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FORRETNINGSORDEN FOR KKR  
2022-2026

KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommune-
kontaktråd (KKR), som betegnes ”Kommunekontaktrådet i  
Region [indsæt geografi]” (KKR [indsæt geografi]).

Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et 
antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbe-
styrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbej-
der, fra KL’s medlemskommuner i den pågældende region.

§ 1. Formål
KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål:

 • At fremme de fælleskommunale interesser for kommunal-
bestyrelserne i regionale spørgsmål

 • Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgs-
mål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kom-
munalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige ser-
vice til sine borgere

 • At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opga-
ver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

§ 2. Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse vare-
tager alle kommuners interesser over for regeringen, Folketin-
get m.fl. KKR varetager kommunernes interesser i hver region 
på områder, hvor:

 • Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen 
og andre regionale aktører

 • Kommunerne har en tæt indbyrdes afhængighed i opgave-
løsningen regionalt

 • Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de øn-
skede resultater.

Stk. 2. KKR skal:
 • Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan sam-

arbejde og koordinering kan styrke kommunalbestyrelser-
nes rammebetingelser, udviklingsmuligheder og kvalitet for 
borgere og virksomheder.

 • Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de 
spørgsmål, som skal koordineres eller løses i samarbejde 
mellem kommunalbestyrelserne og mellem kommuner og 
region.

 • Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentan-
ter til regionsdækkende nævn, udvalg m.v.

 • Tage initiativ til, at kommunalbestyrelserne drøfter, koor-
dinerer og samordner holdninger og synspunkter i regio-
nalpolitiske spørgsmål, herunder arbejdet i de forskellige 
regionsdækkende organer (fx Erhvervshuse, Sundhedskoor-
dinationsudvalg mv.)

 • Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med kommunal-
bestyrelserne.

 • Indgå i tværgående koordinering med KL, herunder også 
mellem de fem KKR, om udvikling, implementering og va-
retagelse af kommunernes fælles interesser på centrale, og 
for kommunerne vigtige, politisk-strategiske områder.

§ 3. Sammensætning 
KKR består af:

 • Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen.
 • Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kom-

munalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og 
godkendte listesamarbejder, således at sammensætningen 
af det enkelte KKR svarer til stemmefordelingen ved valget 
til kommunalbestyrelser i KL’s medlemskommuner i regio-
nen. Bestemmelsen i § 6, stk. 2, i KL’s love om anmeldelse af 
listesamarbejder finder tilsvarende anvendelse vedrørende 
beregning af antallet og fordelingen af pladser mellem de 
forskellige partier og listesamarbejder.

Stk. 2 KKR kan maksimalt have det dobbelte antal medlemmer i 
forhold til antallet af kommuner i den pågældende region. 

Hvis beregningen af sammensætningen af KKR efter  
§ 3, stk. 1. fører til et større antal medlemmer end dette maksi-
male antal, foretages der en forholdsmæssig reduktion af antal-
let af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbej-
der.

Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med ud-
gangspunkt i følgende hovedprincipper:

 • Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i 
KKR end det antal borgmestre, som er valgt for partiet/liste-
samarbejdet i kommunerne i regionen.

 • Et parti/listesamarbejde, der opfylder betingelserne i KL’s 
loves § 15, stk. 2, for at komme i betragtning ved valget af 
supplerende medlemmer til KKR, skal have mindst et med-
lem i KKR.

 • Slutresultatet af reduktionen er, at underrepræsentationen 
(dvs. forholdet mellem procentvise andel af stemmerne og 
procentvise andel af pladserne i KKR) er mindst muligt for 
det parti/listesamarbejde, der samlet set er blevet mest un-
derrepræsenteret.

Personlige stedfortrædere
Stk. 3. Der udpeges personlige stedfortrædere for medlem-
merne af KKR:

 • Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 
1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et poli-
tisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren sted-
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fortræder for borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren 
vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller liste-
samarbejde, vælger kommunalbestyrelsen af sin midte en 
stedfortræder for borgmesteren til KKR.

 • Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de 
medlemmer af KKR, som vælges af kommunalbestyrelses-
medlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder.

Stk. 4. En stedfortræder kan kun være stedfortræder for et 
medlem af KKR. Et medlem af KKR kan ikke også være stedfor-
træder for et andet medlem af KKR.

