
1 
 

Plan for arbeidet i sentralt kommunedirektørutvalg 2021 – 2023 
Landsmøtet velger nytt kommunedirektørutvalg for to år. I henhold til vedtektene skal landsmøtet  
vedta plan for kommunedirektørutvalgets arbeid i toårsperioden. 
 
Kommunedirektørutvalget er KS' rådgivende organ, jfr vedtektenes §9. 
 
Kommunedirektørutvalget legger fram sentrale mål og fokusområder, som bør prioriteres i 
kommende periode. Planen legger til grunn landsmøtet i 2020 vedtak i «Alle bekker små» og 
Langtidsstrategi for KS for 2020 – 23 vedtatt i Hovedstyrets sak 20/49. 
 
Kommunedirektørutvalgets arbeid må tilpasses utviklingen i KS og kommunesektoren i perioden.  
Kommunedirektørutvalget skal derfor arbeide innenfor de prioriteringer og planområder fastsatt av 
Hovedstyret. 
 

Langtidsplanens mål og fokusområder for perioden 2020 – 2023 
 
Med evne og kraft til å bære 
Noen forhold vil ligge relativt fast i tidsrommet for langtidsstrategien, og er noe som KS skal bidra til 
uansett hvilke politikkområder som prioriteres. 
 

• Bærekraftige kommuner og fylkeskommuner 

• Effektive, digitale og innovative kommuner og fylkeskommuner 

• Tillitsskapende kommuner og fylkeskommuner 

• Sikre og trygge kommuner og fylkeskommuner 

• Attraktive arbeidsgivere 
 
Særlige politikkområder: 
De særlige politikkområder er både prioriterte områder som består utover langtidsperioden, og 
området som krevet en særlig innsats over kortere tid. 

• God oppvekst og godt liv 

• Klima- og miljøvennlig utvikling 

• Omstillingsdyktig næringsliv 

• Attraktive steder og byer 

• Mangfold og inkludering 

• Deltakende innbyggere 
 
Kommunedirektørutvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at KS viderefører og videreutvikler de tre 
hovedrollene organisasjonen ivaretar for sine medlemmer; arbeidsgiverorganisasjon, 
interessepolitisk aktør og utviklingspartner. 
 
Innenfor og mellom de tre rollene skal kommunedirektørutvalget underbygge KS sitt arbeide for å 
styrke samhandling og samarbeid. Utvikling, endring, forbedring og utprøving av nye arbeidsmåter 
må foregå kontinuerlig. Det blir spesielt synlig når en pandemi gjør det nødvendig å ta i bruk nye 
digitale samhandlingsformer i kommunesektoren og KS. 
 
Kommunedirektørutvalget skal bidra aktivt til at viktige saksområder for kommunesektoren blir satt 
på dagsorden. 
 
Kommunedirektørutvalget skal gis muligheten til å gi innspill til prioriteringsområder ved 
utarbeidelse av ny langtidsplan og prioriteringsområder i valgperioden. 
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Kommunedirektørutvalget skal, gjennom sitt arbeid, bidra til at hovedprioriteringer gjort av 
Hovedstyret gjennomføres.  

 

 

 

 

 


