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innkalling herfra. 
 
 
 
Rakkestad, den  28.09.2011 
 
 
Peder Harlem 
Ordfører 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 014  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 43/11 13.10.2011 
 
 
Utvalgssak 43/11 Saknr 11/2108 Løpenr 12177/11 
 

43-11 KOMMUNESTYREVALGET 2011. GODKJENNELSE  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyrevalget i Rakkestad 2011 godkjennes. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:   Kopi fra valgboken 
Som uttrykt vedlegg:   Hele valgboken 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til Kommunelovens § 17 skal konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret 
holdes innen utgangen av oktober måned.  Som første sak i det konstituerende møte skal 
kommunestyret ta stilling til om kommunestyrevalget er gyldig, jfr. valglovens § 13-4 første 
ledd.  Det første møtet skal også velge ordfører, varaordfører og formannskap.  
Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møtet.  
 
Andre opplysninger: 
I Rakkestad kommune ble det holdt valg i følgende 3 stemmekretser: 

 Bergenhus krets (Rakkestadhallen) 
 Kirkeng Krets (Kirkeng skole) 
 Os krets (Os skole) 

 
Opptelling av stemmesedler foregikk samlet i Rakkestad Kulturhus under valgstyrets ledelse.  
Grovtelling foregikk manuelt, mens fintelling (kontroll av grovtelling samt registrering av de 
rettelser som velgerne hadde gjort på listene) ble gjort elektronisk.   
 
Listestemmer = Antall stemmesedler x 25, pluss antall listestemmer (slengere) mottatt fra 
andre lister, og minus antall listestemmer (slengere) avgitt til andre lister.  Listestemmene 
danner grunnlaget for mandatfordelingen.  
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Parti Stemmetall Listestemmer 
Det norske Arbeiderparti 847 21.137 
Sosialistisk Venstreparti  54   1.356 
Senterpartiet 896 22.340 
Kristelig Folkeparti 481 12.067 
Venstre 550 13.859 
Høyre 299  7.434 
Fremskrittspartiet 325  8.107 
 
Sum 

 
3 452 

 
86.300 

 
Mandatfordelingen skjer ved at valglistenes listestemmetall divideres med 1,4 – 3 – 5 – 7 osv.  
Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av de fremkomne 
kvotienter.   
 
Mandatfordelingen ble slik:  
 
Det norske Arbeiderparti 6 representanter 
Sosialistisk Venstreparti 0          ” 
Senterpartiet 7          ” 
Kristelig Folkeparti 4          ” 
Venstre 4          ” 
Høyre 2          ” 
Fremskrittspartiet 2          ” 
Sum 25 representanter 
 
Kandidatkåringen: 
 
Kandidatkåringen skjer på grunnlag av to faktorer: 

 Stemmetillegg fra eget parti 
Kandidater som er ført opp med uthevet skrift på stemmesedlene, får et 
stemmetillegg som tilsvarer 25% av det antall stemmesedler som partiet fikk 

 Antall personstemmer som kandidaten har fått fra velgerne 
Her telles også med personstemmer som kandidaten har fått fra andre lister 
(slengere)  

 
Hvis flere kandidater får like mange personstemmer, er det rekkefølgen på valglisten som er 
avgjørende.  
 
Antall vararepresentanter for hver liste, skal tilsvare antall valgte representanter + 3 
 
Kandidatkåringen ga følgende resultat: 
 
DET NORSKE ARBEIDERPARTI 
 
Representanter:      Stemmetillegg+personstemmer 
 
1.  Ellen Solbrække       391  
2.  Roger Olstad       286 
3.  Tina Ødegård Hansen       78 
4.  Jan Lie         59 
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5.  Ida Bremnes        56 
6.  Knut-Magne T. Bjørnstad       49 
 
Vararepresentanter: 
 
1.  Dawood Alkaiysi       44 
2.  Arild Thorvaldsen       37 
3.  Iver Rode        28 
4.  Kenneth André Veiby      22 
5.  Øyvind Furuheim       22 
6.  Unni Ødegård       20 
7.  Marit Sofie Torp       15 
8.  Amer Saad Sadayo      14 
9.  Nina Ødegård        13 
   
SENTERPARTIET 
 
Representanter:      Stemmetillegg+personstemmer 
 

1. Peder Harlem       497 
2. Karoline Fjeldstad      332 
3. Dagfinn Søtorp      119 
4. Svein Iver Gjøby       58 
5. Anette Kaatorp Larsen      44 
6. Helen Graarud        40 
7. Gunnar Line        36 

 
Vararepresentanter: 
 

1. Ole Henrik Lauritzen      31 
2. Anne Marie Bye Harlem     30 
3. Inger Synøve Haugaard     27 
4. Bjørn Egil Raadahl      20 
5. Rolf Martin Rønneberg     18 
6. Eldbjørn Heller Nylænde     17 
7. Svein Gammelrsud      16 
8. Peder Glomsrud      13 
9. John Martin Snopestad     12 
10. Even Lund       12 

 
KRISTELIG FOLKEPARTI 
 
Representanter:      Stemmetillegg+personstemmer 
 

1. John Thune       286 
2. Undis Holt       160 
3. Stein Bruland        86 
4. Andreas Graff         70  
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Vararepresentanter: 
 

1. Jorunn Straume Stubberud     44 
2. Lars-Kristian Holøs Pettersen     27 
3. Anne Grete Holt Gudim     24 
4. Ragnhild Brenås      23 
5. Iselin Bjørnstad      23 
6. Hans Martin Skaug      22 
7. Tone Sandbo       18 

 
 
VENSTRE 
 
Representanter:      Stemmetillegg+personstemmer 
 

1. Villy Tjerbo       341 
2. Espen Storeheier      307 
3. Sølvi Brekklund Sæves       63 
4. Elin Gjerberg         62 

 
Vararepresentanter: 
 

