
KS - kommunesektorens organisasjon

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



En selvstendig og nyskapende kommunesektor

• KS arbeider for at alle norske kommuner og 
regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle 
gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes 
behov.  

Hva er KS til for?



KS er styrt av lokale folkevalgte/medlemmene

Landstinget

Landsstyret

Hovedstyret

Kommunestyrer 
og fylkesting

Fylkesstyrene

Fylkesmøtene

RÅDGIVENDE ORGAN

Rådmannsutvalget
Fylkesvise rådmannsutvalg



KS tre funksjoner

KS

Interessepolitisk aktør

Utviklingspartner

Arbeidsgiverorganisasjon



KS som arbeidsgiverorganisasjon 

• KS er den største 
arbeidsgiverorganisasjonen i 
offentlig sektor

– Fullmakt til å inngå og si 
opp sentrale tariffavtaler. 

– I 2019 forhandlet KS 
lønnsoppgjøret for rundt 
440.000 kommunalt 
ansatte og om 270 
milliarder kroner. 

• KS representerer kommuner og 
fylkeskommuner i 
trepartssamarbeid med statlig 
myndighet, 
arbeidsgiverorganisasjoner og 
arbeidstakerorganisasjoner 

• Veiledning innen arbeidsgiver-
og tariffspørsmål 

• Verktøy for attraktive 
arbeidsgivere 

• KS gir råd, bistand og strategisk 
veiledning til kommunesektoren 
i arbeidsgiverrelaterte saker og 
problemstillinger.

Forhandlings og tariffpart MedlemsserviceRådgiver på lov- og avtaleverk



Slik jobber KS interessepolitisk 

Konsultasjonsordningen

• Fast dialog med regjeringen

• Lovmedvirkningsordningen 

• Teknisk beregningsutvalg (TBU)

• Avtaler

Departementene

• Høringer i lovprosessen

• Deltagelse i NOUer

• Høringer

Direktoratene

• Samordning av statlig tilsyn

• Faglig dialog

Hovedstyret og landsstyret

•Landsstyret vedtar KS’ Langtidsplan og 
uttaler seg om aktuelle saker

•Hovedstyret vedtar årsplan og 
posisjoner

Medlemsforankring

•Medlemmene (Debattheftet)

•Fylkesstyrer og rådmannsutvalg

•Politiske og faglige nettverk

Dokumentasjon

•KS Forskning og utvikling

•Faglige vurderinger/notat 

Høringer

• Møte med komiteene om lovsaker 
og stortingsmeldinger

Møte med partigrupper og 
stortingsbenkene

Kontakt med enkeltrepresentanter

• Faglig og politisk dialog

• Fylkesstyrene møter 
stortingsbenkene

• Felles møter om aktuelle saker



KS som utviklingspartner for kommunal sektor

– Digifin

– Min side

– DigiSos

– Digihelse

– SvarUt (KS Fiks)

– KS Læring 

– Akson

• Samle kommunesektoren i 
digitaliseringsarbeidet. 

• KS sitter i 17 nasjonale råd og 
utvalg på digitaliseringsområdet

• KommIT-rådet peker retning

Lager digitale fellesløsninger til 
bruk for hele sektoren.

Tilrettelegger  for samarbeid og 
innovasjon 

Pådriver og premissgiver i 
digitaliseringsprosjekter

Én innbygger – én journal

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal

• KS bidrar til deling
• Etablerer nettverk og 

møteplasser for 
erfaringsutveksling og læring

• Program og prosjekter 
i samarbeid med andre aktører

• Skaper innovasjoner 



KS bygger kunnskap

• KS' forsknings- og utviklingsarbeid 

• Statistikk og analyse

– ASSS

– PAI-registret

– Arbeidsgivermonitoren

– Status Kommune

– Norge i tall



Kommune-Norges advokatkontor: KS Advokatene 

• Yter juridisk bistand 
innenfor alle rettsområder 
kommunesektoren kommer 
i befatning med

• Fører saker for alle 
rettsinstanser. 

• Særlig spisskompetanse 
innenfor de mest relevante 
fagområdene

• Bygger kompetanse i 
kommunene gjennom kurs


