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Fra vugge til grav

• Vi lever vårt liv i norske 
kommuner og fylker 

• Alle kommuner og fylker er 
medlemmer i KS

• KS arbeider for at norske 
kommuner og regioner 
skal videreutvikle gode 
lokalsamfunn som dekker 
innbyggernes behov



KS har tre roller

Arbeidsgiverorganisasjon Interessepolitisk aktør Utviklingspartner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle kommuner og fylker er medlemmer i KSKS arbeider for at norske kommuner og regioner skal videreutvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behovKS er en interessepolitisk organisasjon. Det vil si at KS gir lokale folkevalgte en stemme inn til sentrale beslutningstakere, heriblant regjeringen, departementene og stortingskomitéene. Målet med arbeidet er at Storting og regjering skal vise folkevalgte tillit og gi kommuner og fylkeskommuner frihet til å gjennomføre en politikk som er godt tilpasset lokale forhold. �Bildet til høyre viser KS leder Gunn Marit Helgesen sammen med statsminister Erna Solberg og tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med flyktningkrisen i 2015.KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektorAlle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på deres vegne. Mandatet sikres gjennom gode politiske prosesser blant medlemmene og vedtas av Hovedstyret.KS forhandler med 4 forhandlingssammenslutninger (LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune) som representerer 41 fagforeninger og opptil 100 faggrupper. I 2019 forhandlet KS lønnsoppgjøret for rundt 441.000 kommunalt ansatte og om 270 milliarder kroner.Bildet til venstre viser KS forhandlingsleder Tor Arne Gangsø og parter signere tarfiffavtalen i 2019. KS som utviklingspartnerSom utviklingspartner bidrar KS på flere ulike måter. For eksempel fremmer KS kommunesektorens interesser i statlige digitaliseringsprosjekter, og lager digitale felles løsninger til bruk for hele sektoren. I tillegg jobber KS som utviklingspartner gjennom tilrettelegging av nettverk og møteplasser for erfaringsutveksling og læring for folkevalgte, administrative ledere og fagpersonell. Aktiviteter og tilbud administreres og tilbys fra KS sentralt eller KS regionalt. KS er sekretariat for ulike kollegier av politiske og administrative ledere, blant annet rådmannsutvalg og Kommunesektorens etikkutvalg. Som arbeidsgiverorganisasjon gir KS råd, bistand og strategisk veiledning til kommunesektoren i arbeidsgiverrelaterte saker og problemstillinger.Bildet viser Gunn Marit Helgesen sammen med digitaliseringsminister Nikolai Astrup etter signeringen av  digitaliseringsstrategien for offentlig sektor juni 2019, samt Min side som KS har utviklet for norske kommuner



En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Kommunene og 
fylkeskommunene er 

forskjellige

Forskjellige
utfordringer krever 

forskjellige løsninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KS visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektorRammene må være vide nok slik at kommunesektoren har handlingsrom til å løse utfordringene. Ikke begrensninger i lover og reglerØkonomiske muskler til å utrette det som er nødvendig og ønskeligVerden endrer seg – løsningene endrer seg også. Kommunene tar sin del av ansvaret og kommer opp med nye løsninger.



