
 

 
 
 
Til kommunene i Hedmark og Oppland    
Innlandet fylkeskommune 
 
 
 

         27.08.19 
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. Det er særdeles viktig at valgene foretas på første møtet for at 
delegatene skal være klar før fylkesmøtet.  
 
Valg av tillitsvalgte til Landstinget, landsstyret, hovedstyret, fylkesmøter og fylkesstyrer i KS fra 
kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. I 
kommuner og fylkeskommuner der det er parlamentarisk styre kan kommune-/by-/fylkesråder 
velges selv om de ikke er folkevalgt.   
 
 

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 § 10:  
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet på bakgrunn av 
folketallet pr.01.01. det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:  
Inntil 3000 innbyggere   - 1 delegat 
3001 til 10 000 innbyggere  - 2 delegater 
10 001 til 20 000 innbyggere  - 3 delegater 
20 001 til 30 000 innbyggere  - 4 delegater 
30 001 til 40 000 innbyggere  - 5 delegater 
40 001 til 50 000 innbyggere  - 6 delegater 
50 001 til 60 000 innbyggere  - 7 delegater 
60 001 til 70 000 innbyggere  - 8 delegater 
70 001 til 90 000 innbyggere  - 9 delegater 
90 001 til 120 000 innbyggere  - 10 delegater 
120 001 til 150 000 innbyggere  - 11 delegater 
150 001 til 180 000 innbyggere  - 12 delegater 
180 001 til 210 000 innbyggere  - 13 delegater 
210 001 til 240 000 innbyggere  - 14 delegater 
240 001 til 270 000 innbyggere  - 15 delegater 
270 001 til 300 000 innbyggere  - 16 delegater 
300 001 og flere innbyggere  - 17 delegater 



 

 
Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommune-
/byråder 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 fylkesting velger representanter og vararepresentanter til KS fylkesmøte.  
 
Om fylkeskommunenes valg av representanter til fylkesmøte  

Fra KS’ vedtekter § 10: 
Hver fylkeskommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet blant fylkestingets 
representanter og fylkesrådene på bakgrunn av folketallet pr. 01.01. det år valg til fylkesting 
avholdes, etter følgende skala:  
Inntil 300 000 innbyggere  - 13 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 14 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 15 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 16 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 17 delegater 
700 001 til 800 000 innbyggere  - 18 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere  - 19 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere - 20 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere - 21 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere - 22 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere - 23 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 24 delegater 
 
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 som avholdes på Lillehammer tirsdag 12. november. 
 
 
 
 



Fylkesmøtets valg av delegater til Landstinget 

Fra KS’ vedtekter § 4: 
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første 
fylkesmøte etter kommune- og fylkestingsvalget. Kommunenes representanter i fylkesmøtet velger 
så mange landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr. 01.01. i valgåret, etter 
følgende skala:  
Inntil 300 000 innbyggere  - 9 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 11 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 13 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 15 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 17 delegater 
700 001 til 800 000 innbyggere  - 19 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere   -21 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere - 23 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere -25 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere - 27 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere - 29 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 31 delegater 
  

 
 
Fylkesmøtets valg av varadelegater til Landstinget 
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg 
av to. 
 
Bare kommunene har stemmerett på kommunenes landstingsdelegater. Fylkeskommunene velger 
sine delegater med vara direkte, se pkt. 2b under. 
 
 
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:  
Fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater velges blant fylkestingets representanter 
og fylkesrådene for landstingsperioden innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er 
holdt, j.fr. § 17 nr.1 i Kommuneloven.  Hver fylkeskommune velger delegater etter samlede 
innbyggertall i fylket pr. 01.01. i valgåret, etter følgende skala: 
Inntil 300 000 innbyggere  - 4 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 5 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 6 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 7 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 8 delegater 
700 001 til 800 000 innbyggere  - 9 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere  - 10 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere - 11 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere - 12 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere - 13 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere - 14 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 15 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. 
 
 

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.  
 
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 Hedmark og Oppland 
Det konstituerende fylkesmøtet i fylket vil finne sted tirsdag 12. november på Lillehammer. Foruten 
valg av landstingsdelegater skal dette møtet i følge vedtektene, velge fylkesstyre. Innkalling til det 
konstituerende fylkesmøtet vil bli sendt fra KS Hedmark og Oppland. Her gis nærmere informasjon 
om valg til fylkesstyret. 
 
KS Landsting 
KS 20. Landsting vil finne sted i Oslo 10.- 12. februar 2020. 
 
Kommunal Politisk Toppmøte 
Det vil i 2020 bli arrangert Kommunal Politisk Toppmøte (KPT) i tilknytning til Landstinget. Program 
og invitasjon sendes senere ut til medlemmene fra KS Agenda. 
 
Meld inn valgene til KS Hedmark og Oppland 
Beskjed om valgene til KS’ organer (med navn, partitilhørighet, e-postadresse og mobiltelefonnr.) 
sendes KS Hedmark og Oppland v/Astrid Tomter astrid.tomter@ks.no  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 valgene kan rettes til regiondirektør Trond Lesjø 90895405, epost: trond.lesjo@ks.no  
eller KS sentralt ved Tor Magne Fredriksen tlf.  91159023, epost: tmf@ks.no  
 
Lykke til med konstitueringen og valgene!  
 
Med vennlig hilsen 
 
Trond Lesjø 
 
Vedlegg:   

1. Vedtekter KS – link her 
2. Skjema for utfylling: Valg av representanter til KS fylkesmøte 
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