1. Kaisa Storeheier        49 
2. Vermund Lyngstad          45 
3. Tor Normann Nakkim        39 
4. Ola Martin Wergeland Krog       38 
5. Jan Tore Gjøby        36 
6. Øyvind Westad        34 
7. Martin Østensvig        19 

 
HØYRE 
 
Representanter:      Stemmetillegg+personstemmer 
 

1. Knut Ruud       119 
2. Hanne Bull Fladstad      113 

 
Vararepresentanter: 
 

1. Heidi Saxegaard Eriksen       21 
2. Eli Uttakleiv         19 
3. Johnny Aaserud        17 
4. Eva Øverby         10 
5. Marita Walheim Syversen         9 
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FREMSKRITTSPARTIET 
 
Representanter:      Stemmetillegg+personstemmer 
 

1. Vidar Storeheier      173 
2. Ronnie Havaas Markussen       95 
 

Vararepresentanter: 
 

1. Hans Jørgen Fagereng       92 
2. Aud Blakkestad        87 
3. Jan Ståle Lintho        11 
4. Nils Meinert Pedersen          7 
5. Ove Gundersen         7 

 
Valgoppgjøret ble behandlet og godkjent av valgstyret 13.09.2011.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 44/11 13.10.2011 
 
 
Utvalgssak 44/11 Saknr 11/2116 Løpenr 12206/11 
 

44-11 VALG AV FORMANNSKAP  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling.   
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
Rundskriv H-4/11 – fra Det kongelege kommunal- og regionaldepartementet:   
”Val av formannskap/fylkesutval, kommuneråd/fylkesråd, ordførar/fylkesordførar, 
varaordførar, faste utval m.m.” 
 
Andre opplysninger: 
Reglene for valg av formannskap går fram av kommunelovens § 8 – Formannskap. 
Fylkesutvalg-  Lovparagrafen refereres: 
 
1.  Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på 
minimum 5 medlemmer.  Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner som har 
innført parlamentarisk styreform. 
 
2.  Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg velges for fire år av og 
blant medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget.  Valget holdes som forholdsvalg når 
minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.   
 
3.  Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 
skattevedtak.  For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for 
formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet.  Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 
 
Reglene om forholdsvalg går fram av kommunelovens §§ 36 og 37: 

§ 36 Forholdsvalg - listeforslag 

Ved forholdsvalg følges denne framgangsmåten:  

1.Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Partier 
eller grupperinger som er representert i det velgende organ, kan bare levere ett listeforslag 
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hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges 
medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på partiets eller 
grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller 
grupperinger.  

2.Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte 
liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, 
og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 
prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av 
kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 
disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i 
styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 
12 A.  

3.Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering 
som framsetter forslaget. Den som underskriver må være medlem av det velgende organ. 
Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal det være innhentet samtykke fra 
denne.  

Reglene om forholdsvalg – valgoppgjøret – går fram av kommunelovens § 37: 

§ 37 – Forholdsvalg – valgoppgjøret 
 

1.  Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene på listene i forhold til det antall 
stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Har flere lister samme 
kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, 
avgjøres valget ved loddtrekning.  

2. Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny 
stemmeopptelling for listens kandidater. En går fram slik: 

Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest 
stemmer ved denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn én plass, teller en deretter 
opp de navn som står som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved 
de to opptellingene, når en ser bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte 
fortsetter en inntil alle plasser listen skal ha er besatt, med de modifikasjoner som følger av 
bestemmelsen i denne paragrafs nr. 3. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, 
anses den valgt som står først i rekkefølgen på listen. 

Ved opptellingen ses bort fra andre navn enn de som står på den innleverte valgliste. 

3. Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåte vil bli representert med færre 
medlemmer fra en liste enn det som følger av kravene i § 36 nr. 2, rykker kandidater fra det 
underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det omfang som er nødvendig for å 
oppnå slik balanse. 

4. Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, 
med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte 
som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor. 

 
Reglene om avtalevalg går fram av kommunelovens § 38 a: 
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1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 
skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 
varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 
medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 
kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 
færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 
underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 
eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 
så langt det er mulig. 

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. 

 
Det vises også til det vedlagte rundskriv fra Kommunaldepartementet som også tar for seg 
valg av ordfører, valg til faste utvalg m.v. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 014  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 45/11 13.10.2011 
 
 
Utvalgssak 45/11 Saknr 11/2118 Løpenr 12212/11 
 

45-11 VALG AV ORDFØRER  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
Det vises til vedlegg til sak ang. valg av formannskap m.v. (Rundskriv H-4/11 fra 
Kommunaldepartementet) 
 
Andre opplysninger: 
Reglene for valg av ordfører går fram av Kommunelovens § 9: 
 
§ 9 – Ordfører, Fylkesordfører. Varaordfører 
 

1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. 
Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. 
Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste 
fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører 
eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas. 

I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører 
blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk 
styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer. 

2. Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg. 

3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet 
og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen 
og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. 

4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller 
fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har 
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bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og 
fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget 
i organer hvor han eller hun ikke er medlem.  

5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 014  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 46/11 13.10.2011 
 
 
Utvalgssak 46/11 Saknr 11/2119 Løpenr 12213/11 
 

46-11 VALG AV VARAORDFØRER  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
Det vises til vedlegg til sak ang. valg av formannskap m.v. (Rundskriv H-4/11 fra 
Kommunaldepartementet) 
 
Andre opplysninger: 
Reglene for valg av varaordfører går fram av Kommunelovens § 9.  Det refereres fra 
punkt 1: 
 
Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. 
Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. 
Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste 
fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører 
eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas. 
 
Og § 9, nr 2:   
Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 014  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 47/11 13.10.2011 
 
 
Utvalgssak 47/11 Saknr 11/2123 Løpenr 12222/11 
 

47-11 VALG AV VALGKOMITÉ  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Oversikt over styrer, råd og utvalg som skal velges (med forbehold om 

endringer)  
 
 
Andre opplysninger: 
Det har vært praksis å sette ned en valgkomité for å forberede kommunestyrets valg av 
styrer, råd og utvalg for perioden.  Valgkomité har tradisjonelt vært formannskapet.  
 
