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I forretningsordenen for KKR er det fastlagt, at et KKR maksimalt må have det dobbelte antal medlemmer i forhold til antallet af kommuner i regionen. Denne øvre grænse kommer ikke i anvendelse ved sammensætningen af KKR Syddanmark, beregningen af medlemstallet i KKR Syddanmark ender på 43 medlemmer.
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Godkendelse af valg og sammensætning af KKR
Syddanmark 2018 - 2022

NOTAT

Medlemmer og stedfortrædere KKR Syddanmark 20182022
Kommune/parti

Medlem

Stedfortræder

Assens
Billund
Esbjerg
Fanø
Fredericia
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kerteminde
Kolding
Langeland
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Ærø
Aabenraa
A
A
A
A

Søren Steen Andersen (V)
Ib Kristensen (V)
Jesper Frost Rasmussen (V)
Sofie Valbjørn (Å)
Jacob Bjerregaard (A)
Hans Stavnsager Rasmussen (A)
H.P. Geil (V)
Kasper Olesen (A)
Jørn Pedersen (V)
Tonni Hansen (F)
Johannes Lundsfryd Jensen (A)
Morten Andersen (V)
Kenneth Muhs (V)
Peter Rahbæk Juel (A)
Bo Hansen (A)
Erik Lauritzen (A)
Henrik Frandsen (V)
Erik Buhl Nielsen (V)
Egon Fræhr (V)
Jens Ejner Christensen (V)
Ole Wej Petersen (A)
Thomas Andresen (V)
Jørgen Thøgersen, Vejen
Søren Heide Lambertsen, Esbjerg
Karsten Meyer Olesen, Aabenraa
Christian Haugk, Kolding
Charlotte Vincent Petersen,
Assens
Henrik Rønnov, Haderslev

Ena Nørgaard (C)
Per Nyhus (O)
Susanne Dyreborg (O)
Erik Nørreby (V)
Susanne Eilersen (O)
Søren Kristensen (V)
Jon Krongaard (O)
Hans Luunbjerg (V)
Søren Rasmussen (O)
Lisa Pihl Jensen (A)

A
A

Ulla Sørensen (A)1
Anja Lund Kristensen (V)
Carsten Kudsk (O)
Tim Vermund Andersen (A)
Lars Erik Hornemann (V)
Stephan Kleinschmidt (S)
Bent Paulsen (O)
Anders Linde (V)
Morten Thorøe (V)
Dan Arnløv (C)
Inga Blom Thomas (A)
Ejler Schütt (O)
Klaus Kildemand, Vejen
Karen Sandrini, Esbjerg
Dorrit Knudsen, Aabenraa
Søren Peschardt, Vejle
Kim Johansen, Nordfyns
Søren Riishøj Jakobsen, Haderslev

1 1. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup, Middelfart er valgt som medlem af KKR
Syddanmark for Dansk Folkeparti, derfor er 2. viceborgmester Ulla Sørensen
stedfortræder for borgmesteren, jf KKR's forretningsorden.

Dato: 18. januar 2018
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Kommune/parti
B

Medlem
Holger Grumme Nielsen, Varde
Poul Poulsen, Assens

B
C
C
C
F
F
I
O
O
O
O
O
Ø
Ø

Søren Windell, Odense
Henrik Nielsen, Svendborg
Frank Schmidt Hansen, Vejen
Bent Iversen, Haderslev
Mikkel Dragsmose-Hansen,
Middelfart
Steen Holm Iversen, Varde
Anni B. Tyrrestrup, Middelfart
Oluf Lykke Nielsen, Kolding
Per Michael Hauritz, Haderslev

Stedfortræder
Anne Marie Geisler Andersen,
Esbjerg
Susanne Ursula Crawley Larsen,
Odense
Kristian Guldfeldt, Odense
Tommy Hummelmose, Odense
Niels Christiansen, Varde
Anne-Lise Sievers, Nordfyns

Michael Christensen, Aabenraa
Claus Hansen, Tønder
Jack Odgaard, Faaborg-Midtfyn
Dorthe Mehlberg, Sønderborg
Svend Erik Nielsen, Vejle
René Dyrberg Jørgensen, FaaborgJens Munk, Svendborg
Midtfyn
Tina Agergaard Hansen, Varde
Jette Julius Kristiansen, Aabenraa
Brian Skov Nielsen, Odense
Cecilie Roed Schultz, Fredericia
Sarah Nørris Christensen, Esbjerg Jakob Borgensgård, Vejen

Dato: 18. januar 2018
Sags ID: SAG-2017-07251
Dok. ID: 2469274
E-mail: SNM@kl.dk
Direkte: 3370 3740
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Forretningsorden og overordnede rammer for KKR's
virksomhed 2018-2022

FORRETNINGSORDEN

›› KL’S VALGPERIODE
2018-2022

FORRETNINGSORDEN FOR
KKR SYDDANMARK
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FORRETNINGSORDEN FOR KKR SYDDANMARK
2018-2022

KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes ”Kommunekontaktrådet i
Region Syddanmark” (KKR Syddanmark).

