
UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING
Akersgaten 30, Pb 1148 Sentrum

0104 Oslo

12. mars 2023

Innstilling fra valgkomiteen i Utmarkskommunenes Sammenslutning
 
På USS landsmøte skal det på vanlig måte foretas valg. 

Valgkomiteen ble valgt av landsmøtet 2022, og besto opprinnelig av Erik Unaas (leder, Indre Østfold), Terje 
Wikstrøm (medlem, Hammerfest) og Hans Petter Thorbjørnsen (medlem, Ulvik). Som følge av at 
Hammerfest kommune har meldt seg ut av USS med virkning fra 1. januar 2023, har Wikstrøm trådt ut av 
valgkomiteen. USS vedtekter har ikke bestemmelser om vara eller nyvalg av medlemmer til valgkomiteen 
ved bortfall av medlemmer i funksjonstiden. Unaas og Thorbjørnsen har derfor ferdigstilt valgkomiteens 
arbeid. 

I henhold til vedtektene vedtatt på USS’ landsmøte 11. april 2013 (sist endret på landsmøtet 22. april 2022), 
§ 3 punkt 4 om valgkomiteen, skal valgkomiteen fremme skriftlig forslag for landsmøtet på følgende:

- Leder
- Medlemmer til valgkomiteen
- Lederhonorar og møtegodtgjørelser for landsstyremedlemmene

Videre skal valgkomiteen samordne valgene i fylkene slik at landsstyret oppfyller vedtektene og sikres en 
partimessig balanse.

Valgkomiteens skriftlige forslag til landsmøtet skal foreligge senest en måned før landsmøtet som 
arrangeres 13. – 14. april, på Hell i Stjørdal. 

Valgkomiteen har hatt to teamsmøter i 2023. Innstillingen fra valgkomiteen er som nevnt fremsatt av leder 
Unaas og medlem Thorbjørnsen. 

Valg av leder
Leder er ikke på valg i 2023. 

Medlem til valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Valg til valgkomiteen rullerer, slik at det på hvert landsmøte er 
én plass på valg for en periode på tre år. 

Som det fremgår ovenfor, har Terje Wikstrøm trådt ut av valgkomiteen fra 1. januar 2023. Wikstrøm er 
uansett ikke valgbar som følge av at han har sittet ut perioden på tre år. Valgkomiteen innstiller derfor på 
ett nytt medlem.

Valgkomiteen innstiller til landsmøtet på at Kari Anita Furunes, Meråker kommune (Sp), velges som medlem 
av valgkomiteen.

Lederhonorar og møtegodtgjørelser 
Leders honorar er i dag delt inn i to satser:

1.  Fast honorar til styreleder kr 100 000

2. Frikjøp av styreleder inntil kr 125 000
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I Hanne Velures ledertid har USS økt sine aktiviteter og styrket sitt omdømme som talerør for landets 
utmarkskommuner. Det er en kjensgjerning at Velure gjennom sine aktiviteter både i media og overfor 
sentrale myndigheter har en stor del av æren for dette. I hennes ledertid har medlemstallet stabilisert seg 
på  rundt 100 kommuner. Leder har klart å opprettholde aktvitetsnivået med ukentlige teamsmøter og 
webinarer gjennom to år med pandemi, både innad i de enkelte medlemskommuner, lokalt, regionalt og 
sentralt, og hun har bidratt til at USS har blitt en stemme å lytte til i samfunnsdebatten. 

Valgkomiteen viser til at USS ble stiftet som en ad hoc- organisasjon med drøyt 40 medlemskommuner og 
med mer begrenset økonomi. Stillingen som USS-leder var derfor opprinnelig tenkt som et bi-verv for en 
ordfører med fast inntekt. Mer enn en dobling av medlemstallet og vesentlig flere arbeidsoppgaver har 
imidlertid vist at kravene og forventningene til lederrollen er blitt mer omfattende. 

USS har nå gått tilbake til tilnærmet normal drift etter pandemien, med blant annet jevnlige fysiske møter. 
Hanne Velure er som leder av USS også valgt inn som nestleder i paraplyorganisasjonen 
Naturressurskommunene. 

Valgkomiteen innstiller på at leders honorar holdes på samme nivå i 2023, herunder at frikjøpsavtalen 
videreføres frem til landsmøtet 2024. 

