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I.

Fælles bestemmelser
vedrørende de stående udvalg

§1
Der nedsættes følgende stående udvalg:
•• Løn- og Personaleudvalg
•• Miljø- og Forsyningsudvalg
•• Børne- og Undervisningsudvalg
•• Socialudvalg
•• Sundheds- og Ældreudvalg
•• Kultur-, Erhverv- og Planudvalg
•• Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
•• Internationalt udvalg.
§2
Udvalgene består af 9 medlemmer.
Stk. 2. Udvalgenes medlemmer vælges for en 4-årig periode, og
udvalgenes funktionsperiode regnes fra det konstituerende
møde til det tilsvarende møde, der afholdes efter nyvalg til KL’s
bestyrelse. Valget foretages i henhold til bestemmelserne i bilag
1 til forretningsordenen for KL’s bestyrelse.
Stk. 3. Mindst to af hvert af de stående udvalgs medlemmer vælges blandt bestyrelsens medlemmer jf. KL’s love § 10 stk. 2.
Stk. 4. Som medlemmer af udvalgene kan alene vælges kommunalbestyrelsesmedlemmer fra medlemskommunerne.
Stk. 5. Ophører et udvalgsmedlem i valgperioden med at være
kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder et udvalgsmedlem af det parti eller listesamarbejde, der har udpeget vedkommende, udtræder vedkommende også af pågældende udvalg,
idet der snarest herefter vælges et nyt medlem for resten af
valgperioden tilhørende samme parti eller partigruppe, også jf.
KL’s love § 6 stk. 4-6.
§3
Udvalgene konstituerer sig selv, jf. dog bilag 1 til forretningsordenen for KL’s bestyrelse. For hvert af udvalgene vælges en formand og en næstformand. Udvalgsformænd og næstformænd
vælges som hovedregel blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
§4
Udvalgene har til opgave at rådgive og afgive indstilling til KL’s
bestyrelse i sager inden for deres respektive ansvarsområder,
jf. §§ 5-12, og med afsæt i alle kommuners interesser. Endvidere kan udvalgene inden for tilgrænsende områder i konkrete
sager rådgive og afgive indstilling til KL’s bestyrelse, jf. §§ 5-12.
Der kan således blive tale om, at flere udvalg afgiver indstilling
i samme sag. Udvalgene skal i deres rådgivning især inddrage
hensyn til kommunalbestyrelsernes råderum, kompetence og
ansvar, herunder eventuelle økonomiske, administrative, internationale, regionale og andre overordnede aspekter.
Stk. 2. Udvalgene kan på bestyrelsens vegne med samtykke fra
KL’s formand optage forhandlinger med kommuner, ministerier og styrelser, organisationer og foreninger m.v. om spørgsmål inden for udvalgenes områder, idet forhandlingsresultatet
snarest forelægges bestyrelsen til godkendelse eller orientering.
Efter bestyrelsens bestemmelse i det enkelte tilfælde kan udvalgene forberede og medvirke i informations- og interessevaretagelsesvirksomhed på KL’s vegne, fx i forbindelse med udarbejdelse af debatoplæg, konferencer og informationsmøder m.v.
for medlemskommuner m.fl.
Stk. 3. Formanden og næstformanden kan anmode udvalgsformændene om bistand ved forhandlinger med ministerier,
organisationer m.v. om spørgsmål inden for vedkommende
udvalgs saglige område. Formanden kan endvidere pålægge
udvalgsformændene selv at varetage KL’s interesser i sådanne
forhandlinger.
Stk. 4. Udvalgsformænd og næstformænd kan deltage med taleog forslagsret i behandlingen af sager i andre udvalg, når der
er tale om sager af væsentlig interesse eller betydning for vedkommende udvalg. Samtlige udvalgsformænd og næstformænd
samt meninge udvalgsmedlemmer modtager af denne grund
dagsorden med bilag og mødereferater også fra de udvalg, de
ikke er medlem af.
Stk. 5. Der er mulighed for, at to eller flere udvalg kan holde fælles møder.
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II. Særlige bestemmelser vedrørende
de enkelte stående udvalg
§5
Løn- og Personaleudvalget rådgiver og afgiver indstilling til KL’s
bestyrelse inden for områderne:
•• Løn
•• Pension
•• Ledelse
•• Personale
•• Kompetenceudvikling
•• Rekruttering og fastholdelse
•• Arbejdsmiljø
•• Arbejdsgiverpolitik i øvrigt
•• Ligestilling og mangfoldighed
