariet i Bergen med 70 deltakere. 

Konferansen fikk meget gode tilbakemeldinger. 
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Servicekonferansen 2019: Innovasjon og digitalisering – det handler om mennesker 
Konferansen ble arrangert 19.-20.09 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Dette var 20 års 
jubileumskonferanse for etablering av forumet. Svolvær ble valgt fordi den første konferansen fant 
sted der i 1997. 

Det var 224 deltakere inkl arrangør, foredragsholdere og utstillere. 

Den 18.09 var det sosialt arrangement på hotellet med 100 deltakere. 

Konferansen fikk meget gode tilbakemeldinger. 

Presentasjoner på konferanser og samlinger 
Styrets medlemmer bidrar som foredragsholdere på en rekke konferanser og samlinger gjennom 
året.  

Deltakelse på konferanser 
Styrets medlemmer og forumets daglige leder legger vekt på å delta på en del konferanser, 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. 

Nettverksgrupper  
Nettverksgruppene er selvstyrte og sammensatt av kommuner med geografisk samhørighet. Oversikt 
finnes på offentligservice.no. Målet er kompetansebygging og erfaringsutveksling for medarbeidere 
og ledere i offentlige førstelinjer. 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 2018-19 er det utbetalt støtte til fire arrangementer 
med kommunale deltakere. 

Ny grafisk profil 
I 2018 ble det innarbeidet en helhetlig grafisk profil for forumet, som brukes bl a i dokumenter, på 
forumets nettsted, på servicekonferansene og på sosiale medier. 

Samfunnsaktør 
I perioden har forumet ikke bidratt med høringssvar eller deltatt i sentrale offentlige prosjekter. 
Egenproduserte artikler: 

Digitalisering 
• Innovasjons- og transformasjonsminister - ja, takk! 
• Sammenhengen mellom små linjer med kode og store samfunnsverdier 
• Refleksjoner rundt lovverk og digitalisering 
• Om forventninger til offentlige digitale tjenester 

Organisering av førstelinjer 
• Offentlige servicekontor var svaret, men hva var og er spørsmålet? 
• Chatbots - har de en plass i førstelinja, er de våre venner, eller bør de dra dit pepper’n gror? 

Klarspråk 
• Hva? Skal kommunen stenge arbeidsplassen vår? Hva galt har vi gjort? 

 

  



 
 

 8 

Kommentarer til regnskapet og grunnlaget for fortsatt drift 
Styret mener at informasjonen gitt i årsregnskapene gir en rettvisende oversikt over forumet sine 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.  

Driften av forumet har et positivt resultat på kr 45 tusen i perioden. Forumet er i en betryggende 
økonomisk situasjon, og grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.  

 

Oslo, 15. mai 2020 
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Resultatregnskap, balanse og noter for 2018 
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Revisjonsberetning for 2018 
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Revisjonsberetning for 2019 
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