2.2

Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til regionsdækkende nævn, udvalg m.v.

2.3

Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål, herunder arbejdet i de forskellige
regionsdækkende organer (fx Væksthus, Vækstforum,
Sundhedskoordinationsudvalg m.v.)

2.4

Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.

2.5

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

Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et
antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder, fra KL’s medlemskommuner i den pågældende region.
1. 		 Formål
1.0 KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål:
•• At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål
•• Gennem samarbejde og koordinering af regionale
spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den
enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den
bedst mulige service til sine borgere
•• At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af
opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.
2. 		 Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle kommuners interesser over for regering,
Folketinget m.fl. KKR varetage 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 opgaveløsningen regionalt
•• Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de
ønskede resultater.
KKR skal:
2.0 Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan
samarbejde og koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser, udviklingsmuligheder og
kvalitet for borgere og virksomheder.
2.1

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

I bilag 1 uddybes KKR’s sammensætning/valg og konstituering.
I tillægget til forretningsordenen findes en nærmere beskrivelse af bl.a. KKR’s rolle, de væsentligste politiske temaer og udfordringer, sammenhængen til KL og til kommunalbestyrelserne samt hovedpunkter i organiseringen
af arbejdet.
3. 		 Møder
3.0 KKR’s møder er ikke offentlige.
3.1

KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen
i øvrigt, når formanden eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det.

3.2

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 fornødent materiale til sagernes bedømmelse.
Ethvert medlem af KKR har ret til senest 10 dage forud for
et ordinært møde skriftligt at stille forslag om at få en sag
af regionalpolitisk/tværkommunal karakter optaget på
dagsordenen, hvorefter formanden for KKR drager omsorg for, at forslaget sættes på dagsordenen.
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3.3

Dagsorden udsendes senest ugedagen forud for hvert ordinært møde. Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges.
Dagsordener fra KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/
kkr.

3.4

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

3.5

Formanden for KKR, og i dennes forfald næstformanden,
leder KKR’s møder. Formanden træffer bestemmelse i alle
spørgsmål vedrørende mødets ledelse og iagttagelse af
god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden eventuelle afstemningstemaer.

3.6

Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer.

3.7

KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. KKR træffer sine afgørelser ved
almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.

3.8

3.9

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 repræsentanter for kommunerne i regionen til varetagelse af samme hverv foretages ved forholdstalsvalg,
jf. § 24, stk. 3 i kommunestyrelsesloven. Som politiske
repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen.
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 (se
Bilag 1, punkt 1.2) deltage i mødet.
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4. 		 Økonomi og sekretariat
4.0 KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for KKR.
4.1

KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunaldirektører fra kommunerne i regionen, hvordan kommunernes administrationer medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes tværkommunale samarbejde i øvrigt.

4.2

I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødearrangementer for kommunalpolitikere kan der opkræves
deltagerbetaling.

4.3

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.

4.4

KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afholdelse af udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honorering af medlemmerne af KKR og de repræsentanter,
der af KKR er udpeget til regionale organer i henhold til
punkt 2.2.

5. 		 Ikrafttrædelse
5.0 Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages
af KL’s bestyrelse.
5.1

Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse den
24. august 2017, og den træder i kraft den 1. januar 2018.
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BILAG 1
KOMMUNEKONTAKTRÅDETS SAMMENSÆTNING/
VALG OG KONSTITUERING

1.0

1.1

1.2

Kommunekontaktrådet (KKR) består af:
•• Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen.
•• Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne 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 regionen. 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.
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
punkt 1.0 fører til et større antal medlemmer end dette
max. antal, foretages der en forholdsmæssig reduktion af
antallet af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbejder. Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
•• Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer
i KKR end det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet 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 medlem 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 underrepræsenteret.
Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR:
•• Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren.
Hvis 1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR
af et politisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren. Hvis også
2. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et
politisk parti eller listesamarbejde, 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 kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og
listesamarbejder.
En stedfortræder kan kun være stedfortræder for et medlem af KKR. Et medlem af KKR kan ikke også være stedfortræder for et andet medlem af KKR.
1.3

KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt,
og fratræder, når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og
nyudpegede medlemmer af KKR afholder efter kommunevalget konstituerende møder senest den 31. januar i
det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen,
der længst har været borgmester, eller, hvis flere har været
borgmester lige længe, af den ældste af disse.

