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VEDTEKTER FOR RÅDMANNSLANDSMØTET 

KOMMUNEDIREKTØRLANDSMØTET, RÅDMANNSUTVALGET 

KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET OG DE FYLKESVISE 

RÅDMANNSUTVALG KOMMUNEDIREKTØRUTVALG I KS 
 

Vedtatt av Rådmannslandsmøtet mai 2011 Behandlet på Kommunedirektørlandsmøtet mars 2021.  

 

Kommunedirektørutvalgene er vedtektsfestede organer i KS, ref. § 9 Kommunedirektørutvalget.  

§ 9 Kommunedirektørutvalget 

9.1. KS har kommunedirektørutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Det sentrale 
utvalget velges av kommunedirektørlandsmøtet. 

9.2. Det sentrale kommunedirektørutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett i 
Hovedstyret. Nestleder er vararepresentant til Hovedstyret. Tilsvarende gjelder Landstinget, 
Landsstyret og på fylkesnivå. 

 

1. FORMÅL 

 

a) Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å 
utvikle kommunesektoren faglig og administrativt. 
 

b) Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget er et rådgivende organ innen KS og medvirker i 
behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser, 
utredninger og tilrådinger samt selvstendig initiativ til behandling av saker som det er aktuelt 
å fremme overfor KS og kommunedirektører. rådmenn/administrasjonssjefer. (Jfr. Vedtekter 
for KS). 
 

c) Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget representerer rådmenn/administrasjonssjefer 
kommunedirektører i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) og øverste 
administrative leder i kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, i 
generelle administrative og faglige spørsmål av betydning for kommunesektoren. 
 

d) Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget er ansvarlig for løpende kontakt og samarbeid 
med de fylkesvise rådmannsutvalgene kommunedirektørutvalgene, som deltar aktivt i 
arbeidet i organisasjonens lokale organ i de enkelte fylkene. 
 

2. ORGANISERING 
 
a) Rådmannslandsmøtet Kommunedirektørlandsmøtet 
Rådmenn/administrasjonssjefer Kommunedirektører i kommuner og fylkeskommuner som er 
medlemmer i organisasjonen kan møte med stemmerett på landsmøtet. Tilsvarende gjelder for 
øverste administrative leder i kommune og fylkeskommune med parlamentarisk styreform. 
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Rådmannslandsmøtet Kommunedirektørlandsmøtet innkalles hvert annet år hvor følgende saker skal 
behandles: 
 
1. Beretning for siste periode 
2. Behandling av aktuelle saker  
2. Valg av rådmannsutvalg Kommunedirektørutvalg  
3. Vedta retningslinjer plan for det sentrale Rådmannsutvalgets Kommunedirektørutvalgets arbeid i 
den kommende perioden  
4. Behandling av endringer i vedtektene for kommunedirektørlandsmøtet, Kommunedirektørutvalget 
og de fylkesvise kommunedirektørutvalg dersom det foreligger forslag til endringer  
 
a) Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget 
Rådmannsutvalget består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 7 varamedlemmer. 
Minst 2 fra hvert kjønn skal være representert i utvalget. 
 
Ved behov kan ledermøtet supplere varamedlemsrekken. 
 
Leder, nestleder og ett medlem som velges av utvalget selv, utgjør utvalgets arbeidsutvalg.  
 
Både kommuner og fylkeskommuner skal være representert i Rådmannsutvalget 
Kommunedirektørutvalget og arbeidsutvalget. 
 
b) Sekretariat 
Organisasjonens sekretariat ivaretar sekretariatsoppgavene for Rådmannsutvalget 
Kommunedirektørutvalget og arbeidsutvalget sentralt, og tilsvarende ivaretar fylkessekretariatet 
dette for de fylkesvise rådmannsutvalg kommunedirektørutvalg. 
 
c) Ledermøtet 
Rådmannsutvalgets ledermøte avholdes i forbindelse med landsmøtet og minst 2 ganger 
mellom landsmøtene. 
(ca. hver 8. måned). 
 
Kommunedirektørutvalgets ledermøte avholdes 2 ganger hvert år, henholdsvis ett møte i 
vårsesjonen og ett møte i høstsesjonen. 
 
Ledermøtet består av: 
- Rådmannsutvalgets Kommunedirektørutvalgets medlemmer og varamedlemmer 
- Lederne av de fylkesvise rådmannsutvalg kommunedirektørutvalg 
- 3 representanter utpekt av fylkesrådmannskollegiet  
 
Ledermøtet velger en valgkomite på fem medlemmer ved det andre ledermøtet mellom 
landsmøtene. Valgkomiteen skal fremme innstilling på nytt rådmannsutvalg til landsmøtet. 
 