KS er styrt av lokale folkevalgte
Landstinget

Landsstyret

Hovedstyret

Kommunestyrer 
og fylkesting

Fylkesstyrene

Fylkesmøtene
RÅDGIVENDE ORGAN

Kommunedirektørutvalget
Fylkesvise 

kommunedirektørutvalg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle landets kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. Faste folkevalgte og kommune- og fylkesråder kan velges til styrene i KS. Tillitsvalgte fra hele landet er representert gjennom fylkesstyrene, Landsstyret og Hovedstyret. Landstinget er KS’ øverste styrende organ og avholdes hvert fjerde år etter lokalvalgene. Neste landsting blir i 2020. OrganiseringenFylkesmøtene�Alle medlemmene er representert i fylkesmøtene. Etter hvert kommunestyre- og fylkestingsvalg velger fylkesmøtene delegater til Landstinget og blant disse velges medlemmer og leder til Fylkesstyret. De årlige fylkesmøtene drøfter og forankrer KS’ arbeid mot regjeringen, tariffspørsmål, forpliktende avtaler og andre viktige og prinsipielle saker. Fylkesmøtene kan også ta opp lokale/regionale saker som kan gi retning til fylkesstyrenes arbeid.Fylkesstyrene�Ingen kjenner lokalsamfunnene og det regionale politiske bildet bedre enn representantene til fylkesstyrene. De støtter KS ved å tilrettelegge og forestå den løpende politiske virksomheten på fylkesnivå og er KS’ viktigste knutepunkt for medlemskontakt.Fylkesstyrene sikrer at KS har nødvendig politisk støtte og gir innspill og anbefalinger som det mener vil styrke kommunesektorens stemme overfor staten og i den offentlige debatten. Både i forberedelsen til sentrale tariffoppgjør og i politiske spørsmål har det vist seg svært viktig at det på fylkesnivå har vært grundige drøftinger og at det gis tydelige tilbakemeldinger til KS. Fylkesstyrelederne er automatisk oppnevnt til Landsstyret. KS’ regionkontorer er sekretariat for fylkesstyrene.Landstinget�Landstinget er KS’ øverste myndighet. Landstinget vedtar de overordnede politiske rammer som KS skal arbeide etter de neste fire årene og velger organisasjonens sentralstyre med politisk leder. Landstinget består av ca. 240 valgte delegater fra kommuner, fylkeskommuner og bedrifter. Delegatene som ble utpekt av fylkesmøtene velger representanter til Landsstyret og til Hovedstyret. I tillegg velges Hovedstyrets ledelse.�Landsstyret�Landsstyret er KS øverste organ mellom Landstingene. Landsstyret møtes minst to ganger i året og består av alle fylkesstyrelederne, hele Hovedstyret og 18 landstingsvalgte representanter. Dette er KS’ øverste organ i fireårsperioden mellom landstingene. Landsstyret utpeker retning og vedtar blant annet langtidsstrategier for KS. I tillegg behandler Landsstyret spørsmål om KS’ krav til staten i forbindelse med de faste møtene med regjeringen.Hovedstyret�Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene. Hovedstyret møtes normalt ti ganger i året og ellers etter behov, for eksempel under tariffoppgjøret. Hovedstyret utpeker representanter til internasjonale organisasjoner som KS er medlem av. Styreleder i KS er Gunn Marit Helgesen (H). Første nestleder er Mette Gundersen (Ap) og andre nestleder er Bjørn Arild Gram (Sp).Hovedstyret har 15 medlemmer, hvorav ett medlem velges av Bedriftsstyret.  Rådmannsutvalget�KS har et eget utvalg for rådmennene. Det er et rådgivende organ og velges av rådmannslandsmøtet. Det er også rådmannsutvalg på fylkesnivå. KS i regionene er sekretariat for de fylkesvise rådmannsutvalgene. I tillegg til fylkesstyrene er de gode støttespillere og rådgivende organ for KS. Rådmannslandsmøtet, som arrangeres annethvert år, peker ut representantene til det sentrale Rådmannsutvalget. Utvalgets leder møter som observatør med tale- og forslagsrett i Hovedstyret.Bedriftenes egne organer�Et eget styre for bedriftsmedlemmer ivaretar bedriftsmedlemmenes interessepolitiske og arbeidsgiverfaglige interesser.



KS er tilstede i hele landet (og i Brussel)
Nord-Norge

Trøndelag

Innlandet

Møre og Romsdal

Vest

Agder

• 16 avdelingskontorer, fordelt på åtte 
regioner

• Bistår i medlemmenes utviklingsarbeid
• Lokalt interessearbeid på vegne av 

medlemmene
• Nettverksarbeid
• Møteplasser
• Lyttepost

Brukernavn
Presentasjonsnotater
01.01.20:356 kommuner og 11 fylkeskommunerLokal kunnskap kommer regioner til gode. Sørger for innspill, synspunkter og dokumentasjon fra medlemmene og bringer disse inn i interesse- og arbeidsgiverarbeidet i KSEn sentral møteplass for medlemmene.KS jobber med det som treffer kommunene -  det innebærer alt fra økonomi, arbeidsgiverpolitikk, helse, barnehage, skole, eldreomsorg, innvandringspolitikk, klimapolitikk, boligpolitikk og skattepolitikk. Dette jobber vi med på ulike måter både nasjonalt og lokalt. 