Valgene behandles i kommunestyret 10. november og valgkomiteen må være ferdig med sitt 
arbeid innen utsendelse av dokumenter den 3. november 2011.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 48/11 13.10.2011 
 
 
Utvalgssak 48/11 Saknr 11/1693 Løpenr 9828/11 
 

48-11 VALG AV RAKKESTAD KOMMUNES REPRESENTANTER TIL 
FYLKESMØTET I KS (KOMMUNENES SENTRALFORBUND) 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Brev fra KS datert 08.09.2011 vedlagt vedtekter for KS 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til ”Vedtekter for KS”, revidert av landstinget i KS februar 2008, skal valg til KS’ 
organer foretas av det konstituerende møtet i nyvalgt kommunestyre. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
I brev av 08.09.2011 er kommunen bedt om å velge representanter til Fylkesmøtet. 
 
Det vises til vedlagte brev og ”Vedtekter for KS”. 
 
Andre opplysninger: 
Fylkesmøtet møter 2 ganger i året i forbindelse med arbeidet med å forankre konsultasjoner, 
tariffspørsmål, forpliktende avtaler og andre viktige/prinsipielle saker.  Hver kommune velger 
representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år 
valg til kommunestyret avholdes.  For kommuner mellom 5 001 til 11 000 innbyggere skal det 
velges 2 representanter.   
 
Ved alle valg til KS, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst 40% av 
medlemmene.  
 
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert 
parti/gruppering) 
 
Fylkesmøtet for KS Østfold avholdes 28. – 29. november i Sarpsborg 
  
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
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Økonomi: 
Kommunen bærer selv utgiftene ved sine representanters deltakelse på Fylkesmøte. 



 

KS               
Haakon VIIs gate 9   T:  +47 24 13 26 00  E‐post: ks@ks.no  Bankgiro  8200.01.65189     
Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo  F:  +47 22 83 22 22  Web: www.ks.no  Org. Nr.  971 032 146  Iban:  NO63 82000165189 
 
 

 
 

 Vår referanse: 10/01569‐5 
Arkivkode: 035‐0 
Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen
Deres referanse:  
Dato: 08.09.2011 
  
  
  
  

Landets ordførere og fylkesordførere 
 

  
   

   

 

Valg til KS 
 
 

I henhold til ”Vedtekter i KS” (vedlegg 1) skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter i 
kommunestyrer og fylkesting. Valg av tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, 
Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i 
kommuner og fylkeskommuner, samt kommune‐/by‐/fylkesråder selv om de ikke er folkevalgte. 
Disse valgene er kronologisk beskrevet under. 
 

1. Valg til KS Fylkesmøte  
a) Slik gjør kommunene 
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS 
Fylkesmøte.  
 
Om kommunenes valg av representanter til Fylkesmøte  

Fra KS’ vedtekter § 12: 
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år 
valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:   
inntil 5 000 innbyggere    1 representant 
5 001 til   11 000 innbyggere  2 representanter  
11 001 til   25 000 innbyggere  3 representanter 
25 001 til   50 000 innbyggere  4 representanter 
50 001 til   90 000 innbyggere  5 representanter 
90 001 til 140 000 innbyggere  6 representanter 
140 001 til 200 000 innbyggere 7 representanter 
200 001 og flere innbyggere  8 representanter 
 
Oslos representasjon er angitt i § 4. 
 
Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommunalråder 
utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene. 

 
Om kommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøte  
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert 
parti/gruppering). 



   

 
 
 
b) Slik gjør fylkeskommunene 
Konstituerende fylkestingvelger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte.  
 
Om fylkeskommunenes valg av representanter til Fylkesmøte  

Fra KS’ vedtekter § 12: 
Fylkeskommunens representanter til Fylkesmøtet består av fylkesordføreren og 12  
fylkestingsmedlemmer/eller fylkesråder. 
 
Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om fylkesordfører eller 
fylkesrådsleder møter. 

 
Om fylkeskommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøtet  
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert 
parti/gruppering). 
 

2. Valg til Landstinget 
 
a) Slik gjør kommunene 
Kommunenes representanter og vararepresentanter til KS Landsting velges på det konstituerende 
Fylkesmøtet i KS. Oversikt over datoer for disse møtene er vedlagt (vedlegg 3). 
 
Om kommunens valg av delegater til Landstinget 

Fra KS’ vedtekter § 4: 
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for fire år på første fylkesmøte i 
perioden. Kommunenes representanter på Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det 
samlede innbyggertall i fylket pr.1.1. i valgåret tilsier: 
 
Inntil 100 000 innbyggere      5 delegater 
100 001 til 150 000 innbyggere      6 delegater 
150 001 til 200 000 innbyggere      7 delegater 
200 001 til 300 000 innbyggere      8 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere      9 delegater 
400 001 og flere innbyggere      10 delegater 

 
Om kommunens valg av varadelegater til Landstinget 

Fra KS’ vedtekter § 4: 
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg 
av to. 

 
 
b) Slik gjør fylkeskommunene 
Om fylkeskommunens valg av delegater til Landstinget 
Fylkeskommunene må velge sine Landstingsdelegater (og varadelegater) før det konstituerende 
Fylkesmøtet i KS.  
 
 
 



   

 
 

Fra KS’ vedtekter § 4: 
Fylkeskommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for fire år innen utgangen av 
oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, jfr. § 17 nr. 1 i Kommuneloven. Hver fylkeskommune 
velger delegater etter nedenstående skala basert på folketall pr. 1.1. det år valg til fylkesting holdes.  
 
Inntil 100 000 innbyggere       2 delegater 
100 001 til 150 000 innbyggere      3 delegater 
150 001 og flere innbyggere      4 delegater 

 
Om fylkeskommunens valg av varadelegater til Landstinget 
Ved valg av varadelegater brukes samme skala som for delegater + at KS anbefaler 2 ekstra 
varadelegater for hvert parti/gruppering. 
 