1.4

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af
det medlem, der har indkaldt til mødet. Valgene sker ved
forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved det
forudgående kommunevalg i KL’s medlemskommuner i
regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem
de repræsenterede politiske partier og listesamarbejder.
Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før afholdelsen af det konstituerende
møde.

1.5

Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommunerne
i den pågældende region kan deltage i møderne i det pågældende KKR.

1.6

Er en borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv
i hjemkommunen i en forventet periode på mindst 3
måneder, indtræder den personlige stedfortræder, jf. pkt
1.2, i den periode, 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 stedfortræder efter tilsvarende regler.
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1.7

1.8

1.9

Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR,
valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, vil være
forhindret 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 sidestilles hermed, indkalder formanden
stedfortræderen til førstkommende 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.
Når et medlem af KKR har forfald til et enkelt møde, kan
vedkommendes personlige stedfortræder (se pkt 1.2) deltage i det pågældende møde i KKR. Det påhviler medlemmet at orientere stedfortræderen herom.
Ophører et medlem eller en stedfortræder for et medlem,
valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller
udtræder medlemmet/stedfortræderen af det parti eller
listesamarbejde, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer
har valgt den pågældende til KKR, udtræder det pågældende medlem eller stedfortræder 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.

1.10 Hvis en borgmester udtræder af det parti eller listesamarbejde, som borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver borgmesteren som medlem af KKR. Der foretages ikke
en ny beregning af den partimæssige sammensætning
i KKR som følge af en borgmesters partiskifte i løbet af
valgperioden.
1.11 Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller listesamarbejde, er den eneste repræsentant for partiet/listesamarbejdet 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 repræsenteret 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.

5

1.12 Hvis pkt. 1.11 finder anvendelse, fraviges bestemmelsen i
pkt. 1.1 om det maksimale antal medlemmer i et KKR.
1.13 Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, udtræder af KKR, indtræder vedkommendes
personlige stedfortræder som medlem af KKR, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende
parti/listesamarbejde vælger en ny stedfortræder. Hvis
stedfortræderen ikke ønsker at indtræde som medlem af
KKR, vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det
pågældende parti/listesamarbejde et nyt medlem til KKR,
og stedfortræderen forbliver som personlig stedfortræder for dette nye medlem.
1.14 Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk
parti eller listesamarbejde, ophører med at være stedfortræder, vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra
det pågældende parti/listesamarbejde en ny stedfortræder.
1.15 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 formand eller næstformand.
1.16 Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet
periode 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 forhindringen varer.
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TILLÆG
KKR’S ROLLE, KERNEOMRÅDER OG ORGANISATION

1. Kommunernes samarbejde i KKR
Kommunekontaktrådene (KKR) beskæftiger sig med de opgaver, som løses bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem

kommunerne i regionen. De fem KKR er den organisatoriske
ramme om dette samarbejde.

›› KKR – KORT FORTALT
KKR er en del af KL’s politiske organisation.
Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region.
Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand,
valgt af det enkelte KKR.
KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så sammensætningen samlet set afspejler
stemmefordelingen ved kommunalvalget. Antallet af medlemmer
varierer derfor mellem de fem KKR og fra valgperiode til valgperiode i det enkelte KKR. Der kan maksimalt være det dobbelte antal
medlemmer i KKR i forhold til det pågældende antal kommuner i
regionen.
KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles
retning og linje skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR arbejder for, at kommunernes rammer og betingelser er så gode som mulige, så den
enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige
service til sine borgere.
Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året.
Det enkelte KKR tilrettelægger de politiske processer, som er forudsætningen for at skabe den fælles retning og linje, herunder sam-

spillet med kommunalbestyrelserne, udvalgsformænd/udvalg m.fl.
Tilsvarende fastlægger KKR, hvordan kommunikationen mellem
KKR og kommunalbestyrelserne bedst kan ske og kan understøtte
samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelserne.
KKR’s varetagelse af kommunalbestyrelsernes fælles interesser er
baseret på et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.
Der er en arbejdsdeling mellem KL’s bestyrelse og de fem KKR, hvor
KL’s bestyrelse varetager alle 98 kommuners interesser over for
staten og andre landsdækkende aktører, mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale kerneområder – nogle
gange gennem fælles mål på tværs af de fem KKR.
KKR spiller en central rolle i KL’s arbejde. KKR indgår fx på forskellig
vis i det politiske arbejde i KL’s politikudvikling, i koordineringen af
større KL indsatser og i forbindelse med implementering af indsatser, herunder evt. nationale reformer. Det sker primært indenfor
KKR’s kerneområder, men det kan også være på andre områder.
Med henblik på at understøtte vidensdeling og strategisk samspil
afholder KL’s formænd og næstformænd jævnlige møder med KKR
formandskaberne. Desuden spiller KL’s bestyrelsesmedlemmer en
vigtig rolle som bindeled mellem KL og KKR i de respektive KKR.
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›› KKR PÅ KL.DK
Følg KKR’s drøftelser på www.kl.dk/kkr
Her finder du også hvert enkelt KKR’s hjemmeside med bl.a. dagsordner og referater, mødeplaner, medlemmer, udpegninger samt
kontaktoplysninger til formandskab og sekretariat.