”Det settes av tid på ledermøtene til drøftinger/samtaler med lederne for de fylkesvise 
rådmannsutvalgene og Rådmannsutvalget.” 
 
Det settes av tid på ledermøtene til drøftinger av relevante saker for KS og 
kommunedirektørutvalgene.  
 
Ledermøtet velger en valgkomité på fem medlemmer i det siste møtet på høsten året før 
kommunedirektørlandsmøtet avholdes. Oslo kommune/fylkeskommune skal, i tillegg de fem valgte 
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medlemmene, være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal fremme innstilling på nytt 
Kommunedirektørutvalg til landsmøtet. 
 
Grunnlaget for valgkomitéens arbeid etter ledermøtet vil være:  

1. Kommunedirektørutvalget består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 7 varamedlemmer, 
inkl vara fra fylkeskommunedirektørene.  

2. Fylkeskommunedirektører skal være representert i Kommunedirektørutvalget. 
Fylkesrådmannskollegiet peker selv ut representanter fra kollegiet, knyttet til lederfunksjon i 
fylkesrådmannskollegiet.  

3. Kommunestørrelse  
4. Storbyene bør være representert 
5. Begge kjønn skal være representert 
6. Geografisk fordeling 
7. Kontinuitet  

 
d) Fylkesvise rådmannsutvalg kommunedirektørutvalg  
I hvert fylke er det rådmannsutvalg kommunedirektørutvalg som representerer 
rådmenn/administrasjonssjefer kommunedirektører i kommunene og fylkeskommunene og andre 
administrative ledere nevnt i § 2 a. 
 
Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalgene i fylkene velges i møte av og blant 
rådmenn/administrasjonssjefer kommunedirektører i kommunene og fylkeskommunene og andre 
administrative ledere nevnt i § 2 a. Det fylkesvise rådmannsutvalg kommunedirektørutvalget er et 
rådgivende organ for det sentrale rådmannsutvalg Kommunedirektørutvalget og for fylkesstyret i 
behandlingen av aktuelle saker. 
 
Utvalget skal sikre god kontakt og fremme samarbeidet med rådmenn/administrasjonssjefer 
kommunedirektører i kommunene og fylkeskommunene. 
 
Utvalget utarbeider en plan for sitt arbeid og avlegger rapport for fylkesstyret og det sentrale 
Rådmannsutvalg Kommunedirektørutvalget innen 1. mars om utvalgets virksomhet siste året.  
 
Utvalget kan bestå av 3-7 3 -11 medlemmer, med like mange varamedlemmer. Det tilstrebes at 
begge kjønn blir representert i utvalget.  
 
Blant medlemmene velger møtet leder og nestleder for 2 år. 
 
Ved forfall kan utvalget supplere varamedlemsrekken. Både kommunene og 
fylkeskommunene skal være representert i utvalget. 
 
Valg foretas i første møte etter avholdt rådmannslandsmøte kommunedirektørlandsmøte, senest 
innen utløpet av det år rådmannslandsmøtet kommunedirektørlandsmøtet finner sted. Valgperioden 
er 2 år. 
 
3. FINANSIERING 
Utgiftene til møtene i Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget, ledermøtet og de fylkesvise 
rådmannsutvalgene kommunedirektørutvalgene dekkes over organisasjonens budsjett innen de 
rammer som fastsettes av organisasjonens styre/fylkesstyre. 
 
4. VEDTEKTSENDRINGER 
Hovedstyret fastsetter vedtekter for Kommunedirektørutvalget (jfr. KS vedtekter § 7,9 og § 9). 
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Vedtektene fastsettes av rådmannslandsmøtet. Forslag til endringer skal være Rådmannsutvalget 

Kommunedirektørutvalget i hende senest 5 måneder før kommunedirektørlandsmøtet avholdes.  

Rådmannsutvalget Kommunedirektørutvalget sørger for at de fylkesvise kommunedirektørutvalg får 

anledning til å uttale seg om innkomne forslag. Tilsvarende gjelder forslag til endringer som 

Kommunedirektørutvalget selv foreslår.   

Deretter avgir Rådmannsutvalget sin tilråding som sendes de fylkesvise rådmannsutvalg og 
organisasjonens styre senest 1 måned før landsmøtet. 
 
Forslag og utvalgets tilråding sendes alle påmeldte deltakere fra landsmøtet. 
 
Deretter avgir Kommunedirektørutvalget sin tilråding som gjøres tilgjengelig for deltakere på 

kommunedirektørlandsmøtet.  

Etter kommunedirektørlandsmøtets behandling av forslag til vedtekter sendes forslag til nye 

vedtekter til endeling fastsetting av Hovedstyret i KS. 

Nødvendige redaksjonelle endringer av vedtektene kan foretas av Rådmannsutvalget 

Kommunedirektørutvalget. 