Oslo velger delegater etter kommune‐ og fylkeskommuneskalaen. 
 
 
 

KS’ vedtekter regulerer valg til KS’ organer 
KS’ vedtekter er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Det anbefales å lese disse hvis man er usikker på 
noen av valgene. Det gjelder en del særlige vilkår for Oslo og Longyearbyen. Disse er omtalt i 
vedtektene. 
 
I følge vedtekter for KS § 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS’ organer kreves fremmet som 
forholdstallsvalg. Ved alle valg til KS’ organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert 
med minst 40 % av medlemmene. 
 
Generelt ved valg til KS’ organer 
Hvis en person er valgt som representant eller vararepresentant fra fylkeskommunen, bør ikke 
vedkommende velges som representant (eller vara) fra en kommune (eller motsatt).  
 
Konstituerende fylkesmøte i ditt fylke (= Fylkesmøte) 
Det konstituerende Fylkesmøtet i ditt fylke vil finne sted i henhold til vedlagte oversikt (vedlegg 3). 
Foruten valg av landstingsdelegater skal dette møtet i følge vedtektene, velge fylkesstyre. Innkalling 
til det konstituerende Fylkesmøtet vil bli sendt fra KS i fylket.Her gis nærmere informasjon om valg til 
fylkesstyret. 
 
KS Landsting 
KS 18. Landsting vil finne sted i Oslo 12.‐ 14. februar 2012. 
 
KS Kommunedag 
Det vil også i 2012 bli arrangert Kommunedag i tilknytning til Landstinget. Program og invitasjon 
sendes senere ut til medlemmene fra KS kurs‐ og konferanse. 
 
Meld inn valgene til KS i eget fylke 
Beskjed om valgene til KS’ organer (med navn, privatadresse, partitilhørighet, e‐postadresse og 
mobiltelefonnr.) sendes KS i ditt fylke/din region så snart valget er foretatt (se vedlagte skjema i 
vedlegg 2). 
 
Det er viktig at KS får vite hvem som er valgt til ordfører og varaordfører (oppgis også i skjemaet). 



   

 
 
Spørsmål? 
Spørsmål om ovennevnte kan rettes til KS region‐/fylkesadministrasjon(se vedlegg 3) eller KS sentralt 
ved Tor Magne Fredriksen tlf. 24 13 27 60 / mobil 91159023.  
Epost: tor‐magne.fredriksen@ks.no. 
 
Lykke til med konstitueringen og valgene!  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Halvdan Skard                Sigrun Vågeng 
 
 
 
 
Vedlegg:   ‐      Vedtekter KS. 

‐ Oversikt over KS i fylkene og konstituerende møter 
 
Kopi:   KS i fylkene og postmottak i kommunene/fylkeskommunene 
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    1. Vedtekter for KS 
 
 
§ 1 Formål 
 
1.1. KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom 

ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og 
selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. 

 
 
§ 2 Medlemskap 
 
2.1.  KS er en medlemsorganisasjon.  
 
2.2.  Alle kommuner og fylkeskommuner har rett til å være medlemmer av KS. 

Medlemskapet omfatter også KS arbeidsgivervirksomhet. Landstinget kan gjøre 
unntak. Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten fastsettes av Landstinget. 

 
2.3.  Bedrifter som virker innenfor offentlig sektor eller i markeder etablert av det 

offentlige, kan tas opp som medlemmer etter godkjenning av Hovedstyret, eller 
ved delegasjon til administrerende direktør eller Bedriftsstyret. 

 
2.4.  Inn- og utmelding i KS skjer skriftlig. 
 
2.5.  Utmelding av KS kan bare skje med virkning fra den inneværende 

Hovedtariffavtalens utløpsdato. 
 
2.6.  Utmelding av kommuner/fylkeskommuner må være Hovedstyret i hende innen  
 1. juni året før Hovedtariffavtalens utløp. 
 
2.7.  Utmelding av bedriftsmedlemmer må være Bedriftsstyret i hende innen 1. juni 

året før Hovedtariffavtalens utløp. 
 
2.8.  Hovedstyret kan vedta at medlemmer som opptrer i strid med vedtektene skal 

helt eller delvis ekskluderes eller nektes bistand. 
 
2.9.  Medlemmer som har meldt seg ut, kan ikke reise krav på noen del av KS’ aktiva. 
 
 
§ 3 Valg til KS organer 
 
3.1.  KS’ tillitsvalgte skal representere medlemmene. 
 
3.2.  Tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og 

Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte 
i kommuner og fylkeskommuner, samt kommune-/by-/fylkesråder selv om de 
ikke er folkevalgte. Valgene gjelder normalt for 4-årsperioden, med unntak for 
kommune-/by-/fylkesråder som ikke er folkevalgte og som fratrer sitt verv. 
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3.3.  Bedriftsmedlemmenes representanter til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret 
og Fylkesstyrene velges av Bedriftsstyret. Valgene gjelder for 
landstingsperioden, men representanter som ikke lenger er valgbare, jfr. §§ 4 og 
6.3. i vedtekter for KS Bedrift, fratrer sine tillitsverv i KS og KS Bedrift. 

 
3.4.  Valg fra kommuner og fylkeskommuner til KS’ organer kan kreves fremmet som 

forholdstallsvalg. Det samme gjelder valg og oppnevning som KS foretar av 
representanter til organer i og utenfor KS. 

 
3.5.  Ved alle valg til KS, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med 

minst 40 % av medlemmene. 
 
 
§ 4 Valg av landstingsrepresentanter 
 
4.1.  Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for 

landstingsperioden på første fylkesmøte i perioden. Kommunenes 
representanter i Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det 
samlede innbyggertall i fylket pr. 1.1. i valgåret tilsier: 

 
 Inntil 100 000 innbyggere   – 5 delegater 
 100 001 til 150 000 innbyggere  – 6 delegater 
 150 001 til 200 000 innbyggere  – 7 delegater 
 200 001 til 300 000 innbyggere  – 8 delegater 
 300 001 til 400 000 innbyggere  – 9 delegater 
 400 001 og flere innbyggere  – 10 delegater 
 
4.2.  Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall 

delegater med tillegg av to. 
 