2. KKR’s kerneområder
Samarbejdet i alle fem KKR er koncentreret om nedenstående
tværkommunale kerneområder:
Sundhed
Kommunerne spiller en stadig større rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen både økonomisk og opgavemæssigt.
KKR er et centralt forum for det tværkommunale samarbejde
på sundhedsområdet, og spiller en vigtig rolle i udviklingen af
det nære sundhedsvæsen på såvel det somatiske som psykiatriske område. KKR har en central rolle som koordinerende og
implementerende forum i forhold til at varetage kommunernes fælles interesser i samarbejdet med regionens sygehuse og
almen praksis.
I hver valgperiode indgås en sundhedsaftale og en praksisplan
med regionen og almen praksis. Sundhedsaftalerne beskriver
de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet.
Ligesom arbejdsdelingen og samarbejdet mellem hospitaler, de
praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver fastlægges i de 4 årige aftaler. Praksisplanerne fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger, og ikke mindst indsatsen for at
sikre lægedækning til alle borgere i regionen.
Det specialiserede undervisnings- og socialområde
KKR har til opgave at koordinere kommunernes indsats på
det specialiserede undervisnings- og socialområde, således at
der findes relevante tilbud, som tilgodeser borgerens behov.
Samarbejdet er bl.a. centreret om udarbejdelsen af de sociale
rammeaftaler, der skal sikre udvikling af tilbuddene, koordinering og styring af taksterne på området, og tilstrækkelige og
kvalificerede tilbud til alle målgrupper. Fem socialtilsynskommuner har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale
tilbud for udsatte børn og unge. I hver region er der etableret
et børnehus, som bistår kommuner med udredning af sager
om overgreb mod børn og unge. KKR er forum for drøftelser
af kommunernes samarbejde med socialtilsynskommunen og
børnehuskommunen.
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Vækst, beskæftigelse og uddannelse
Vækst, beskæftigelse og uddannelse hænger tæt sammen. KKR
spiller en central rolle i forhold til at sikre gode tværgående
rammer for vækst og jobskabelse lokalt og regionalt. Et vigtigt
element heri er at få uddannet kvalificerede medarbejdere med
den uddannelse og det uddannelsesniveau, som matcher kommunernes og virksomhedernes behov. Kommunernes samspil
med uddannelsesinstitutionerne har netop fokus på at sikre
kvalificerede uddannelser, som matcher erhvervslivet og kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR’s og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.
KKR spiller en central rolle i forhold til at sikre tværkommunale indsatser i forhold til vækst og erhvervsudvikling. KKR og de
kommunale medlemmer af Vækstforums opgave er at arbejde
for, at kommunernes interesser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi tilgodeses bedst muligt. KKR har også en central
rolle i forhold til at sikre et tæt samarbejde mellem den lokale
erhvervsservice og den specialiserede indsats for vækstiværksættere i Væksthuset. KKR indgår hvert år en resultatkontrakt
med Væksthuset, hvor Væksthusets indsats aftales.
KKR er tillige det politiske forum, hvor kommunerne drøfter
behov og muligheder for tværkommunale samarbejder mellem
jobcentrene om fælles indsatser, projekter m.v. KKR udpeger
medlemmer til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) med
henblik på at sikre gode tværkommunale indsatser på beskæftigelsesområdet. De kommunale medlemmer af RAR har en opgave med at sikre, at RAR leverer relevant overvågning og analyser til understøttelse af arbejdet i kommunernes jobcentre.
KKR har desuden en konkret opgave med årligt at dimensionere social- og sundhedsuddannelserne, pædagog- og pædagogiske assistentuddannelse. KKR spiller således en rolle i forhold
til at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov,
og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til rådighed.
Kollektiv trafik
Kommunerne ejer og driver i fællesskab med regionerne de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.
En af de væsentligste udfordringer er at sikre sammenhængen
i kollektiv trafik. Her spiller KKR en vigtig rolle i forhold til at
opfylde dette mål.
KKR tager også andre emner op, som ikke indgår i kerneområderne. Det er emner, som kommunerne ud fra en lokal vurdering finder det hensigtsmæssigt at drøfte og arbejde sammen
om i regi af KKR – fx drøftelser om trafikinvesteringer, klimastrategier og fælles løsninger af opgaver på det tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale og subregionale
samarbejder, fx business regions.
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3. KKR og de andre regionale fora
Det enkelte KKR udpeger eller indstiller for valgperiode 20182022 ca. 50-70 kommunale repræsentanter til forskellige regionale fora. Der kan være tale om udpegelse/indstilling af politiske
repræsentanter til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokal aftale. Nogle eksempler er:
•• Sundhedskoordinationsudvalget
•• Vækstforum
•• Væksthusets bestyrelse
•• Det regionale arbejdsmarkedsråd
•• Professionshøjskolers bestyrelse.
De udpegede i de forskellige fora repræsenterer kommunernes
fælles interesser på det pågældende område. Der er derfor brug
for et tæt samspil mellem de kommunale repræsentanter og
KKR.
På politisk niveau samarbejder kommuner og region bl.a. i Kontaktudvalget, hvor alle borgmestre og regionsrådsformanden er
medlemmer. Men også i bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget,
Praksisplanudvalget, og Vækstforum sidder der repræsentanter
for både regionen og kommunerne.