Fravær
Stk. 5. Er en borgmester efter reglerne i den kommunale sty-
relseslov midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv i 
hjemkommunen i en forventet periode på mindst 3 måneder, 
indtræder den personlige stedfortræder, jf. § 3, stk. 3, i den pe-
riode, fritagelsen varer. Er et medlem af KKR, valgt af et politisk 
parti eller listesamarbejde, på tilsvarende måde fritaget for sine 
hverv i hjemkommunen, indtræder den personlige stedfortræ-
der efter tilsvarende regler.

Stk. 6. Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR, 
valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhin-
dret i at varetage hvervet i en forventet periode af mindst 3 
måneder på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet 
offentligt hverv, forretninger eller andre grunde, der kan side-
stilles hermed, indkalder formanden stedfortræderen til først-
kommende møde i KKR. KKR træffer på dette møde beslutning 
om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er 
til stede. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv i KKR, 
udtræder stedfortræderen af KKR.

Ophør 
Stk. 7. Ophører et medlem eller en stedfortræder for et med-
lem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, i valgperio-
den med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder 
medlemmet/stedfortræderen af det parti eller listesamarbejde, 
hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågælden-
de til KKR, udtræder det pågældende medlem eller stedfortræ-
der også af KKR, jf. § 6, stk. 4, i KL’s love. I tilfælde af udmeldelse 
af KL finder § 6, stk. 5, i KL’s love tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Hvis en borgmester udtræder af det parti eller listesam-
arbejde, som borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver 
borgmesteren som medlem af KKR. Der foretages ikke en ny be-
regning af den partimæssige sammensætning i KKR som følge 
af en borgmesters partiskifte i løbet af valgperioden.

Stk. 9. Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller liste-
samarbejde, er den eneste repræsentant for partiet/listesam-
arbejdet i KKR, udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmerne 
fra det pågældende parti eller listesamarbejde af deres midte et 
nyt medlem til KKR. Forudsætningen for i et sådant tilfælde at 
kunne udpege et nyt kommunalbestyrelsesmedlem til KKR er, 
at partiet eller listesamarbejdet er berettiget til at være repræ-
senteret i det pågældende KKR, det vil sige har opnået mindst 
2% af stemmerne ved det seneste valg af kommunalbestyrelser i 
KL’s medlemskommuner i regionen.

Stk. 10. Hvis § 3, stk. 9 finder anvendelse, fraviges bestemmel-
sen i § 3, stk. 2 om det maksimale antal medlemmer i et KKR.

Stk. 11.Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamar-
bejde, udtræder af KKR, indtræder vedkommendes personlige 
stedfortræder som medlem af KKR, og kommunalbestyrelses-
medlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde væl-
ger en ny stedfortræder. Hvis stedfortræderen ikke ønsker at 
indtræde  som medlem af KKR, vælger kommunalbestyrelses-
medlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde et nyt 
medlem til KKR, og stedfortræderen forbliver som personlig 
stedfortræder for dette nye medlem.

Stk. 12. Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk 
parti eller listesamarbejde, ophører med at være stedfortræder, 
vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågælden-
de parti/listesamarbejde en ny stedfortræder.

Stk. 13. Er KKR’s formand eller næstformand definitivt udtrådt 
af kommunalbestyrelsen, foretages valg af ny formand eller 
næstformand af den gruppe, der har valgt den pågældende for-
mand eller næstformand.

Stk. 14. Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet pe-
riode på mindst 3 måneder forhindret i at varetage formands- 
eller næstformandshvervet, foretages på tilsvarende måde valg 
af ny formand eller næstformand for den periode, som forhin-
dringen varer.

§ 4. Konstituering 
KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fra-
træder, når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede 
medlemmer af KKR afholder efter kommunevalget konstitu-
erende møder senest den 31. januar i det år, der følger umiddel-
bart efter kommunevalget. 

Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen, 
der længst har været borgmester, eller, hvis flere har været borg-
mester lige længe, af den ældste af disse.
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Stk. 2. På det konstituerende møde vælges formand og næstfor-
mand for KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det med-
lem, der har indkaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstals-
valg på grundlag af stemmetallene ved det forudgående kom-
munevalg i KL’s medlemskommuner i regionen. 

Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de repræsen-
terede politiske partier og listesamarbejder. Valgforbund skal 
være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før afhol-
delsen af det konstituerende møde.

Stk. 3. På det konstituerende møde udpeger eller indstiller KKR 
kommunale repræsentanter for kommunerne i regionen til for-
skellige regionale organer, jf. KL’s love, § 14 stk. 3.  

Stk. 4. Udpegelse af en enkelt repræsentant for kommunerne i 
regionen til varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg, jf. 
§ 24, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. Udpegelse af flere repræ-
sentanter for kommunerne i regionen til varetagelse af samme 
hverv foretages ved forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommune-
styrelsesloven. Som politiske repræsentanter kan kun udpeges 
medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regio-
nen.

§ 5. Mødevirksomhed  
KKR’s møder er ikke offentlige.

Stk. 2. KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen 
i øvrigt, når formanden eller mindst en tredjedel af medlem-
merne ønsker det. Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem 
gange om året.

Stk. 3. Møder i KKR kan afholdes virtuelt, hvis der er behov 
for det. Virtuelle møder er ligestillet med fysiske møder. Det er 
formanden og næstformanden, der træffer beslutning om evt. 
virtuelle møder. 

Stk. 4. Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og 
forbereder KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde 
med sekretariatet. Sagerne på dagsordenen skal ledsages af for-
nødent materiale til sagernes bedømmelse. Ethvert medlem af 
KKR har ret til senest 10 dage forud for et ordinært møde skrift-
ligt at stille forslag om at få en sag af regionalpolitisk/tværkom-
munal karakter optaget på dagsordenen, hvorefter formanden 
for KKR drager omsorg for, at forslaget sættes på dagsordenen.

Stk. 5. Dagsorden udsendes senest ugedagen forud for hvert or-
dinært møde. Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsor-
dener fra KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/kkr

Stk. 6. KKR’s beslutninger noteres i et referat. Referater fra 
KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/kkr

Stk. 7. Formanden for KKR, og i dennes forfald næstforman-
den, leder KKR’s møder. Formanden træffer bestemmelse i alle 
spørgsmål vedrørende mødets ledelse og iagttagelse af god 

orden under mødet. Endvidere formulerer formanden eventu-
elle afstemningstemaer.

Stk. 8. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som for-
manden bestemmer. 

Stk. 9. KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af med-
lemmerne er til stede. KKR træffer sine afgørelser ved alminde-
ligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslags-
givende.

Stk. 10. Formanden for KKR kan i særlige tilfælde sende sager i 
skriftlig høring blandt KKR’s medlemmer. 

Stk. 11. Er et medlem af KKR forhindret i at deltage i et møde, 
meddeles dette til sekretariatet inden mødets afholdelse. Det 
noteres i referatet, hvilke medlemmer der har været fraværende 
under mødet. Når et medlem har forfald til et møde, kan den 
pågældendes personlige stedfortræder deltage i mødet i KKR. 
Det påhviler medlemmet at orientere stedfortræderen herom.

Stk. 12. Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommu-
nerne i den pågældende region kan deltage i møderne i det på-
gældende KKR.

§ 6. Økonomi og sekretariat
KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand 
til rådighed for KKR.

Stk. 2. KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunal-
direktører fra kommunerne i regionen, hvordan kommunernes 
administrationer medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR 
og kommunernes tværkommunale samarbejde i øvrigt.

Stk. 3. I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødear-
rangementer for kommunalpolitikere kan der opkræves delta-
gerbetaling.

Stk. 4. KKR kan foreslå, at finansiering af særlige aktiviteter/
projekter af interesse for alle kommuner i regionen kan ske ved 
bidrag fra de enkelte kommuner, hvis kommunerne i regionen 
giver tilslutning i det konkrete tilfælde.

Stk. 5. KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afhol-
delse af udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honore-
ring af medlemmerne af KKR og de repræsentanter, der af KKR 
er udpeget til regionale organer i henhold til § 2, stk. 2.

§ 6. Ikrafttrædelse
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af 
KL’s bestyrelse.

Stk. 2. Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse 
den 24. juni 2021, og den træder i kraft den 1. januar 2022.



KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk

 @kommunerne

 facebook.com/kommunerne

Produktionsnr. 830783 