4.3.  Fylkeskommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges blant 

Fylkestingets representanter og Fylkesrådene for fire år innen utgangen av 
oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, jf. § 17 nr. 1 i Kommuneloven. 
Hver fylkeskommune velger delegater etter nedenstående skala basert på 
folketall pr. 1.1. det år valg til fylkesting holdes: 

 
 Inntil 100 000 innbyggere   – 2 delegater 
 100 001 til 150 000 innbyggere  – 3 delegater 
 150 001 og flere innbyggere  – 4 delegater 
 
4.4.  Ved valg av varadelegater forholdes som i 2. ledd. 
 
4.5.  Oslo velger delegater etter kommune- og fylkeskommuneskalaen. 
 
4.6.  Bedriftsmedlemmenes representanter og vararepresentanter til Landstinget 

velges av Bedriftsstyret. Antall representanter fra bedriftsmedlemmene regnes ut 
basert på forholdet mellom samlet kontingent innbetalt foregående år fra 
kommunene, fylkeskommunene og bedriftsmedlemmene. 

 
4.7.  Eventuell landstingsrepresentasjon fra Longyearbyen dekkes av Troms. 
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4.8.  Hovedstyrets medlemmer deltar i Landstinget med stemmerett. Såfremt et 
styremedlem velges som landstingsdelegat, innkalles varadelegat til 
Landstinget. 

 
 
§ 5 Landstinget 
 
5.1.  Landstinget er KS’ øverste myndighet. Landsting holdes hvert fjerde år i det år 

som følger etter avholdt kommunevalg/fylkestingsvalg. 
 
5.2.  Ordinært Landsting innkalles med minst tre måneders varsel. Dagsorden og 

saksdokumenter bør være sendt delegatene senest en måned før møtet. 
 
5.3.  Ekstraordinært Landsting holdes når det foreligger saker av så stor betydning at 

Hovedstyret eller Landsstyret finner det påkrevd, eller når et flertall av 
fylkesstyrene anmoder om det. 

 
5.4.  Landstinget velger selv sin ordstyrer.  
 
5.5.  Landstinget velger umiddelbart etter sin konstituering en valgkomité på  
 11 medlemmer. Valgkomiteen avgir innstilling til de valg som skal foretas på 

Landstinget. 
 
5.6.  Landstinget skal behandle de saker som framgår av vedtektene, og for øvrig de 

saker som Landsstyret/Hovedstyret legger fram. 
 
5.7.  Saker som et medlem eller et Fylkesstyre eller Bedriftsstyret måtte ønske 

forelagt Landstinget, må være sendt til Hovedstyret senest åtte uker før første 
møtedag. 

 
5.8.  Landstinget fastsetter kontingentrammen for kommuner og fylkeskommuner for 

en fireårs periode. Landstinget fastsetter grunnkontingenten for kommuner og 
fylkeskommuner og fordelingen av kontingenten mellom kommunene og 
fylkeskommunene. 

 
5.9.  Landstinget skal foreta de foreskrevne valg jf. §§ 5, 7 og 8. Ved valg deltar 

bedriftsmedlemmenes representanter kun ved valg av Hovedstyrets leder og 
nestleder. 

 
5.10.  Landstinget velger blant landstingsdelegatene 18 av de 53 representantene med 

varamedlemmer til Landsstyret.  
 
5.11.  Landstinget velger 14 av Hovedstyrets 15 medlemmer med varamedlemmer. 

Det velges to varamedlemmer mer enn antall medlemmer pr. gruppe.  
 
5.12.  Landstinget velger Hovedstyrets leder og nestleder blant Hovedstyrets 

medlemmer. 
 
 
 
 

 6



§ 6 KS Bedrifts generalforsamling  
 
6.1.  Ordinær generalforsamling i KS Bedrift avholdes hvert år innen utgangen av 

februar. Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med 2 måneders skriftlig 
varsel.  

 
6.2.  Generalforsamlingen er åpen for alle bedriftsmedlemmer. 
 
6.3.  Medlemmene kan på generalforsamlingen være representert ved en person 

med skriftlig fullmakt. 
 
6.4.  Generalforsamlingen velger møteleder, referent og to til å underskrive 

protokollen 
 
6.5.  Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker: 
 a)   Bedriftsstyrets årsberetning og regnskap 
 b)   Vedtekter for Bedriftsstyret 
 c)    Prinsipper for bedriftsmedlemmenes kontingent 
 d)    Øvrige saker som Bedriftsstyret legger fram 
 e)    Valg av: 

• Leder for Bedriftsstyret 
• Nestleder for Bedriftsstyret 
• Øvrige medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsstyret 
• Valgkomité 

 
6.6.  Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må 

være KS Bedrift i hende senest 1 måned før møtet. Dagsorden og 
saksdokumenter sendes medlemmene senest 14 dager før 
Generalforsamlingen. 

 
6.7.  Hvert medlem har en stemme pluss ytterligere en stemme for hver kr. 50.000 

innbetalt kontingent for året før Generalforsamlingen avholdes. Ett medlem kan 
ikke ha mer enn 1/3 av det stemmetall som er representert. I tilfelle stemmelikhet 
er møtelederens stemme avgjørende. 

 
6.8.  Ekstraordinær generalforsamling: 
 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når Bedriftsstyret finner det 

nødvendig, eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene. Innkalling til 
ekstraordinær generalforsamling skal skje med minimum 14 dagers varsel. 
Dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 7 dager før 
Generalforsamlingen. 

 
6.9. Forslag til endring av vedtektene for KS Bedrifts Generalforsamling vedtas av 

Generalforsamlingen med 2/3 flertall og fremmes for Hovedstyret i KS for 
behandling på Landstinget (jf. § 17). 