4. Den administrative organisering af samarbejdet
De kommunale administrationer og KL’s sekretariat bistår de
fem KKR med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for
hvert KKR.
Det er det enkelte KKR, der – i samråd med kommunaldirektørkredsen – planlægger og prioriterer samarbejdet mellem de
kommunale administrationer. Den konkrete indsats løftes af
kommunale ledere og medarbejdere.
I de enkelte KKR’er er det besluttet at oprette fælleskommunale
sekretariater/funktioner, som finansieres af kommunerne i fællesskab. Dette i forhold til at varetage fælleskommunale interesser og koordination af særlige fagområder, som har politiskstrategisk interesse i de enkelte KKR. Alle KKR har et socialt/
rammeaftalesekretariat og sundhedssekretariat, herudover er
der sekretariater på uddannelse, beskæftigelse og erhverv i de
enkelte KKR’er.

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370
kl@kl.dk
www.kl.dk
@kommunerne
facebook.com/kommunerne
Produktionsnr. 830288F
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Udpegelser/indstillinger af politiske repræsentanter til
regionale fora 2018-2022

NOTAT

Oversigt over udpegninger i KKR Syddanmark for
valgperioden 2018-2022
Poster

Kommentarer

Honorar

Antal

Dato: 17. januar 2018
Sags ID: SAG-2017-07251
Dok. ID: 2469273

Antal
suppleant
er

Ligestilling
(j/n)

RAR Fyn
Understøtte
beskæftigelsesindsatsen på
tværs af kommuner, A-kasser,
uddannelsesinstitutioner og
øvrige aktører, samt at
koordinere
virksomhedsindsatsen og
indsatsen rettet mod områder
med enten mangel på
arbejdskraft eller med høj
ledighed.

KKR indstiller til
beskæftigelsesministeren som
udpeger. Krav om ligestilling.
Middelfart er med i RAR Syd.
Fordel med en udvalgsformand
fra beskæftigelses/arbejdsmarkedsområdet.

(Pr. møde)
formand og
næstformand
1.244 kr.,
øvrige
medlemmer
475 kr.

5

ja

ja

RAR Sydjylland
Understøtte
beskæftigelsesindsatsen på
tværs af kommuner, A-kasser,
uddannelsesinstitutioner og
øvrige
aktører, samt at koordinere
virksomhedsindsatsen og
indsatsen rettet mod områder
med enten mangel på
arbejdskraft eller med høj
ledighed.

KKR indstiller til
beskæftigelsesministeren som
udpeger. Krav om ligestilling.
Middelfart er med i RAR Syd.
Fordel med en udvalgsformand
fra beskæftigelses/arbejdsmarkedsområdet.

(Pr. møde)
formand og
næstformand
1.244 kr.,
øvrige
medlemmer
475 kr.

5

ja

ja

Det regionale Vækstforum
Forum for regional
erhvervsudvikling.
Partnerskab med erhvervsliv,
viden- og
uddannelsesinstitutioner,
arbejdsmarkedets parter og
offentlige myndigheder om at
styrke erhvervsudviklingen.

