
Mission 

KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL v aretager kommunernes f ælles interesser 

og er kommunernes samlede f orhandlingsorganisat ion, 

v idenscenter og f orum f or f ælles initiativ er og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv  på opgav eløsningen, 

indf ly delse og resultater på kommunernes v egne, til gav n 

f or borgerne og samf undet. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2014 

 

 

K K R  S J Æ L L AN D  

Dato: 28-01-2014 10:30 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 
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1. KKR 

 

1.1. Konstituerende møde i KKR Sjælland 2014 

SAG-2013-07688 abk 

 

I henhold til forretningsordenen for KKR skal der afholdes konstitue-

rende møde i KKR senest den 31. januar i det år, der følger umiddelbart 

efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester 

i kommunerne i regionen, der længst har været borgmester.  

 

Den længst siddende borgmester i de sjællandske kommuner er borgme-

ster Knud Larsen, Vordingborg Kommune. 

 

I den egenskab er det ligeledes Knud Larsen, der leder mødet, indtil der 

er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden møde-

ledelsen. 

 

 

 

 

 

1.2. Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland 2014-2018 

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende sammensætningen og valgene af medlem-

mer til KKR Sjælland for valgperioden 2014-2018.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR 

Sjælland for valgperioden 2014-2018 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etable-

ret efter bestemmelserne i KL’s love, §§ 14 og 15.  

 

Sammensætningen af hvert KKR er fastlagt i KL’s love, § 15 stk. 1 og 2. 

Det fremgår her, at borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i hver re-

gion er medlemmer af det stedlige KKR (med viceborgmesteren som 

personlig stedfortræder). Som yderligere medlemmer af KKR vælger 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesam-
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arbejder et antal medlemmer (med personlige stedfortrædere), således at 

der samlet set opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i KKR, 

der svarer til stemmetallene ved kommunevalget i KL’s medlemskom-

muner i den pågældende region.  

 

KL har henholdsvis den 27. november og den 17. december 2013 orien-

teret de nyvalgte kommunalbestyrelser om valgene til KKR og procedu-

ren herfor.  

 

Ifølge KL’s love fordeles pladserne i KL’s bestyrelse, udvalg, KKR og 

KL’s øvrige politiske repræsentation mellem de politiske partier og liste-

samarbejder efter forholdstalsvalgmåden på grundlag af stemmetallet ved 

kommunevalget i KL’s medlemskommuner. I lovenes § 6 er det endvide-

re defineret, at der ved ”parti” forstås partier, der den 1. august i valgåret 

er opstillingsberettiget til Folketinget. Alle andre kandidatlister vil være 

at betragte som ”lokale lister”, og disse kan gennem samarbejde med an-

dre lokale kandidatlister i et til KL anmeldt ”listesamarbejde” opnå re-

præsentation i KL’s politiske fora på linje med de politiske partier. 

 

Ud fra dette valggrundlag giver kommunevalget den 19. november 2013 

følgende stemmemæssigt grundlag for sammensætningen af KKR Sjæl-

land for valgperioden 2014-2018: 

 

Stemmefordeling 19/11-2013 – Kommunerne i Region Sjælland: 

A B C F I O V Ø L 1  I alt 

136.406 16.100 27.487 25.901 11.675 61.197 132.535 29.043 17.608 457.952  

29,8% 3,5% 6,0% 5,7% 2,5% 13,4% 28,9% 6,3% 3,8% 100,0% 

1 Lokallister, der er tilmeldt listesamarbejdet ”Lokallisterne i Danmark”  

 

Det fremgår af KL’s love, § 15 stk. 2, at betingelsen for at blive repræ-

senteret i KKR er, at et politisk parti eller et listesamarbejde har opnået 

mindst 2 % af de afgivne stemmer ved valget i KL’s medlemskommuner 

i regionen, og er repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en 

medlemskommune.  