•• Internationale arbejdsgiverspørgsmål
•• Relationer til pensionsselskaber.
Stk. 2. Løn- og Personaleudvalget kan herudover i konkrete
sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende
spørgsmål fx vedrørende:
•• Uddannelse
•• Arbejdsmarked
•• Digitalisering
•• Konkurrenceudsættelse.
§6
Miljø- og Forsyningsudvalget rådgiver og afgiver indstilling til
KL’s bestyrelse inden for områderne:
•• Miljø og miljøbeskyttelse
•• Klima, vand og natur
•• Energi
•• Forsyningsvirksomhed
•• Trafik, veje og anden infrastruktur
•• Byggeri og bygningsvedligeholdelse
•• Smart city-teknologi
•• Affald og ressourcer
•• Havne
•• Beredskab.
Stk. 2. Miljø- og Forsyningsudvalget kan herudover i konkrete
sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende
spørgsmål fx vedrørende:
•• Strategisk fysisk planlægning
•• Fysisk planlægning
•• By- og boligpolitik
•• Landdistrikter
•• Regional udvikling
•• Uddannelse
•• Konkurrenceudsættelse
•• Kompetenceudvikling
•• Digitalisering
•• Ledelse
•• Integration
•• Internationale teknik- og miljøspørgsmål.
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§7
Børne- og Undervisningsvalget rådgiver og afgiver indstilling til
KL’s bestyrelse inden for områderne:
•• Dagtilbud til børn og unge
•• Folkeskolen
•• Andre skoleformer for børn og unge
•• Forberedende grunduddannelse
•• Videregående uddannelser
•• Voksen- og efteruddannelser
•• Undervisningsteknologi
•• Uddannelsespolitik.
Stk. 2. Børne- og Undervisningsudvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål fx vedrørende:
•• Sociale spørgsmål for børn og unge
•• Det specialiserede børneområde
•• Sundhedsfremme og forebyggelse
•• Beskæftigelse
•• Kultur
•• Kompetenceudvikling
•• Digitalisering
•• Konkurrenceudsættelse
•• Ledelse
•• Integration
•• Ligestilling og mangfoldighed
•• Internationale børne- og uddannelsesspørgsmål.
§8
Socialudvalget rådgiver og afgiver indstilling til KL’s bestyrelse
inden for områderne:
•• Socialpolitik
•• Det specialiserede socialområde – voksne og børn
•• Socialpsykiatri
•• Udsatte børn og familier
•• Misbrug
•• Velfærdsteknologi
•• Boligydelse, boligstøtte og familieydelse (Udbetaling Danmark-ydelser).
Stk. 2. Socialudvalget kan herudover i konkrete sager rådgive
og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål fx
vedrørende:
•• Dagtilbud til børn og unge
•• Uddannelse
•• Beskæftigelse
•• Integration
•• Ældreboliger og boliger til sociale formål
•• Psykiatri
•• Digitalisering
•• Ledelse
•• Kompetenceudvikling
•• Konkurrenceudsættelse
•• Ligestilling og mangfoldighed
•• Internationale socialspørgsmål.
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§9
Sundheds- og Ældreudvalget rådgiver og afgiver indstilling til
KL’s bestyrelse inden for områderne:
•• Sundhedspolitik
•• Ældrepolitik
•• Sundhedsfremme og forebyggelse
•• Genoptræning og rehabilitering
•• Sundhedsordninger for børn og unge
•• Forhandlinger ift. praksissektoren (tidl. sygesikringsområdet)
•• Psykiatri
•• Sundheds-it og velfærdsteknologi.
Stk. 2. Sundheds- og Ældreudvalget kan herudover i konkrete
sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende
spørgsmål fx vedrørende:
•• Uddannelse
•• Beskæftigelse
•• Socialpsykiatri
•• Misbrug
•• Konkurrenceudsættelse
•• Digitalisering
•• Kompetenceudvikling
•• Ledelse
•• Internationale sundhedsspørgsmål.
§ 10
Kultur, Erhverv- og Planudvalget rådgiver og afgiver indstilling
til KL’s bestyrelse inden for følgende områder:
•• Erhvervspolitik
•• Forskningspolitik
•• Strategisk fysisk planlægning
•• Fysisk planlægning
•• By- og boligpolitik
•• Regional udvikling og landdistrikter
•• Turisme
•• Kultur- og fritidspolitik
•• Biblioteker og folkeoplysning.
Stk. 2. Kultur, Erhverv- og Planudvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål fx vedrørende:
•• Uddannelse
•• Voksen- og efteruddannelse
•• Beskæftigelse
•• Integration
•• Arbejdsmarkedspolitik
•• Kompetenceudvikling
•• Digitalisering
•• Konkurrenceudsættelse
•• Ledelse
•• Internationale kultur-, erhvervs- og planspørgsmål.