KKR indstiller til Regionsrådet.
Mindst 1 medlem skal
repræsentere yderområderne ¤
Der er ligestillingskrav. Fordel
med overlap til Væksthuset, EUkontor og RAR.

nej

6

nej

ja

Det syddanske EU kontor
bestyrelse. Formål at
medvirke til en regional
udvikling, hvor øget
international fokus og øget
deltagelse i internationale
projekter og netværk skal
fremme udviklings projekter
og initiativer i den private og
den offentlige sektor

Fordel med overlap til
Væksthuset, Vækstforum og
RAR.

(Årligt)
Formand
60.000 kr.,
næstformand
30.000 kr.,
Øvrige
medlemmer:
20.000 kr.

4

nej

nej
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Dato: 17. januar 2018
Sags ID: SAG-2017-07251
Dok. ID: 2469273
E-mail: SNM@kl.dk
Direkte: 3370 3740

Interreg V A
INTERREG-programmerne er
et initiativ til at fremme den
regionale udvikling i EU’s
grænseregioner. Udvalgets
overordnede opgave er at
udvælge projekter og sikre at
programmet gennemføres
korrekt.
Inspiring Denmark bestyrelse
Non-profit organisation, der
arbejder med at tiltrække
internationale kongresser og
konferencer til Syddanmark.
Gratis rådgivning til
mødeplanlæggere,
enkeltpersoner eller
organisationer med visioner
om at afholde møder,
kongresser eller konferencer i
regionen.

KKR indstiller til Regionsrådet,
som formelt udpeger.

nej

1

ja

nej

Erhvervsområdet

(Årligt)
Formand:
60.000 kr.,
næstformand:
30.000 kr.

1

nej

nej

Partnerskab for
Østersøturisme Formålet er
at samle turismeaktørerne i
Østersøregionen om en stærk
og fokuseret indsats for at
skabe vækst i
turismeerhvervet.

Kommunale medlemmer er på
valg hvert andet år. KKR
Syddanmark i ulige år.

nej

1

nej

nej

Koordinationsudvalg for den Fordel med overlap til RAR,
regionale udviklingsplan. Den Vækstforum
regionale udviklingsplan er
regionens overordnede plan,
der beskriver, hvordan
regionen ønsker den
fremtidige udvikling for
regionen bør være. Udvalget
følger arbejdet med
formulering af strategien.

nej

5

nej

nej

Væksthus Syddanmark bestyrelse Væksthus
Syddanmark er oprettet af
kommunerne i Region
Syddanmark. Væksthuset
tilbyder vejledning til
vækstiværksættere og små og
mellemstore virksomheder
med vækstpotentiale.
Væksthuset samarbejder tæt
med de lokale
erhvervskontorer i
Syddanmark i et
sammenhængende
rådgivningssystem.

(Årligt)
Formand:
90.000 kr.,
Næstformand:
45.000 kr.,
Øvrige
medlemmer:
25.000 kr.

5 heraf en
erhvervsrepræsent
ant

nej

nej
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Fordel med kobling til
Vækstforum, RAR.KKR udpeger
fem medlemmer til bestyrelsen
– heraf mindst en
erhvervsrepræsentant, der skal
være aktivt erhvervsdrivende.
KKR udpeger bestyrelsens
formand. Næstformanden
udpeges af bestyrelsen.

NOTAT

Poster

Kommentarer

Sundhedskoordinationsudval
get
Samarbejde om den
tværsektorielle indsats på
sundhedsområdet, herunder
sammenhæng mellem
sundhedssektoren og de
tilgrænsende sektorer. Indgå
sundhedsaftale.

Fordel med overlap til
Praksisplanudvalget

Praksisplanudvalget
Udarbejde en praksisplan for
almen praksis, der er det
centrale samarbejds- og
planlægningsværktøj mellem
kommunerne, regionen og
almen praksis.

Fordel med overlap til
Sundhedskoordinationsudvalget

Honorar

nej

Antal

5

Antal
suppleant
er

Ligestilling
(j/n)

nej

ja
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nej

5

nej

ja

Samarbejdsudvalg på
praksisområdet - Almen
praksis
Forum for dialog mellem
repræsentanter fra faglig
organisation, Regionen og
kommuner ift.
overenskomsten på området.
Samarbejdsudvalg på
praksisområdet - Fysioterapi
Forum for dialog mellem
repræsentanter fra faglig
organisation, Regionen og
kommuner ift.
overenskomsten på området.

nej

2

nej

nej

nej

2

nej

nej

Samarbejdsudvalg på
praksisområdet Kiropraktorer
Forum for dialog mellem
repræsentanter fra faglig
organisation, Regionen og
kommuner ift.
overenskomsten på området.
Samarbejdsudvalg på
praksisområdet - Psykologer
Forum for dialog mellem
repræsentanter fra faglig
organisation, Regionen og
kommuner ift.
overenskomsten på området.

nej

1

nej

nej

nej

1

nej

nej

NOTAT

Poster

Kommentarer

Samarbejdsudvalg på
praksisområdet - Tandlæger
Forum for dialog mellem
repræsentanter fra faglig
organisation, Regionen og
kommuner ift.
overenskomsten på området.
Behandling af klagesager og
vurdering af
behandlingsmønster

Fordel at den samme person
udpeges til
koordinationsudvalget møderne holdes i forlængelse af
hinanden.