 

På baggrund af stemmetallene ved kommunevalget den 19. november 

2013 og konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser i december 

2013 er det beregnet, at KKR Sjælland sammensættes således for valgpe-

rioden 2014-2018: 
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KKR Sjælland 2014-18 A B C F I O V Ø L
 1) Ialt 

Medlemmer i alt  9 2 2 2 1 5 9 2 2 34 

Borgmestre 5  2 1   8  1 17 

Supplerende medlemmer 4 2 0 1 1 5 1 2 1 17 

1)  Lokallister, der er tilmeldt listesamarbejdet ”Lokallisterne i Danmark”.  

 

./. Beregningen er uddybet i vedlagte bilag. Det skal her specielt bemærkes, 

at ved fastsættelsen af antallet af medlemmer er anvendt bestemmelsen i 

KKR’s forretningsorden om, at der i et KKR maksimalt kan være det 

dobbelte antal medlemmer i forhold til antallet af kommuner i regionen.  

 

./. Der vedlægges endvidere en oversigt over medlemmer og stedfortrædere 

i KKR Sjælland. I noterne til oversigten fremgår, hvor der afviges fra 

hovedreglen om, at 1. viceborgmesteren er stedfortræder for borgmeste-

ren til KKR (jf. forretningsordenen for KKR (Bilag 1, punkt 1.2.) om 

stedfortræder for borgmesteren). 

 

 

1.3. Anmeldelse og godkendelse af valgforbund  

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende de evt. valgforbund, der er anmeldt til va l-

get af KKR’s formand og næstformand. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender de anmeldte valgforbund.  

 

Sagsfremstilling 

I henhold til KL’s loves § 15, stk. 3, kan der indgås valgforbund ved va l-

get af KKR’s formand og næstformand.  

 

Det er i forretningsordenen for KKR (Bilag 1, punkt 1.4) præciseret,  

• at det udelukkende er de partier og listesamarbejder, der er repræsen-

teret i det pågældende KKR, der kan indgå i valgforbund, og 

• at valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre 

hverdage før afholdelsen af det konstituerende møde.  
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1.4. Valg af formand og næstformand for KKR Sjælland 2014-2018  

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

Der skal vælges formand og næstformand for KKR Sjælland.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland vælger formand og næstformand for pe-

rioden 2014-2018.  

 

Sagsfremstilling 

Ifølge KL’s loves § 15, stk. 3, vælges der en formand og en næstformand 

blandt medlemmerne af det pågældende KKR.  

 

Valget af formand og næstformand for KKR Sjælland for perioden 2014-

2018 foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved 

kommunevalget den 19. november 2013 i KL’s medlemskommuner i re-

gionen. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de politiske part i-

er og listesamarbejder, der er repræsenteret i KKR Sjælland. 

 

Stemmetallene på de politiske partier og listesamarbejdet ”Lokallisterne i 

Danmark” fremgår af tabellen i dagsordenens punkt 1.2.  

 

 

1.5. Forretningsorden og overordnede rammer for KKR’s virksomhed  

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

Der orienteres om forretningsordenen for KKR og de overordnede 

rammer for KKR’s virksomhed (formål, opgaver, økonomi, sekretariat 

m.v.).  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om forretningsorde-

nen for KKR og de overordnede rammer for KKR’s virksomhed til ef-

terretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af KL’s loves § 15, stk. 4, at KL’s bestyrelse fastlægger for-

retningsordenen for KKR. I overensstemmelse hermed har KL’s  

./. bestyrelse den 19. september 2013 godkendt vedlagte ”Forretningsorden 

for KKR 2014-2018”. Forretningsordenen, med tilhørende bilag og ti l-

læg, er gældende for alle fem KKR.  
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Forretningsordenen fastlægger de overordnede rammer for KKR’s virk-

somhed (formål, opgaver, tilrettelæggelse af mødevirksomheden, øko-

nomi og sekretariat).  

 

Forretningsordenens punkt 1 og 2 indeholder en beskrivelse af hen-

holdsvis KKR’s formål og KKR’s opgaver.  

 

Punkt 3 omhandler tilrettelæggelsen af mødevirksomheden i KKR. Som 

et par af de væsentligste punkter (jf. uddybningen i Bilag 1) kan peges på 

følgende:  

• Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i KKR, kan vedkom-

mendes stedfortræder deltage i mødet. Det påhviler medlemmet at 

orientere stedfortræderen herom. 