 
 
§ 7 Landsstyret 
 
7.1.  Landsstyret består av til sammen 53 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 

ett velges av Bedriftsstyret. Hovedstyret og fylkesstyrelederne er automatisk 
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medlemmer av Landsstyret. Hovedstyrets varamedlemmer er samtidig 
tilsvarende varamedlemmer til Landsstyret. Fylkesstyrets nestleder eller et annet 
styremedlem velges som varamedlem for fylkesstyrelederen til Landsstyret. Hvis 
fylkesstyrelederen blir valgt som hovedstyremedlem, blir Fylkesstyrets nestleder 
medlem av Landsstyret. Hvis også Fylkestyrets nestleder blir valgt som 
Hovedstyremedlem, blir en annen representant valgt av og blant Fylkesstyrets 
medlemmer, som medlem av Landsstyret. 

 
7.2.  Landsstyret ledes av Hovedstyrets leder/nestleder. 
 
7.3.  For at Landsstyret skal være vedtaksført, må minst 35 medlemmer være til 

stede. 
 
7.4.  Landsstyret fastsetter mål for organisasjonen for perioden mellom Landsting og 

behandler KS’ krav til Staten i forbindelse med konsultasjonene. 
 
7.5.  Landsstyret skal vedta årsberetning og regnskap. Hovedstyret har ikke 

stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap. Landsstyret velger 
forut for denne behandlingen en særskilt ordstyrer. Ved behandling av disse 
sakene er Landsstyret vedtaksført når minst 25 medlemmer er til stede 
(eksklusive Hovedstyret). 

 
7.6.  Landsstyret, med unntak av Hovedstyrets medlemmer, er generalforsamling for 

selskapet KS Holding AS. 
 
7.7.  Landsstyret kan inntil neste Landsting fastsette korrigert kontingentramme og 

korrigere kontingenten for alle medlemsgrupper dersom særskilte forhold skulle 
tilsi det, jf. § 16. 

 
7.8.  Landsstyret foretar eventuelle suppleringsvalg til landstingsvalgte tillitsverv i 

perioden mellom Landsting. 
 
7.9.  Landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ og behandler for øvrig de saker 

som Hovedstyret legger fram. 
 
7.10.  Landsstyret velger et Organisasjonsutvalg med tre til fem medlemmer, jf. § 9. 

Organisasjonsutvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i KS. 
Landsstyret fastsetter retningslinjer for utvalgets arbeid. 

 
7.11.  Landsstyret velger revisor. 
 
7.12.  Landsstyret holder møte minst en gang pr. år og ellers når minst 17 medlemmer 

og/eller Hovedstyret finner det påkrevd. 
 
 
§ 8 Hovedstyret 
 
8.1.  Hovedstyret består av 15 medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett velges 

av Bedriftsstyret.  
 
8.2.  Rådmannsutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett. 

 8



 
8.3.  Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 11 medlemmer er til stede. 
 
8.4.  Hovedstyret leder KS’ virksomhet og setter i verk Landstingets og Landsstyrets 

vedtak. Hovedstyret fastsetter budsjettet for den samlede virksomhet og forvalter 
KS’ eiendeler. 

 
8.5.  Hovedstyret ivaretar eierinteressene i datterselskap og andre selskap hvor KS 

har eierandeler. 
 
8.6.  Hovedstyret velger et arbeidsutvalg. 
 
8.7.  Hovedstyret legger fram for Landsstyret årsberetning og regnskap i revidert 

stand. 
 
8.8.  Hovedstyret kan for enkelte områder eller spesielle saker, oppnevne utvalg og 

fastsette nærmere bestemmelser for deres virksomhet. 
 
8.9.  Hovedstyret godkjenner vedtekter for KS Bedrift.  
 
8.10.  Hovedstyret fastsetter vedtekter for Rådmannsutvalget (jf. § 11). 
 
8.11.  Hovedstyret kan gjøre vedtak om arbeidsstengning (lockout). 
 
8.12.  Hovedstyret tilsetter administrerende direktør (jf. § 15). 
 
8.13.  Hovedstyret tolker KS’ vedtekter. 
 
 
§ 9 Organisasjonsutvalget 
 
9.1.  Organisasjonsutvalget skal utarbeide og foreslå godtgjøringsreglement for KS, 

og behandle saker av kontrollerende karakter angående tillitsvalgte i KS. 
 
 
§ 10 Bedriftsstyret 
 
10.1.  KS Bedrifts Generalforsamling velger Bedriftsstyret. Bedriftsstyret skal arbeide 

for å fremme bedriftsmedlemmenes interessepolitiske og arbeidsgiverfaglige 
interesser og ivareta KS Bedrifts virksomhet og økonomi. 

 
 
§ 11 Rådmannsutvalget 
 
11.1.  KS har et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Det 

sentrale utvalget velges av Rådmannslandsmøtet. 
 
11.2.  Rådmannsutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett i Hovedstyret. 

Nestleder er vararepresentant til Hovedstyret. Tilsvarende gjelder Landstinget, 
Landsstyret og på fylkesnivå. 
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§ 12 Fylkesmøtet 
 
12.1.  Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. 
 
12.2.  Det kan avholdes felles Fylkesmøter på tvers av fylkesgrensene. 
 
12.3.  Kommunen/fylkeskommunen bærer selv utgiftene ved sine representanters 

deltakelse i Fylkesmøtet. 
 
12.4.  Fylkesstyrets leder leder Fylkesmøtene. 
 
12.5.  Første Fylkesmøte etter valget hvert 4. år velger Fylkesstyre og 

landstingsdelegasjon. 
 
12.6.  Fylkesmøtet møter 2 ganger i året i forbindelse med arbeidet med å forankre 

konsultasjoner, tariffspørsmål, forpliktende avtaler og andre viktige/prinsipielle 
saker.  

 
12.7.  Fylkesmøtet gir retning for Fylkesstyrets arbeid og behandler årsmelding om 

Fylkesstyrets arbeid.  
 