Koordinationsudvalg tandlæger
Sikre koordinering og gode
overgange på tværs af
sektorer samt etablering af
vagtordninger.
Social- og sundhedsskolen
Fyn - bestyrelse
Uddanne og efteruddanne
elever til at varetage
grundlæggende opgaver
indenfor bistands-, pleje- og
omsorgsområdet, samt det
pædagogiske område.
Social- og sundhedsskolen
Syd - bestyrelse
Uddanne og efteruddanne
elever til at varetage
grundlæggende opgaver
indenfor bistands-, pleje- og
omsorgsområdet, samt det
pædagogiske område.
Social- og sundhedsskolen
Fredericia- Vejle-Horsens
bestyrelse. Uddanne og
efteruddanne elever til at
varetage grundlæggende
opgaver indenfor bistands-,
pleje- og omsorgsområdet,
samt det pædagogiske
område.

Fordel at den samme person
udpeges til samarbejdsudvalg
for tandlæger - møderne holdes
i forlængelse af hinanden.

Social- og sundhedsskolen
Esbjerg - bestyrelse
Uddanne og efteruddanne
elever til at varetage
grundlæggende opgaver
indenfor bistands-, pleje- og
omsorgsområdet, samt det
pædagogiske område.

Honorar

nej

Antal

1

Antal
suppleant
er

Ligestilling
(j/n)

nej

nej

Dato: 17. januar 2018
Sags ID: SAG-2017-07251
Dok. ID: 2469273
E-mail: SNM@kl.dk
Direkte: 3370 3740
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 4 af 7

nej

1

nej

nej

Formand:
52.000 kr.

1

nej

nej

Nuværende kommunale
medlem af bestyrelsen er
udpeget af Aabenraa Kommune.
Jf. KKR's strategi på
uddannelsesområdet skal denne
udpegning fremadrettet ske i
KKR regi

Formand:
27.326 kr.,
Næstformand:
13.663 kr.,
Øvrige
medlemmer:
4.099 kr.

1

nej

nej

Nuværende kommunale
medlem af bestyrelsen er
udpeget af Vejle, Fredericia og
Kolding Kommune i fællesskab.
Jf. KKR's strategi på
uddannelsesområdet skal denne
udpegning fremadrettet ske i
KKR regi

Formand:
40.000 kr.,
Næstformand:
20.000 kr.

1

nej

nej

Nuværende kommunale
medlem af bestyrelsen er
udpeget af Billund, Esbjerg,
Vejen, Varde og Fanø Kommune
i fællesskab. Jf. KKR's strategi på
uddannelsesområdet skal denne
udpegning fremadrettet ske i
KKR regi

Formand
41.003 kr.
næstformand
20.501 kr.

1

nej

nej
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Poster

Kommentarer

Honorar

Antal

2

Antal
suppleant
er

Ligestilling
(j/n)

nej

nej

Syddansk Uddannelsesaftale
- styregruppe
Styregruppens formål er at
sikre implementering og
igangsættelse af konkrete
projekter og aktiviteter, og
rådgive regionsrådet i forhold
til udarbejdelse af
Uddannelsesstrategi,
handlingsplaner og øvrige
uddannelsespolitiske
initiativer, ligesom den
udarbejder en årlig
effektmodel.
University College Lillebælt bestyrelse
Uddannelse, efter- og
videreuddannelse blandt
andre lærer, pædagog,
pædagogisk assistent,
sygeplejerske, ernæring og
sundhed, grafisk
kommunikation og
socialrådgiver. Afdelinger i
Vejle, Odense og Svendborg.

nej

Formand:
9.112,72 kr. pr
måned,
Næstformand:
4.552,01 kr. pr
måned,
Øvrige
bestyrelsesme
dlemmer:
1.824,28 kr.
pr. måned

1

nej

nej

University College Syd
bestyrelse. Uddannelse,
efter- og videreuddannelse
blandt andre lærer, pædagog,
pædagogisk assistent,
sygeplejerske, ernæring og
sundhed, grafisk
kommunikation og
socialrådgiver. Afdelinger i
Kolding, Haderslev, Aabenraa,
Esbjerg og Sønderborg.