Satsene for møtegodtgjørelse til landsstyret ble oppjustert av landsmøtet i 2018, etter at satsene hadde 
stått stille i en del år. 

Dagens satser for møtegodtgjørelse:
- Møtegodtgjørelse pr. dag:

kr 1 700 

Satsene for tap arbeidsfortjeneste:
- Tapt arbeidsfortjeneste pr. dag: 

1. Ulegitimert kr 1 300 
2. Legitimert kr 3 000 

Disse satsene er på samme nivå som møtegodtgjørelse til styremedlemmer i LVK. Valgkomiteen har ikke 
fått noen innspill eller forslag til endring av møtegodtgjørelsen. Valgkomiteen finner derfor ikke grunnlag 
for å fremme forslag til endringer i møtegodtgjørelsen på nåværende tidspunkt.

Valgkomiteen innstiller på at satsene for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste videreføres frem til 
landsmøtet 2024. 

Om valg av landsstyremedlemmer
På landsmøtet i 2019 ble vedtektene endret i samsvar med kommune- og regionreformen som trådte i kraft 
fra 1. januar 2020. Det følger av vedtektene § 3 punkt 2 (2) at fylkesmøtene som avholdes i forbindelse med 
landsmøtet skal velge en mann og en kvinne, samt tre varamedlemmer, for to år. 

Halvparten av landsstyret skal ha valg på hvert landsmøte, og fylkene er i samsvar med dette delt inn i to: 
Vestfold og Telemark, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark har valg i oddetallsår, mens 
Viken, Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Innlandet har valg i partallsår.

Valgkomiteen skal forberede og samordne valgene i fylkene frem mot og under landsmøtet slik at 
landsstyret sikres en bred partipolitisk representasjon. Det er fylkesmøtene som avholdes under 
landsmøtet, som velger landsstyrerepresentanter i de fylker som har valg av landsstyrerepresentant på 
årets landsmøte.
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Valgkomiteen har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd og veiledning til de enkelte 
medlemskommuner innenfor gjeldende vedtekter. Valgkomiteen vil derfor være i dialog med de fylker som 
skal ha valg frem til og under landsmøtet, med sikte på å oppnå en god representasjon i landsstyret som 
helhet. For å kunne gjøre dette må valgkomiteen ha best mulig oversikt over aktuelle kandidater i fylkene. 

Valgkomiteen har sendt brev til alle medlemskommuner i de fylker hvor det er valg og bedt om forslag på 
aktuelle landsstyrekandidater. Valgkomiteen har også oppfordret styremedlemmene til å kontakte og purre 
på medlemskommunene for å komme med forslag til kandidater til valgkomiteen. Fra medlemskommunene 
er det per 24. februar innkommet følgende forslag til kandidater til landsstyret, som også er valgkomiteens 
innstilling: 

Fylke Navn Parti Valgt inn Kommentar

Rogaland LS: Sayed, Jonas Andersen 
(Sokndal)
LS: Riskedal, Anita Husøy 
(Hjelmeland)

1. vara: Tveitane, Øyvind Lovra 
(Suldal) 
2. vara: Indrebø, Torbjørn 
(Suldal)
3. vara: Sværen, Silje 
(Hjelmeland)

Krf

Sp

Sp

KrF

SV

Ny

Ny

2020

Ny

Ny

Medlemskommuner i Rogaland har sammen 
fremmet forslaget. Alle fem kandidater tar 
gjenvalg som 1. kandidat på sin respektive 
liste i kommunevalget 2023.

Sittende landsstyremedlem Kari Vaage 
Gjuvsland tar ikke gjenvalg, men kan stille 
som vara hvis nødvendig. 

Troms og 
Finnmark

LS: Nystad, John (Karasjok)
LS: Mathisen, Elin (Sør-Varanger)

1. vara: Mikkola, Tor (Nordkapp)
2. vara: Nymo, Martin (Målselv)
3. 

Samef. 
SV

 BI
H

2020       
Ny

2020
2020

Sittende landsstyremedlem Rikke Håkstad er 
ikke gjenvalgbar. 