§ 11
Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget rådgiver og afgiver
indstilling til KL’s bestyrelse inden for følgende områder:
•• Arbejdsmarkedspolitik
•• Beskæftigelse
•• Integration
•• Borgerservice
•• Digitalisering
•• Offentlig-privat samarbejde
•• Indkøb.
Stk. 2. Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen
i tilgrænsende spørgsmål fx vedrørende:
•• Erhvervspolitik
•• Uddannelse
•• Kompetenceudvikling
•• Social- og sundhedspolitiske forhold
•• Kompetenceudvikling
•• Ligestilling og mangfoldighed
•• Internationale arbejdsmarkeds- og borgerservicespørgsmål.
§ 12
Internationalt Udvalg rådgiver og afgiver indstilling til KL’s bestyrelse inden for følgende områder:
•• Principielle og generelle EU-spørgsmål
•• Øvrige internationale spørgsmål.
Stk. 2. Internationalt udvalg kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål fx vedrørende:
•• EU’s Regionsudvalg
•• Europarådets Kommunalkongres
•• Den Europæiske Kommuneforening
•• Verdensorganisationen ”United Cities and Local Governments”.

III. Særlige udvalg (ad hoc-udvalg)
§ 13
KL’s love § 11 angiver, at ”bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med henblik på varetagelse af konkrete tidsbegrænsede
arbejdsopgaver” (ad hoc-udvalg).
Stk. 2. Bestyrelsen beslutter et kommissorium for ad hoc-udvalgets arbejde og angiver desuden varighed for udvalgets arbejde
og udvalgets funktionsperiode. Bestyrelsen kan derudover fastlægge øvrige vilkår for ad hoc-udvalgs arbejde.
Stk. 3. Ad hoc-udvalg har samme antal medlemmer som KL’s
stående udvalg. Formanden og næstformanden for et ad hocudvalg er medlem af KL’s bestyrelse. Som medlem af ad hocudvalg kan vælges personer, som ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer.
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IV. Formandskabet
§ 14
Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af formanden, næstformanden samt indtil 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer.
§ 15
Formandskabet rådgiver og afgiver indstilling til bestyrelsen,
såfremt der er tale om væsentlige spørgsmål inden for følgende
områder:
•• Kommunaløkonomiske spørgsmål
•• Juridiske spørgsmål, herunder sager om støtte til kommuner i retssager
•• Principielle administrationspolitiske spørgsmål
•• Overordnede ledelsespolitiske spørgsmål
•• Interne løn- og personalespørgsmål, herunder KL’s eget
budget og overordnede organisatoriske forhold.
•• Andre spørgsmål, hvor en behandling i formandskabet forekommer hensigtsmæssig.
Stk. 2. Formandskabet varetager i øvrigt på bestyrelsens vegne
KL’s anliggender på de i stk. 1 nævnte områder.
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Stk. 3. Formandskabet fører endvidere på bestyrelsens vegne tilsyn med KL’s kommunikation.
Stk. 4. Formandskabet varetager endelig på bestyrelsens vegne
KL’s relationer til KKR, COK, DBC A/S og KOMBIT A/S.
§ 16
Formandskabet kan i øvrigt træffe afgørelse i sager, der af bestyrelsen overlades til formandskabet.

V. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 17
Vedtægten træder i kraft ved begyndelsen af den valgperiode,
der følger efter kommunevalget i 2017.
Stk. 2. Vedtægten kan ændres ved beslutning i bestyrelsen med
simpel majoritet.
Stk. 3. Således vedtaget i KL’s bestyrelse den 22. juni 2017 og den
24. august 2017.
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