12.8.  Fylkesmøtet avholder for øvrig møte når en tredel av 

kommunene/fylkeskommunene anmoder om det, eller når Fylkesstyret 
bestemmer det. 

 
12.9.  Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet på 

bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år valg til kommunestyret avholdes, etter 
følgende skala: 

 
 Inntil 5 000 innbyggere   – 1 representant 
 5 001 til 11 000 innbyggere  – 2 representanter 
 11 001 til 25 000 innbyggere  – 3 representanter 
 25 001 til 50 000 innbyggere  – 4 representanter 
 50 001 til 90 000 innbyggere  – 5 representanter 
 90 001 til 140 000 innbyggere  – 6 representanter 
 140 001 til 200 000 innbyggere  – 7 representanter 
 200 001 og flere innbyggere  – 8 representanter 
 
12.10. Oslos representasjon er angitt i § 4. 
 
12.11. Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter 

eller kommune-/byråder i kommunestyrets konstituerende møte (jf. § 3). 
Ordføreren bør være blant representantene. 

 
12.12. Fylkeskommunens representanter til Fylkesmøtet består av fylkesordføreren og 

12 fylkestingsmedlemmer eller fylkesråder (jf. § 3). 
  
12.13. Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om 

fylkesordfører eller fylkesrådsleder møter. 
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12.14. Øvrig samhandling mellom KS’ medlemmer på fylkesnivå skjer gjennom andre 
møter der medlemmene selv velger sin representasjon. 

 
 
§ 13 Fylkesstyret 
 
13.1.  Fylkesstyret skal fremme KS’ formål i tråd med prioriteringer fra Landstinget, 

Landsstyret og KS’ Hovedstyre. 
 
13.2.  Det kan velges felles Fylkesstyre på tvers av fylkesgrensene. Øvre antall 

fylkesstyremedlemmer kan da økes til 10. 
 
13.3.  Fylkesstyret tilrettelegger og forestår den løpende politiske virksomheten på 

fylkesnivå. 
 
13.4.  Fylkesstyret skal bidra til medlemsforankring og uttalelser i viktige saker. 
 
13.5.  Fylkesstyret koordinerer samhandlingsarenaer lokalt. 
 
13.6.  Fylkesstyret framlegger årsmelding om sin aktivitet for Fylkesmøtet. 
 
13.7.  Fylkesstyret består av fra 6 til 8 medlemmer med varamedlemmer, hvorav én 

representant med varamedlem valgt av Bedriftsstyret. 
 
13.8.  Fylkesstyret og dets leder og nestleder velges på Fylkesmøtets første møte i 

perioden. 
 
13.9.  Fylkesstyrets medlemmer med varamedlemmer fra kommuner og 

fylkeskommuner velges blant landstingsdelegatene fra fylket og deres 
varadelegater. 

 
13.10. Både kommuner og fylkeskommuner skal være representert i Fylkesstyret. 
 
13.11. Lederen av det lokale Rådmannsutvalget er observatør i Fylkesstyret med tale- 

og forslagsrett. 
 
13.12. Fylkesstyrets arbeid tilrettelegges av et sekretariat. 
 
 
§ 14 Ugildhet 
 
14.1.  Medlemmer av KS’ organer og tilsatte i KS’ administrasjon fratrer ved 

forberedelsen og avgjørelsen av saker i samsvar med ugildhetsbestemmelsene i 
forvaltningsloven og kommuneloven. 

 
 
§ 15 KS’ administrasjon 
 
15.1.  Administrerende direktør forestår daglig ledelse av KS’ virksomhet. 

Administrerende direktør rapporterer til Hovedstyret. 
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§ 16 Kontingent, m.v. 
 
16.1.  Landstinget fastsetter kontingentrammen for kommuner og fylkeskommuner for 

en fireårs periode. 
 
16.2.  Kontingenten for kommunene og fylkeskommunene fastsettes i forhold til antall 

innbyggere, med en grunnkontingent (for kommunene) og en kontingentramme 
som fastsettes av Landstinget, jf. § 5. Fordelingen av kontingenten mellom 
kommunene og fylkeskommunene fastsettes av Landstinget. 

 
16.3.  Statistisk Sentralbyrås siste offisielle oppgaver over folketallet legges til grunn 

for utregningen. 
 
16.4.  Generalforsamlingen for KS Bedrift fastsetter prinsipper for 

bedriftsmedlemmenes kontingent (jf. § 6). Årlige reguleringer foretas av 
Bedriftsstyret. 

 
16.5.  Landsstyret kan korrigere kontingentene, jf. § 7. 
 
16.6.  Medlem som melder seg ut, plikter å betale kontingent inntil de tariffavtaler som 

medlemmet er bundet av, løper ut. 
 
16.7.  Nettverk/medlemsgrupper med felles interesser kan kjøpe administrativ og faglig 

bistand fra KS sentralt og lokalt etter nærmere angitte retningslinjer for det 
enkelte nettverk/medlemsgruppe. 

 
 
§ 17 Vedtektsendring 
 
17.1.  Endring av vedtektene kan bare vedtas av Landstinget og med minst 2/3 flertall. 

Forslag til vedtektsendring må være sendt Hovedstyret innen seks måneder før 
Landstinget skal holdes. Slike forslag skal Hovedstyret forelegge Fylkesstyrene 
til uttalelse. 

 
17.2.  Ved ekstraordinært Landsting kan seks måneders fristen fravikes. 
 
 
§ 18 Oppløsning av KS 
 
18.1.  Forslag om oppløsning av KS må framsettes for Hovedstyret senest 6 måneder 

før Landstinget. Hovedstyret må senest 5 måneder før Landstinget sørge for at 
KS’ medlemmer blir forelagt forslaget om oppløsning. 

 
18.2.  Beslutning om oppløsning av KS må fattes med minst ¾ flertall av 

landstingsdelegatene. 
 
