
KS er kommunesektorens organisasjon. Vi er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for alle landets 
kommuner og fylkeskommuner.

KS forhandler på kommunenes vegne lønn og arbeidsbetingelser for ansatte i sektoren.

KS jobber opp mot regjering og Stortinget for best mulig rammebetingelser for kommunene.

Lokalt i Rogaland deltar vi i utvikling av kommunesektoren innen barnehage, skole, helsesektoren 
og arbeidsgiverområdet. Politisk er utviklingen av lokaldemokratiet også en viktig oppgave for 
oss. Dette gjør vi bla gjennom nettverk med kommunene, både på folkevalgt og på administrativt 
nivå. Vi jobber også i samspill andre aktører som lokale fagforeninger, NHO, Statsforvalteren, UiS, 
HVL, NAV og helseforetakene for å nevne noen.

KS har en Forsknings- og utviklingsavdeling som bruker ca. 40 millioner pr år til større og mindre 
forskningsoppdrag. Vi jobber også lokalt med forskningsprosjekter.

Digitalisering, forskning og innovasjon innenfor kommunesektoren er en prioritert oppgave.

Totalt i KS er vi ca. 250 ansatte og vårt hovedkontor er i Oslo. Vi har et fylkeskontor i hvert fylke og i 
Rogaland ligger vårt kontor sentralt i Stavanger, Lagårdsveien 44, hvor vi er 5 ansatte.
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Oppgaver studentene kan ha i praksisperioden:
KS Rogaland har i flere år hatt praksisstudent gjennom vårsemesteret med positive erfaringer.  

Det er inspirerende for oss å få studenter som kan delta i våre diskusjoner og stille spørsmål ved hvordan vi jobber og hvordan sektoren 
jobber.

Studenten vil få en kontorplass ved vårt kontor og deltar på våre møter og arrangementer.  

• KS som utviklingspartner

KS' utviklingsarbeid er rettet mot kommunesektorens behov og omfatter innovasjon, kvalitetsutvikling i tjenestene, effektivisering, 
arbeidsgiverutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av lokaldemokratiet.

• KS som interessepolitisk aktør

KS arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes 
behov.

• KS som arbeidsgiverorganisasjon

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo, har gitt KS fullmakt til å 
forhandle og inngå avtaler med arbeidstakerorganisasjonene om lønn og andre vilkår .

Disse tre hovedområdene gir et stort spenn innen våre arbeidsoppgaver. Det tilsier at dere også har det samme spennet å velge innen når 
dere velger tema for oppgaven.

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Frode Ingvaldstad for spørsmål, e-post:  frode.ingvaldstad@ks.no

tlf. 93 22 38 84

Her er lenke til våre hjemmesider:  www.ks.no.  

http://www.ks.no/regioner/ks-vest-Norge/
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