(Årligt)
Formand:
110.953,04 kr.,
Næstformand:
55.423,63 kr.,
Øvrige
medlemmer:
22.211,76 kr.

1

nej

nej

VUC Syd - bestyrelse
Uddannelse for unge og
voksne. Undervisningstilbud
fra grundlæggende læsning,
skrivning og regning til fag på
højeste gymnasiale niveau.
Afdelinger i Haderslev,
Aabenraa, Tønder og
Sønderborg.

(Årligt)
Formand:
68.280 kr.

1

nej

nej
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(j/n)

nej

nej

Bestyrelsen for
Også fokus på social, børn/unge
Ungeafdelingen for
områderne
specialundervisning og
særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse
Landsdækkende
undervisningscenter for unge
med høretab. Den centrale
ydelse er en differentieret
undervisning, og
socialpædagogiske tilbud i
fritiden.
Erhvervsakademi Kolding bestyrelse
Udbyder en række
erhvervsrettede hel- og
deltidsuddannelser og
efteruddannelser på akademiog
professionsbachelorniveau.

nej

(Årligt)
Formand:
68.000 kr.,
Medlem af
forretningsudv
alg: 25.000 kr.,
Øvrige
medlemmer:
13.500 kr.

1

nej

International Business
College -bestyrelse
Udbyder uddannelser
indenfor det merkantile
område
Center for kommunikation og
velfærdsteknologi bestyrelse
Regionalt videns- og
kompetencecenter, der
varetager specialundervisning
og specialrådgivning for
borgere med handicap inden
for høre-, tale-, syns-,
teknologi- og
mobilitetsområdet.
Trafikselskabet Fynbus bestyrelse
Ansvar for driften af den
kollektive trafik på Fyn.
Kommunerne fastsætter i
samarbejde med
trafikselskabet lokale ruter og
køreplaner. Kommunerne
arbejder sammen om de
busruter, der går gennem
flere kommuner.

(Årligt)
Formand:
68.315 kr.,
Næstformand:
34.157 kr.
nej

1

nej

1

ja

nej

Årligt formand
160.780 kr.,
næstformand
40.221 kr.,
øvrige
medlemmer
20.058 kr.

7

nej

nej

Handicap, socialområdet

Infrastruktur - kan være fordel
med overlap til Vækstforum
Hver kommune vælger én
repræsentant til
repræsentantskabet. Et af de
kommunale
bestyrelsesmedlemmer udpeges
af den kommune, der yder det
største økonomiske bidrag til
trafikselskabet. De øvrige
kommunale medlemmer af
bestyrelsen udpeges af
repræsentantskabet.

2

Antal
suppleant
er
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Poster

Trafikselskabet Sydtrafik bestyrelse
Ansvar for driften af den
kollektive trafik i de sydjyske
kommuner. Kommunerne
fastsætter i samarbejde med
trafikselskabet lokale ruter og
køreplaner. Kommunerne
arbejder sammen om de
busruter, der går gennem
flere kommuner.

Kommentarer

Infrastruktur - kan være fordel
med overlap til Vækstforum.
Hver kommune vælger én
repræsentant til
repræsentantskabet. Et af de
kommunale
bestyrelsesmedlemmer
udpeges af den kommune, der
yder det største økonomiske
bidrag til trafikselskabet. De
øvrige kommunale medlemmer
af bestyrelsen udpeges af
repræsentantskabet.

TV Syds repræsentantskab
Medier, kultur
TV SYD er en af de otte
regionale tv-stationer under
TV2. Repræsentantskabet
diskuterer TV SYD's
programmer.
Ringgården - bestyrelse
Social, sundhed
Døgnbehandling til
mennesker med
alkoholproblemer.
Institutionen har 32 pladser.
Kompetencecenter for
dobbeltfokuseret
afhængighedsbehandling.
Selvejende institution under
KFUM’s Sociale Arbejde.
Region Syddanmarks
Erhvervs- og udvikling
mobilitetsråd
Formålet er at skabe bedre
vilkår for borgere og
virksomheders mobilitet ved
at tænke på tværs af sektorer.

Honorar

Antal

Antal
suppleant
er

Ligestilling
(j/n)

nej

nej

Årligt formand
161.223 kr.,
næstformand
40.305 kr.,
øvrige
medlemmer
20.153 kr.

7

nej

3

nej

nej

nej

1

nej

nej

nej

1

nej

nej
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