18.3.  Ved oppløsning av KS skal organisasjonens aktiva bindes i minst 10 år for å 

kunne overføres til en/flere ny(e) organisasjon(er) etter beslutning i det sist 
fungerende Hovedstyret. Hvis en/flere ny(e) organisasjon(er) ikke er opprettet 
innen den tid, skal disponible midler anvendes på den måten som det sist 
fungerende Hovedstyret besluttet. Beslutning om dette treffes med 2/3 flertall. 
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2. Vedtekter for  
Arbeidsgivervirksomheten 

 
 
§ 1 Formål og medlemskap  
 
Det vises til KS’ vedtekter §§ 1 og 2. 
 
 
§ 2 Tilslutning og fullmakt 
 
Tilslutning og fullmaktsoverføringen (jf. vedtektens § 6) til KS’ arbeidsgivervirksomhet 
skjer skriftlig og på fastsatt skjema. 
 
 
§ 3 Rettigheter 
 
De enkelte medlemmer har rett til rådgivning og bistand fra KS i forbindelse med: 
 
• Inngåelse og revisjon av tariffavtaler og andre avtaler med de ansattes 
  organisasjoner 
•  Tolking av avtaler, lover og bestemmelser 
•  Forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister 
•  Utforming av lønns- og personalpolitikk og personaladministrative tiltak 
 
Dyktiggjøring av folkevalgte oppnevnte i styrer og ansatte i lønns- og personalsaker. 
 
 
§ 4 Plikter 
 
Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til: 
 
• Å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i samsvar med disse 
• Å slutte opp om den felles lønnspolitikken 
• Å følge de retningslinjer som gis i en konfliktsituasjon 
 
Ikke uten KS’ samtykke inngå avtaler som strider mot bestemmelser i sentralt inngåtte 
avtaler. 
 
 
§ 5 Avstemning 
 
1.  Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant 

medlemmer som omfattes av avtalene. 
 
 Avtaleutkast om delegering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår vedtas av 

Hovedstyret. 
 
 Hovedstyret kan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter  
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 1. avtaleår skal være gjenstand for uravstemning, jfr. 1. ledd. 
 
2.  Avtaleutkast til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise 

særavtaler, jfr. Hovedavtalens § 1 – 3, vedtas av Hovedstyret. 
 
 Hovedstyret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for 

uravstemning tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale etter  
 pkt. 1, 1. ledd. Dersom minst 1/3 av Hovedstyrets medlemmer krever det, skal 

slik avtale være gjenstand for uravstemning. 
 
3.  Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte 

stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av 
arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte 
forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i 
avstemningsåret legges til grunn. 

 
Alle medlemmer etter vedtektenes § 2 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et 
uravstemningsresultat. Det samme gjelder Hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter 
vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag. 
 
 
§ 6 Fullmakter 
 
KS har fullmakt til på vegne av medlemmene å: 
 
•  Inngå og si opp tariffavtaler 
•  Forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold 
•  Iverksette arbeidsstengning (lockout) i henhold til Hovedstyrets vedtak 
  Arbeidstvistloven og Hovedavtalens bestemmelser 
•  Motta og godta, arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse) i henhold til 

Arbeidstvistloven og Hovedavtalens bestemmelser 
•  Motta stevning og bringe rettstvister inn for Arbeidsretten eller ev. annen 
  tvisteløsningsinstans 
 
Bringe interessetvister inn for Rikslønnsnemnd eller ev. annen tvisteløsningsinstans. 
 
 
§ 7 Opphør 
 
Tilslutning til KS’ arbeidsgivervirksomhet opphører ved: 
1.  Umelding av KS. 
2.  Hel eller delvis eksklusjon, jf. § 2 i KS’ vedtekter 

Utmelding etter punkt 1 skjer i h.h.t. KS’ vedtekter § 2 
 
 
§ 8 Vedtektsendringer 
 
Disse vedtekter kan endres i samsvar med bestemmelsene i § 17 i KS’ vedtekter. 
 



 



Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9, Oslo

Telefon:  24 13 26 00
Telefaks:  22 83 22 22

   ks@ks.no
   www.ks.no
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Kommunikasjon- og serviceavdelingen 
 
Saksnr. 11/2123-2 014        Løpenr. 12327/11 27.09.2011 
 
Vedlegg til politisk sak: Valg av valgkomité    
 
 

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG DET SKAL VELGES 
POLITISKE REPRESENTANTER TIL  

(På bakgrunn av valg foretatt i 2007 m.m. Med forbehold om endringer)  
 
Kontrollutvalg 
 
Oppvekstutvalg 
 
Omsorgsutvalg 
 
Teknikk- og miljøutvalg 
 
Fast byggekomité 
 
Arbeidsmiljøutvalg 
 
Administrasjonsutvalg (leder og nestleder) 
 
Eldreråd 
 
Funksjonshemmedes råd 
 
Ungdomsråd 
 
Viltråd  
 
Politisk valgt representant til Kriminalforebyggende råd (og Politiråd) 
 
Valgstyret 
 
Stemmestyrer 
 
Samarbeidsutvalg for kommunale barnehager 
 
Samarbeidsutvalg for private barnehager 
 
Dirftsassistansen for Østfold – representantskapet 
 
Stiftelsen Markens Grøde 
 
Kontrollkomité for Bøndernes Hus A/L 
 
Oppnevningsutvalg – Konfliktrådet 
 
Faste møtefullmektiger for forliksrådet 
 
Østfold interkommunale Arkivselskap – representantskapet 
 
Styret for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Indre Østfold (PPTIØ) 



 
Styret for Miljørettet Helsevern i Indre Østfold 
 
Regionrådet for kommunene i Indre Østfold 
 
Indre Østfold kommunerevisjon IKS – representantskapet 
 
Kirkelig fellesråd 
 
Skatteutvlag 
 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Forstanderskap i Marker Sparebank 
 
Styret for Mortenstua Skole 
 
Samarbeidsalliansen for Osloregionen 
 
Overformynderi 
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