
KS - kommunesektorens organisasjon

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
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KS Trøndelag – politisk ledelse

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag ledes 
av Marit Voll og Ståle Vaag.

På fylkesmøtet 7.november 2019 velges et 
nytt fylkesstyre for KS Trøndelag.

Delegatene til fylkesmøtet oppnevnes av 
dere i kommunestyrene og av fylkestinget.



KS Trøndelag - administrasjon

7 ansatte fordelt på to kontor; Steinkjer og Trondheim.

Egen region fra 1.1.2020 (pr i dag en del av KS Midt-
Norge), da kommer også ny regiondirektør på plass.

Dere finner oss på nett: 
https://www.ks.no/regioner/ks-midt-norge/

Følg oss gjerne på Facebook, der heter vi 

KS Midt-Norge (inntil videre).

https://www.ks.no/regioner/ks-midt-norge/


Aktiviteter 2019/2020
for folkevalgte og politisk ledelse

• Folkevalgtprogrammet

• Arena Trøndelag

• Læringsnettverk heltid/deltid

• Politisk samarbeidsutvalg (PSU) – kommuner/helseforetaket

• Barneløft – prosjekt barnevern

• ABSOLUTT, program for skoleeier og barnehagemyndighet

• Kurs for styrerepresentanter i kommunale foretak og IKS

Andre satsinger 

• Kompetanseløft Trøndelag – digital transformasjon

• Nettverk psykisk helse/rus



Informasjon fra og om KS 

KS’ nettsider:

https://www.ks.no/

Følg KS i sosiale medier

• Facebook

• Linkedin

• Twitter

Hold deg oppdatert:

Meld deg på KS nyhetsbrev

https://www.ks.no/
https://www.facebook.com/KSKommunesektoren/
https://www.linkedin.com/company/kskommunesektoren/
https://twitter.com/www_ks_no
https://us1.list-manage.com/subscribe?u=cf3e2293fca4e68ebde653336&id=ca2c3adea2


Slik jobber KS



KS fremmer et levende lokaldemokrati – i Norge og i verden

• Folkevalgtprogrammet

• KS Lokaldemokratiundersøkelse

• Kunnskap om EØS 

• Bygger lokaldemokratikompetanse i land med 
svak lokaldemokratitradisjon

• Kompetansebygging – ordførere og rådmenn



KS har faste konsultasjonsmøter 
med regjeringen

• Lovmedvirkningsordningen 

• Teknisk beregningsutvalg (TBU)

• Avtaler

• Samhandler med departement, direktorater, 
stortingskomiteer, politiske partier

– Høringer i lovprosesser

– Deltagelse i NOUer

– Høringer

– Faglig politisk dialog



KS bygger kunnskap

• Utredning og dokumentasjon om 
og for kommunesektoren

• Forsknings- og utviklingsarbeid 
som skal gi kommunesektoren 
ekspertstøtte i møte med staten, 
Stortinget, arbeidslivspartene og 
andre samfunnsaktører.

• For eksempel 

– Rapport om hat og trusler 
mot folkevalgte

– Utenfor-regnskapet



KS er ekspert på kommuneøkonomi



KS gir juridisk 
bistand 

KS advokatene

• Yter juridisk bistand 
innenfor de fleste 
rettsområder

• Fører saker for alle 
rettsinstanser. 

• Eksperter på 
anskaffelsesregelverk



KS bidrar til 
digitalisering av 
kommunesektoren

• KS bidrar til at 
kommunesektoren 
utvikler trygge, gode 
og effektive løsninger 
sammen 

• Det skal gi 
innbyggerne og 
næringslivet mer 
helhetlige tjenester

• Mål å skape gode 
fellesskapsløsninger



Nord-Norge

Trøndelag

Innlandet

Møre og Romsdal

Vest

Agder

KS skaper lokale møteplasser

• KS er tilstede i hele landet
• Tar initiativ, synliggjør og bistår i 

medlemmenes utviklingsarbeid
• Lokalt interessearbeid på vegne 

av medlemmene
• Nettverksarbeid
• Møteplasser

KS 
• Administrativt delt inn i 8 

regioner i Norge
• 16 avdelingskontorer 
• Kommunenes hus i Oslo
• Europakontor i Brüssel

1.1.2020: 
356 kommuner og 
11 fylkeskommuner


