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KL’s politiske organisering 2018-2022



Hvad er KKR?

‒ Ingen formel beslutningskompetence (den er i kommunalbestyrelserne)

‒ Forholdsvis ny arbejdsform – for politikere og forvaltning

‒ I gang med KKR’s 4. valgperiode – et solidt fundament er skabt

‒ Fokus på opgaver, hvor der kan opnås konsensus

‒ Arbejder for at skabe bedst mulige betingelser for, at den enkelte 

kommune effektivt kan levere bedst mulig service til sine borgere

Kommunalbestyrelser KKR



KKR’s 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



KKR’s tre hovedområder

̶ Sundheds- og socialområdet

̶ Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

̶ Trafik, infrastruktur, klima og miljø



Samarbejdet regionalt

KKR

KontaktudvalgetKommunalbestyrelserne Regionen

Erhvervshuse
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Eksempler på sager i KKR

Tilbagevendende sager

─ Sundhedsaftale

─ Rammeaftale på socialområdet

─ Dimensionering på uddannelser

─ Årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden

─ Drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedet og tværkommunale samarbejder

Initieret af KL

─ Det nære sundhedsvæsen

─ Effektiviseringer på befordringsområdet

─ Hjerneskaderehabilitering

Initieret af KKR/kommunerne

─ Infrastruktur

─ Fokuseret vækstdagsorden/Greater Copenhagen



Greater Copenhagen

‒ Alle danske kommuner – pt. 27 af de 33 skånske kommuner samt de tre 

regioner bakker pt. alle op om Greater Copenhagen

‒ Målet er at øge væksten og beskæftigelsen i hele den funktionelle region

‒ Et stærkt fælles brand: Greater Copenhagen

‒ En række konkrete indsatser: fælles investorportal, one point entry, 

samordning af erhvervsfremmeaktører mv. 



KKR fremadrettet

‒ Fortsat stærk interessevaretagelse på kerneområderne

‒ Facilitator for kommunale samarbejder

‒ Fokus på forenkling, effektivisering og tværkommunale løsninger

‒ Endnu stærkere samarbejde mellem KKR og kommunalbestyrelser



Hvordan får man indflydelse?

‒ Benyt muligheden for at rejse sager i KKR-regi

‒ Gå ind i sagerne i embedsmandsudvalgene 

‒ Meld jer til arbejdsgrupper, udvalg, administrative styregruppe mv.  

‒ Gør brug af netværk

‒ Kontakt KKR-sekretariatet 

‒ Følg med på Yammer


