Vedtekter for Forum for offentlig service
Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling
til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig.
1. Navn
Organisasjonens navn er Forum for offentlig service.
2. Formål
Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentlig service, samt fungere som en
ressurs for å styrke og utvikle medlemmenes faglige dyktighet.
3. Visjon
Pådriver for bedre offentlig service – det skal være enkelt å møte det offentlige.
4. Medlemmer
Alle offentlige virksomheter kan være medlem av forumet. Ett medlemskap gjelder for én
organisatorisk enhet i virksomheten.
Private virksomheter og enkeltpersoner har anledning til å tegne støttemedlemskap uten
stemmerett på landsmøtene.
5. Kontingent
Medlemskontingenten behandles som egen post på hvert landsmøte.
6. Forumets organer
Forumets formelle organer er landsmøte og styre. Styret har ansvaret for å engasjere daglig leder.
7. Landsmøtet
Landsmøtet er forumets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert andre år (partallsår). Datoen skal
offentliggjøres minst to måneder før landsmøtet.
Saker til behandling på landsmøtet må være styret i hende minst fire uker før
landsmøtet. Saksdokumenter sendes ut senest to uker før landsmøtet. Styret skal avgi innstilling til
landsmøtet i innkomne saker.
Ekstraordinært landsmøte kan kreves av et flertall i styret, eller ¼ av medlemmene, og innkalling
skjer da med minst fire ukers varsel. Et ekstraordinært landsmøte sammensettes som et ordinært
landsmøte. Kun den (de) saken(e) som var grunnlaget for kravet om ekstraordinært landsmøte, kan
behandles.
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Konstituering av landsmøtet:

(a) Godkjenning

Fastsettelse av antall stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent(er)
Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps

(b) Beretning siden forrige landsmøte
(c) Regnskap med revisors beretning
(d) Fastsettelse av kontingent
(e) Budsjett
(f) Innkomne forslag
(g) Strategiplan
(h) Valg
Styret i forumet består av syv faste medlemmer og to varamedlemmer.
Ved hvert landsmøte velges minst to faste styremedlemmer for to perioder, mens resten av styret
inklusiv styreleder velges for én periode. Valgkomitéen skal sikre kontinuitet og fornying i styret. Ved
sammensetning av styret skal en søke å fordele medlemmene slik at en får en jevn fordeling mellom
kjønn og geografisk tilhørighet. Landsmøtet velger styrets leder, og forøvrig konstituerer styret seg
selv.
Valgkomité:
Revisor:

To medlemmer og én vara – oppnevnes av landsmøtet.
Revisorfirma engasjeres av styret.

8. Styret
Styret er forumets høyeste organ mellom landsmøtene og leder forumets daglige arbeid. Arbeidet
utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan 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. Styrelederen sammenkaller til styremøte så ofte han/hun finner det
nødvendig, dog bør styret møtes minst to ganger hvert halvår. Styret skal også sammenkalles når
minst tre styremedlemmer eller daglig leder ønsker det.
Daglig leder er styrets faste sekretær, som møter med tale og forslagsrett. Styret kan fatte vedtak når
minst tre medlemmer og styreleder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder,
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eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme. Styret er daglig leders oppdragsgiver, og plikter å
følge opp daglig leders arbeid. Daglig leders funksjon avtales og sies opp av styret etter normale
regler i arbeidslivet. Forumet kan etablere de forbindelser som er til organisasjonens og
medlemmenes beste.
9. Daglig leder
Daglig leder skal bistå styret med å iverksette landsmøtets vedtak. Funksjonen leies inn som en
tjeneste. Daglig leder mottar sine instrukser fra styret ved forumets styreleder eller fra den styret
utpeker.
10. Informasjonskanal
Forumets hovedkanal for faglig informasjon er nettstedet www.offentligservice.no og elektroniske
nyhetsbrev.
11. Alminnelige bestemmelser
Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan endres av landsmøtet dersom 2/3 av delegatene stemmer for et
endringsforslag. Endringsforslag skal sendes ut skriftlig sammen med saksdokumentene til
landsmøtet.
Oppløsning
Oppløsning av forumet kan bare besluttes av to påfølgende landsmøter, hvorav ett
kan være et ekstraordinært landsmøte, med minst to måneders mellomrom. Et slikt
vedtak krever ¾ flertall på begge landsmøtene. Det siste landsmøtet bestemmer hvordan forumets
midler skal disponeres.
Uravstemning
I saker av vesentlig karakter kan styret gjennomføre uravstemning blant medlemmene.
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