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Arkivsak-dok. 19/00830-1 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av representanter til KS fylkesmøte i Innlandet for perioden 
2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende representanter som delegater til KS fylkesmøte i Innlandet, for 
perioden 2019 - 2023: 
 
Delegater: ... 
 
Vararepresentanter for delegatene: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valg til KS, brev fra kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, mottatt 
27.08.2019 

Ja 

Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
KS Vedtekter, revidert av Landstinget i mai 2019* 
 

Nei 

*) Lenke til vedtektene: https://www.ks.no/om-ks/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/   
 

 
Oppsummering 
Kommunestyret skal i henhold til vedtektene for KS velge tre delegater til fylkesmøtet for 
Innlandet. Valget skal foretas i kommunestyrets konstituerende møte. Delegatene skal velges blant 
kommunestyrets faste representanter. Ordføreren bør være blant delegatene. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til vedtektene i KS, revidert av Landstinget i mai 2019, skal valg av representanter til 
fylkesmøtet i KS foretas av det konstituerende møtet i det nyvalgte kommunestyret. Tidspunktet er 
viktig for å sikre at delegatene er klare til fylkesmøtet. 
 
KS konstituerende fylkesmøte er fastsatt til tirsdag 12. november 2019 og holdes på Lillehammer. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            

https://www.ks.no/om-ks/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
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Antall delegater 
Hver kommune velger delegater til fylkesmøtet på bakgrunn av kommunens folketall per januar i 
valgåret for kommunestyrevalget. I henhold til dette skal det for Gran kommune velges tre delegater 
med vararepresentanter. Representantene velges etter samme regler som valg av formannskap, 
blant kommunestyrets faste representanter jf. kommuneloven § 5-6. 
 
KS anbefaler at ordføreren velges som en av representantene til fylkesmøtet. 
 
Antallet vararepresentanter for delegatene 
Antall vararepresentanter skal velges tilsvarende antallet representanter. KS anbefaler at 
kommunestyret i tillegg velger to vararepresentanter for hvert parti/gruppe. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden 2019 – 2023. 
 
Kommunenes delegater til KS Landsting velges på fylkesmøtet. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Vedtekter i KS, revidert i mai 2019 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger tre representanter til KS fylkesmøte i Innlandet, og 
velger et tilsvarende antall vararepresentanter med et tillegg av to vararepresentanter for hvert 
parti/gruppe. Ordføreren bør velges som en av de tre delegatene. 
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Det er viktig at valget vedtas i konstituerende møte i kommunestyret, slik at valg av delegater er 
klare før konstituerende fylkesmøte i KS 12.11.2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
KS Innlandet og de som velges får melding om vedtaket. Informasjon om hvem som er valgt 
publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 30. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


