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1. KS er en politisk styrt medlemsorganisasjon

2. Oppgavene og rollene – hva gjør vi?

3. Vi er nære 



En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Kommunene og 
fylkeskommunene

er ulike

Målsettinger
Behov
Utfordringer

Ulike ønsker og 
løsninger



KS er en medlemsorganisasjon som er styrt av lokale folkevalgte

Landstinget

Landsstyret

Hovedstyret

Kommunestyrer 
og fylkesting

Fylkesstyrene

Fylkesmøtene

Kommunedirektør-
utvalg (rådgivende)

Kommunedirektør-
utvalg (rådgivende)



Fra vugge til grav

Vi lever vårt liv i kommuner og fylker 

Alle kommuner og fylkeskommuner er 
medlem i KS

KS arbeider for at kommunesektoren skal 
videreutvikle gode lokalsamfunn som 
møter innbyggernes behov



Hva gjør vi… våre roller

KS

Interessepolitisk 
aktør

Utviklings-
partner

Arbeidsgiver-
organisasjon

Ekspert-
organisasjon



Slik arbeider KS



Interessepolitisk

• Faste konsultasjonsmøter med regjeringen

• Lovmedvirkningsordningen

• Teknisk beregningsutvalg (TBU)

• Avtaler (eks IA-avtale)

• Samhandler med departement, direktorater, 
stortingskomiteer, politiske partier
– Høringer i lovprosesser og andre saker

– Deltagelse i NOU’er

– Faglig og politisk dialog



KS legger til rette for samarbeid – og kunnskap!

• Utviklingsarbeid og erfaringsdeling gjennom 
nettverk

– Effektiviseringsnettverk for styrket internkontroll

– Nytt Blikk, heltidskultur

– Ledergalopp: Innovasjon og digitalisering for 
kommunedirektørens ledergrupper

– Barnevernløft: Styrket innsikt og eierskap for 
folkevalgt og administrativ ledelse

• Analyser, dialog og utvikling av kunnskap og 
styringsinformasjon

• Planlegging, beslutningsgrunnlag, valg og retning



KS bygger kunnskap

• Utredning og dokumentasjon om og for 
kommunesektoren

• Forsknings- og utviklingsarbeid som gir 
kommunesektoren ekspertstøtte 

– i møte med Stortinget, statlige 
aktører, arbeidslivspartene og i 
samfunnsdebatten

• Eksempler

– Rapport om hat og trusler mot 
folkevalgte

– Utenforregnskapet



Kommunesektoren 
samler seg i 
digitaliseringsarbeidet

• Trygge, gode og effektive løsninger 

• For innbyggere og næringsliv

• Samarbeid, samordning og deling

• KS bidrar…

– Utvikling av fellesløsninger; Løsninger som mange kommuner kan bruke

– Spredning;  Støtter kommuner som samarbeider om løsninger som 
flere/mange kan benytte

– Fremmer sektorens interesser overfor staten



KS gir juridisk 
bistand

KS advokatene

• Yter juridisk bistand 
innenfor de fleste 
rettsområder

• Fører saker for alle 
rettsinstanser



KS er ekspert på kommuneøkonomi

Nytt verktøy for beregning av fremtidig behov for 
heldøgns omsorgsplasser

Kommunene har ulik geografi, alderssammensetning og 
levekår. Inntektssystemet bidrar til (om-) fordeling og 
likeverdig tjenestetilbud

Hva skjer i makroøkonomien, og har det betydning for 
kommunesektoren? 

I PAI-registeret finnes lønns- og personalopplysninger 
om alle ansatte i kommunal sektor. Grunnlag bl.a. ved 
lønnsforhandlinger, statistikk og til interessepolitiske 
formål



• Har kontorer og er tilstede i hele 
landet

• Tar initiativ, synliggjør og bistår i 
medlemmenes utviklingsarbeid

• Nasjonalt og lokalt 
interessearbeid

• Nettverk og møteplasser

Nord-Norge

Trøndelag

Innlandet

Møre og Romsdal

Vest

Agder

KS skaper lokale møteplasser

• Administrativ inndeling i 
hovedsak tilsvarende 
fylkesinndelingen

• 16 kontorer, fordelt geografisk

• Kommunenes hus i Oslo

• Europakontor i Brüssel

1.1.2020: 
356 kommuner
11 fylkeskommunerViken

Vestfold og Telemark



KS skaper lokale møteplasser

• Tett kontakt med ordførere og 
kommunedirektører

• Organisert med Fylkesstyre og 
Kommunedirektørutvalg for hvert 
fylke

• Nettverk og møteplasser

• Tar initiativ, synliggjør og bistår i 
medlemmenes utviklingsarbeid

Viken



Informasjon fra og om KS 

KS’ nettsider:

https://www.ks.no/

Også lokalt stoff

Følg KS i sosiale medier

• Facebook

• Linkedin

• Twitter

Hold deg oppdatert:

Meld deg på KS nyhetsbrev

https://www.ks.no/
https://www.facebook.com/KSKommunesektoren/
https://www.linkedin.com/company/kskommunesektoren/
https://twitter.com/www_ks_no
https://us1.list-manage.com/subscribe?u=cf3e2293fca4e68ebde653336&id=ca2c3adea2



