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Landstingets uttalelse, februar 2012 
 Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter lokalvalgene. Neste 
ordinære Landsting avholdes i 2016. Består av 237 valgte delegater. 

KS sitt utgangspunkt er at kommunegrenser kan endres ved gode lokale 
prosesser, at oppgavene må være avgjørende for kommunestrukturen og at 
kommunene selv må ha styrende innvirkning på prosessen. 

 

Forventninger til KS fra Regjeringen, brev av 3. juli i år 
Invitasjon til å delta i reformprosessen 

 

«Jeg vil med dette invitere kommunesektorens organisasjon KS til samarbeid 
om kommunereformen og til deltakelse i de regionale prosessene i 
reformen»……Med hilsen Jan Tore Sanner. 

 

 



Nye kommunale oppgaver: Fra stat til regionalt 
folkevalgt nivå, eller kommune? 

• Høst 2014: KS: Hurtigarbeidende ressursgrupper:  Innspill til regjeringens 
oppgavemelding :  Vedtas i KS hovedstyre i desember. 

• Barnevern, rehabilitering, NAV, Rus/psykiatri, helse/omsorg, 
statped, naturressurs og miljøforvaltning, klima og energi, 
kommunal beredskap og kultur 

• 17. november: Utredningen om hvilke oppgaver som kan være aktuelle for 
et framtidig folkevalgt regionnivå.  

• 1. desember: Sluttrapporten fra Ekspertutvalget kommer. Eks. på oppgaver 
til kommunene.   

• Våren 2015: Stortingsmelding om oppgaver og tidsplan for det videre 
arbeidet 

 

 



Viktigheten av å 
Involvere 
innbyggerne i den 
kommunale 
beslutningsprosessen 



Kommunestørrelse og lokaldemokrati 
KS-rapport, mai 2014, www.ks.no 

• Det er andre forhold enn kommunestørrelse som forklarer deltakelse, 

 vurderinger av det representative demokratiet og statlig styring av 

kommunene. Spørsmålet om hvor store Kommunene bør være, er dermed 

til dels en avveining mellom ulike demokratiske kvaliteter. 

• Innbyggerne har blitt mer positive til kommunesammenslutninger, 

men er enda mer positive til mer utstrakt interkommunalt 

samarbeid. 

• Det finnes ikke en enkelt forklaring på hvorfor lokaldemokratiet oppleves 

 som godt eller dårlig. Kommuner med høy grad av tillit – både hos folk og 

folkevalgte, fungerer nesten alle måter å organisere på, godt. Åpenhet, klare 

og tydelige ansvarslinjer, god informasjon til innbyggerne og kanaler for deltakelse er noen tiltak 
som forskerne peker på. 

• Innbyggermedvirkning 

• Nærdemokratiordninger 

• Folkeavstemninger 



Hva gjør KS framover? 

• Høre på hva medlemmene er opptatt av. Vi har mange medlemmer og de er 
ulike. Små kommuner, store kommuner i areal og folketall, fylkeskommuner. 
Vi må operere i det grensesnittet. 

• Sikre aktiv dialog og samarbeid med nasjonale myndigheter.  

• Være kunnskaps- og premissleverandør. Nå: Viktigheten av lederskapet i 
kommunene (ordfører og rådmann), arbeidsgiverspørsmål - før og etter 
sammenslåing, fk/det folkevalgte regionale nivået, 
lokaldemokratiutfordringer og hvilke erfaringer en har gjort seg i kommuner 
med sammenslåing/der det ikke resulterte i sammenslåing og oppgaver for 
de «nye» kommunene.  

• Fremme lokaldemokratiperspektivet og betydningen av en «statsreform». 

• Medlemsdialog om den politiske debatten, forskningsbidrag og arbeidet i KS 

• Bistå medlemmer ved behov.  

• Rigge arenaer for informasjonsformidling, kunnskapsdeling og 
erfaringsutveksling. 



KS vil løfte fram og understøtte arbeidsgiverrollen  

Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer 

 fatter vedtak om å utrede, planlegge eller gjennomføre sammenslåingsprosesser. 

 (Hovedstyresak juni 2014) 

 

Arbeidsgiverpolitikk særlig viktig etter vedtak om sammenslåing, men også  

Viktig å ha fokus før sammenslåing.  

 

• God håndtering av arbeidsgiverrollen – nøkkel for å nå mål i reformen 

• KS’ rådgivning og støtte regionalt og sentralt baseres på kunnskapsgrunnlag 

fra FoU-prosjektet «Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved 

kommunesammenslåinger» som kommer i desember 

 

Forankring og formidling av KS’ budskap om arbeidsgiverspørsmål;  

• Ledelse 

• Strategikonferansene  

• KS regionalt viktige aktører i bruk av kunnskap og råd/anbefalinger fra KS  

• Aktiv bruk i KS’ tilbud framover , fagdager, veiledere, FoUer, læringsnettverk mm  

 



• «Det som er viktig for oss er en 
reform som gir mer robuste 
kommuner med større lokalt 
selvstyre og et bedre lokalt tilbud.»  

• Politikken skal i mindre grad 
overprøves av fylkesmenn og andre 
statlige aktører. Vi skal ha statlige 
lover, men skjønnet skal i større 
grad utføres av lokalpolitikerne».  

Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner 
Nationen fredag 18. oktober 2013 
 

Passe på at løftene holdes 