Hilde Thorkildsen
Leder i utvalg

Fylkesstyret i Viken Kommunedirektør
utvalget i Viken

Eivind Glemmestad
Leder i utvalg



KS Akershus og Østfold

• Fylkesstyret Viken og Kommunedirektørutvalget for Viken
• KS Folkevalgtprogram
• Kommuneproposisjon/statsbudsjett-konferanser
• Konferanser knyttet til tariff
• Fagnettverk: skole, barnehage, HR
• Digitaliseringssamarbeid i Viken
• Årlige strategi- og høstkonferanser 

https://www.ks.no/regioner/ks-akershus-og-ostfold/

https://www.ks.no/regioner/ks-akershus-og-ostfold/


Informasjon fra og om KS 

KS’ nettsider:
https://www.ks.no/

Følg KS i sosiale medier
• Facebook
• Linkedin
• Twitter

• Nyhetsbrev: 
https://www.ks.no/nyhetsvarsling/

https://www.facebook.com/KSKommunesektoren/
https://www.linkedin.com/company/kskommunesektoren/
https://twitter.com/www_ks_no
https://www.ks.no/nyhetsvarsling/
https://www.ks.no/


Det handler om tillit

• Digital bok, utgitt av KS
• Finnes på KS sine hjemmesider:

– https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/f
or-deg-som-folkevalgt/Tillit.pdf

• Vi har også en egen nettside for folkevalgte:
– https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-

styring/for-deg-som-folkevalgt/

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/Tillit.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/for-deg-som-folkevalgt/


Opp på talerstolen!

1. Bruk 1 minutt på å presentere deg selv på 
talerstolen

2. Ordfører er ordstyrer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor ble du politiker? Formålet med dette programpunktet er å få de folkevalgte til å anerkjenne hverandre for ønsket om å gjøre noe godt for lokalsamfunnet gjennom å jobbe for politiske løsninger på aktuelle problemer og utfordringer. De folkevalgte har naturlig nok forskjellige politiske holdninger til mål og midler, men vil likevel kunne anerkjenne hverandres motiver for å gå inn i politikken, eksempelvis å gjøre noe bra for byen/bygda, eller skape bedre forhold for unge, eldre, barnefamilier, næringsliv, idrettsliv, kulturliv, osv.Steg for steg:Deltakerne får utlevert post-it-lapper, og får 5 minutter til å tenke over hvorfor de i sin tid besluttet å gå inn i politikken. De bes om å skrive 2-3 stikkord på lappen som kan fange opp deres opprinnelige motivasjon for å bli politikere og folkevalgte. Deltakerne bør oppfordres til å formulere deres motivasjon positivt (hva de gjerne ville...) framfor negativt (hva de var i mot....). [5 min.]Deltakerne forteller på skift til de andre i gruppen om deres motivasjon for å gå inn i politikken, med utgangspunkt i stikkordene på post-it-lappen. [15 min.]Deltakerne går opp en etter en og fester deres post-it-lapp på en fem meter lang tidslinje inndelt i fire-års intervaller (korresponderende til kommunestyreperioder). Hver enkelt deltaker nevner kort i plenum sin motivasjon (i en eller to setninger), og setter lappen på riktig sted på tidslinjen. [25 min.]Når alle deltakerne har satt sin post-it-lapp på tidslinjen, gjennomføres det en plenumsdiskusjon om de mange felles, og kanskje også ulike, grunner og motiver for å gå inn i kommunepolitikken, og hvordan motivene eventuelt har endret seg over tid. Et sentralt poeng er at de folkevalgte med fordel kan bruke fortellingen om sin egen vei inn i politikken når de kommuniserer med lokalsamfunnet [10 min.]Fasilitatorene konkluderer med henvisning til konkrete eksempler, at alle – både politiske venner og fiender, har blitt politikere fordi de gjerne vil bidra til utviklingen av samfunnet og det lokale fellesskapet. Oppfatningen av hva som bidrar vil variere, men det finnes en felles ambisjon om å skape et bedre samfunn. Det avsluttende poenget er at den gjensidige anerkjennelsen av hverandres motivasjoner er et godt utgangspunkt for å hjelpe hverandre med å utøve folkevalgt ledelse, og på den måten gjøre en forskjell som folkevalgt. [5 min.]



Pause
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