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Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning
Vedtatt på landsmøtet 22. april 2022

§ 1 Formål
(1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes
interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal
søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom
hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes
Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige
lokalsamfunn tilsier.
(2) Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk nøytral.

§ 2 Medlemskap
(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være
med i sammenslutningen.
(2) Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juni
før det år medlemskapet opphører.
(3) Der hvor vedtektene refererer til landsdelene Nordafjelske, Østafjelske, Vestafjelske og
Sønnafjeldske skal det forstås slik:
• Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
• Østafjelske: Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark.
• Vestafjelske: Vestland og Møre og Romsdal.
• Sønnafjelske: Rogaland og Agder.

§ 3 Organer
1. Landsmøtet
(1) Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet innkalles en gang i året, og alle
medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret
fastsetter.
(2) Innkalling til landsmøtet sendes medlemskommunene minst 3 måneder i forveien.
Saksdokumenter sendes medlemskommunene minst 1 måned i forveien.
(3) Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for det foregående år, og fastsetter
budsjett for det kommende år.
(4) Landsmøtet kan fastsette et arbeidsprogram for kommende år.
(5) Landsmøtet velger organisasjonens leder. Leder velges for to år. Gjenvalg av leder kan skje for to
perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid som leder er seks år. Valg av leder og

2
leders funksjonstid er uavhengig av valg på landsstyremedlemmer og funksjonstid som
landsstyremedlem.
(6) Landsmøtet fastsetter lederhonorar og møtegodtgjørelser for landsstyremedlemmer.
(7) Landsmøtet velger medlemmer 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. Valgkomiteens medlemmer skal ha tilhold i ulike landsdeler. Medlemmer av landsstyret er
ikke valgbare til valgkomite. Medlemmer av valgkomiteen fratrer vervet hvis de blir valgt til
landsstyret.
(8) Landsmøtet ledes av to dirigenter, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og
utsendes samtidig med innkallingen til landsmøtet.
(9) Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har en stemme,
men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner som ikke
deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på
deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører eller
kommunestyret har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.
Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller
når minst ¼ av medlemskommunene krever det.
2. Landsstyret
(1) Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.
(2) Landsstyret består av leder og to representanter fra hvert fylke, en kvinnelig og en mannlig
representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgunn skal representere en partipolitisk
bredde. Valg av landsstyremedlem og varamedlem foretas av medlemskommunene i fylkesmøte som
avholdes i forbindelse med landsmøtet. Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmene
innkalles i den orden de er valgt.
(3) Landsstyremedlem og vararepresentanter velges for en periode av 2 år. Gjenvalg kan skje for
ytterligere to perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid blir 6 år. Begrensningen i
funksjonstid gjelder ikke for tid som vararepresentant. Funksjonstid som leder teller ikke med i
funksjonstid som landsstyremedlem.
(4) Landsstyremedlemmer og varamedlemmer skal på forespørsel gi valgkomiteen beskjed om de
søker gjenvalg i god tid før landsmøtet.
(5) Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale
kommunale stillinger i en medlemskommune. Ved vesentlige endringer i forutsetninger for
valget, kan fylkesmøtet foreta nyvalg i løpet av valgperioden. Et flertall av medlemskommunene i
et fylke kan treffe beslutning om slikt fylkesmøte. Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut
av landsstyret rykker første varamedlem opp.
(6) Landsstyrets medlemmer står til valg på annethvert landsmøte.
(7) På hvert landsmøte står halvparten av landsstyret på valg.
(8) Landsstyremøtet ledes av lederen. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
(9) Landsstyret har til oppgave å lede sammenslutningens virksomhet mellom landsmøtene,
herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på
organisasjonens vegne og utarbeide årsmelding om virksomheten. Landsstyret kan beslutte å
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nedsette underutvalg som får mandat til å arbeide med særskilte saker.

(10) Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.
(11) Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest 14 dager i forveien med forslag til dagsorden.

3. Arbeidsutvalget
(1) Landsstyret velger blant sine medlemmer fire personer, herunder en nestleder, som
utgjør arbeidsutvalget sammen med leder. Landsstyret velger nestleder og medlemmer av
arbeidsutvalget for en periode av ett år.
(2) Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler. Arbeidsutvalget
bør ha en bred partipolitisk representasjon.
(3) Arbeidsutvalget kaller inn til landsstyremøte og foreslår dagsorden. For øvrig
utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.
(4) Arbeidsutvalget skal bestå av en representant med personlig varamedlem fra
Nordafjelske, Østafjelske, Vestafjelske og Sønnafjelske. Dersom et medlem i
arbeidsutvalget fratrer i funksjonstiden, rykker varamedlemmet opp. Landsstyret
velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.
4. Valgkomiteen
(1) Valgkomiteen skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker slik at det nye
landsstyret sikres en bred partipolitisk representasjon. Valgkomiteen har ikke besluttende
myndighet, men skal gi råd og veiledning til de enkelte medlemskommuner innenfor gjeldende
vedtekter.
(2) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på valg av leder, jf. § 3 pkt. 1, femte
avsnitt.
(3) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på lederhonorar og møtegodtgjørelser
for landsstyremedlemmene, jf. § 3 pkt. 1, sjette avsnitt.
(4) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på valgkomite, jfr. § 3 pkt. 1, syvende
avsnitt.
(5) De skriftlige forslagene fra valgkomiteen til landsmøtet skal sendes ut til medlemskommunene
senest en måned før landsmøtet.
(6) Valgkomiteen skal fremme forslag til det nye landsstyret på valg av nestleder og
arbeidsutvalg blant de valgte landsstyrerepresentantene.
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5. Sekretariatet
(1) Sekretariatet har det praktiske ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter
og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.
(2) Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv.
(3) Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av sammenslutningens organer.
(4) Landsstyret skal hvert fjerde år ta stilling til hvor sekretariatsfunksjonen skal lokaliseres.
Dersom flertallet i landsstyret krever det, kan lokalisering av sekretariatsfunksjonen også
vurderes utenom dette.

§ 4. Kontingent
(1) Sammenslutningens utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler
til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.
(2) Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet i forbindelse med budsjettvedtak.

§ 5. Årsmelding
(1) Arbeidsutvalget fremlegger årsmelding på første landsstyremøte hvert år. Årsmeldingen skal bl.a.
inneholde kort referat av de sentrale saker sammenslutningen har arbeidet med i foregående år.
(2) Årsmeldingen sendes medlemskommunene hvert år sammen med saksdokumentene til
landsmøtet.
(3) Budsjett fremlegges for første kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 6. Revisjon
(1) Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 7 Vedtektsendringer
(1) Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende senest seks uker før landsmøtet.
(2) Forslag til vedtektsendringer sendes medlemskommunene sammen med de øvrige
saksdokumenter senest en måned før landsmøtet, jf. § 3 punkt 1 annet avsnitt.
(3) Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.
(4) Vedtektsendringer trer i kraft ved avslutningen av landsmøtet, med mindre annet blir særskilt
bestemt.
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§ 8 Formål og rammer for USS sitt arbeid
Utmarkskommunenes Sammenslutning skal:
• Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning.
• Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker om
bruk av utmarka.
• Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal- og naturforvaltningen.
• Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige
myndigheter.
• Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er underlagt statlige
verneplaner.
• Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.
• Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører utmarksspørsmål.
• Fremme forslag til lov- og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har
betydning for medlemskommunene.
• Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.
• Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for USS