Bardu kommune ønsker ordfører Toralf 
Heimdal som ny kandidat til landsstyret. 
Dette må imidlertid være en kvinnelig 
representant grunnet krav om 
kjønnsbalanse. 

Valgkommiteen har ikke fått tilbakemelding 
fra Tor Mikkola og Martin Nymo vedr. 
gjenvalg.

Trøndelag LS: Busch, Isak Veierud (Røros)
LS: Grande, Borgny Kjølstad 
(Grong)

1. vara: Hoff, Trude (Inderøy)

2. vara: Rødli, Reidar Bolling 
(Lierne)

3. vara: Hals, Elisabeth (Oppdal)

Ap
Sp

Sp

Ap

V

Ny
Ny

Ny

Ny

2021

Sittende styremedlemmer Ole Morten 
Balstad og Kari Anita Furunes er ikke 
gjenvalgbare. 

Meråker, Snåsa, Levanger, Grong, Rennebu 
og Røros foreslår følgende kandidater: 
Borgny Kjølstad Grande og Isak Veierud 
Busch. 1. vara: Trude Hoff, 2. vara: Reidar 
Rødli, 3. vara: Elisabeth Hals.

Ordfører Reidar Rødli, Lierne kommune 
foreslår seg selv som styremedlem og vara 
Borgny Grande.

Ordfører Reidar Rødli, Lierne kommune 
foreslår seg selv som styremedlem og vara 
Borgny Grande.
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Ole-Morten Balstad, ordfører i Selbu foreslår 
også Isak Busch som nytt medlem. Evt. kan 
Oppdal/Rennebu være aktuelle.

Sittende 2.vara Arnt Bardal har meldt at han 
kan ta gjenvalg, men er også åpen for at 
andre kan ta hans plass.

Vestfold 
og 
Telemark

LS: Lahus, Hans Kristian (Nome) 
LS: Midtun, Liv Sigrun N. (Vinje)

1. vara: Nes, Benedikte (Tokke)
2. vara: Thorstensen, Linda  
(Nome)
3. vara: 

Sp
Sp

MDG 
Ap

Ny
Ny

2021     
Ny

Sittende styremedlemmer, Steinar Bergsland 
og Bjørg Tveito Lundefaret går ut av 
politikken og tar ikke gjenvalg. 

Forslag ved kommunestyret i Nome, v/ Ann 
Sissel Lyngen (Fagleder politisk sekretariat). 

Ordfører Jon Rikard Kleven, Vinje kommune 
foreslår Liv Sigrun Nykes Midtun som nytt 
medlem til styret.

Sittende 2. vara Nils Ole Lien og 3. vara 
Anders Hjelseth tar ikke gjenvalg.

Vestland LS: Mo, Audun (Lærdal)
LS: Bugge, Marianne (Luster)

1. vara: Espe, Hildegunn 
(Ullensvang)
2. vara: Eidsnes, Lars Kristian 
(Eidfjord)
3. vara: Holven, Jens Olav (Ulvik) 

Ap
Sp

Sp     

Sp     

Sp

Ny
Ny

2019

Ny         

Ny

Sittende styremedlem Ivar Kvalen er ikke 
gjenvalgbar, og sittende styremedlem Eirin 
Sandstå Kvale går ut av politikken og tar ikke 
gjenvalg. 

Ordfører i Luster, Ivar Kvalen foreslår Audun 
Mo, ordfører i Lærdal og Marianne Bugge, 
varaordfører i Luster som nye 
landsstyremedlemmer.
Ordfører i Vik, Roy Egil Stadheim foreslår 
også Audun Mo, ordfører i Lærdal.

Ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug, 
foreslår Hildegunn Espe som vara. 

Sittende 3. vara Anders Vatle tar ikke 
gjenvalg, foreslår Jens Olsen Holven som ny 
vara. 

Lars Kristian Eidsnes er foreslått som vara.  

Valgkomiteen vil være i dialog med aktuelle fylker med sikte på å finne en god sammensetning av 
landsstyret som helhet, som i størst mulig grad også ivaretar fylkesmøtenes ønsker.

Flere forslag på landsstyrekandidater og varamedlemmer kan fremmes i tiden frem til landsmøtet. 

Med vennlig hilsen valgkomiteen
                                                           

Erik Unaas        Hans Petter Thorbjørnsen 
Leder


