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19 fylkeskommuner 
428 kommuner 
500 bedrifter 

 
som har  
440 000 ansatte (184 mrd kroner) 
11 500 folkevalgte 
450 milliarder kroner (totalt) 

 
- og fem millioner innbyggere  
som får gode tjenester. 
 

Kort om KS  



Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor 

 
• KS arbeider for 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 
 

• KS arbeider for at alle norske 
kommuner og fylkeskommuner skal 
ha sterke nok muskler til å utvikle 
gode lokalsamfunn 
 

• KS gir folkevalgte en stemme inn til 
sentrale beslutningstakere, heriblant 
regjeringen, departementene og 
stortingskomitéene 
 



Landstinget 

Fylkesmøtet 

Fylkesstyret 

Landsstyret 

Rådmanns-
utvalget 

Hovedstyret 

Fylkesvise 
rådmannsutvalg 

«Som 
styremedlem har 
jeg skaffet meg et 
[…] tverrpolitisk 
nettverk som har 
gitt meg viktige 
[…] forutsetninger 
for mitt arbeid i 
regionen og i 
egen kommune.»  

Øivind Sand, ordfører i 
Rælingen og styremedlem 
i Akershus 

«KS er kraftfullt og får gjennomslag der kommunane 
har felles interesser. Vår direkte dialog med 
regjeringa er i mange høve avgjerande. Får du 
sjansen må du takka ja til å vere tillitsvald i KS.» 

 

Jenny Ellaug 
Følling, 
fylkes-
ordførar, 
styreleiar i 
KS Sogn og 
Fjordane og 
hovudstyre-
medlem 



KS’ roller som medlemsorganisasjon: 
 • Interessepolitisk aktør 

• Arbeidsgiverorganisasjon  

• Utviklingspartner 

 

KS er ikke: 
• et tilsyn for å passe på at kommunesektoren følger lover og 

pålegg 

• et direktorat som skal instruere medlemmene 

• statens utviklingspartner for å ”ensrette” kommunene 

 



Døtre: 



Interessepolitisk arbeid og påvirkning: 

• Styrke lokaldemokratiet og 
begrense statlig detaljstyring 

• Utredning og dokumentasjon 
om og for kommunesektoren 

• Sikre nødvendig støtte og styrke 
gjennom fylkesapparatet når 
saker tas videre til 
myndighetene eller i den 
offentlige debatt 

• Faste konsultasjonsmøter med 
regjeringen om blant annet  
kommuneøkonomi, kommunale 
tjenester og rammebetingelser 
for sektoren 

 



KS som interessepolitisk aktør 

• Kommuneøkonomi 

• Juridiske rammevilkår 

• Slaget om skatteinnkrevingen 



Flyktninger og asylsøkere 

• Bosettingsmodellen 

• Tilskudd til boliger 

• Integreringstilskudd 

• Vertskommunekompensasjon 

• Tilskudd til enslige mindreårige 

• Involvere kommunene 

 

 

 



KS er inndelt i syv regioner med egne fylkeskontor 
 

• KS Agder 
• KS Akershus og Østfold 
• KS Hedmark og Oppland 
• KS BTV 
 Buskerud, Telemark og Vestfold 

• KS Vest-Norge 
 Rogaland, Hordaland og Sogn og 
 Fjordane 

• KS Midt-Norge 
 Møre og Romsdal, Nord- og Sør-
 Trøndelag 

• KS Nord-Norge 
 Nordland, Troms og Finnmark 

 
 



KS i fylkene 

Fylkesstyre og administrasjon i alle 
fylker. Administrasjonen inndelt i 7 
regioner 
 

Hovedfunksjoner: 
• Tar initiativ, synliggjør og bistår i 

medlemmenes utviklingsarbeid 

• Sørger for innspill, synspunkter og 
dokumentasjon fra medlemmene og 
bringer disse inn i interesse- og 
arbeidsgiverarbeidet i KS 

• Lokalt interessearbeid på vegne av 
medlemmene 

• En sentral møteplass for medlemmene 

 

 
 

KS regionskontor for Akershus og Østfold 