• Et medlem udtræder af KKR, hvis den pågældende enten ophører 

med at være kommunalbestyrelsesmedlem eller udtræder af det parti, 

hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til 

KKR (gælder ikke borgmestre, der er fødte medlemmer af KKR). 

• Dagsordener og referater fra KKR’s møder offentliggøres på KKR’s 

hjemmeside på kl.dk. 

 

Endelig er i forretningsordenens punkt 4 beskrevet grundlaget for 

KKR’s økonomi og sekretariat. Det er her slået fast, at KL finansierer 

KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for KKR. 

De fem KKR en den regionale del af KL’s organisation, og det betyder 

bl.a., at honoreringen af medlemmerne af KKR og de politiske repræsen-

tanter, der af KKR er udpeget til regionale organer, sker efter det regel-

sæt, som KL’s bestyrelse har fastsat for honoreringen af KL’s politikere.  

 

Udover sekretariatsbistanden fra KL (dvs. fra KKR-sekretariatet og fag-

kontorerne i KL) medvirker også kommunernes administrationer ti l se-

kretariatsbetjeningen af KKR. Det er KKR, som i samråd med kredsen 

af kommunaldirektører tilrettelægger, hvordan dette organiseres.  

 

I forretningsordenens Bilag 1 er uddybet regelgrundlaget for sammen-

sætningen af KKR, valg af medlemmer, konstituering, udtræden af KKR 

m.v.  

 

Endelig findes der i tillægget til forretningsordenen en kort beskrivelse af 

KKR’s strategiske rolle og hovedformål, relationerne til KL, sammen-

hængen til kommunalbestyrelserne og repræsentanterne i de regionale fo-

ra, hovedpunkter i organiseringen af arbejdet samt de centrale hovedte-
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maer, der tegner sig for KKRs virksomhed på de fem regionale kerne-

områder i valgperioden 2014-2018.  

 

 

1.6. Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora 2014-2018  

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til 

en række regionale fora. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger politiske repræsentanter for 

kommunerne til regionale fora efter vedlagte liste.  

 

Sagsfremstilling 

KKR udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fo-

ra med hjemmel i KL’s loves § 14, stk. 3.  

 

I forretningsordenen for KKR er det i punkt 3.8 fastlagt, at udpegelse af 

en enkelt repræsentant til varetagelse af et hverv foretages ved flertals-

valg (jf. § 24, stk. 1 i kommunestyrelsesloven), mens udpegelse af flere 

repræsentanter til varetagelse af samme hverv foretages ved forholdstals-

valg (jf. § 24 stk. 3 i kommunestyrelsesloven). Det er endvidere præcise-

ret, at som politiske repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af 

kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen. 

 

./. Der er vedlagt en liste med oversigt over de fora, som KKR Sjælland skal 

udpege politiske repræsentanter til, og hvor mange medlemmer der skal 

indstilles/udpeges. I oversigten er det også markeret, hvor der skal ud-

peges stedfortrædere, og hvor der er krav om ligestilling. Oversigten in-

deholder endelig de anbefalinger, som blev formuleret af det afgående 

KKR i efteråret 2013.  
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1.7. KKR Sjælland mødeplan for 2014  

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende mødeplanen for 2014.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender mødeplanen for 2014.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har i de foregående valgperioder haft 5 møder om året. 

Denne mødekadence og placeringen af de enkelte møder har været af-

passet efter de faste årlige planlægningsprocedurer og større regionalpol i-

tiske sager, som KKR er involveret i.  

 

KKR kan derudover afholde møder med kommunernes udvalgsformænd 

eller alle udvalgsmedlemmer i kommunerne som led i drøftelserne om fx 

den årlige rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet, sund-

hedsaftalen, den regionale erhvervsudviklingsstrategi m.v. På den måde 

kan det lokalpolitiske arbejde i de enkelte kommuner og KKR’s arbejde 

knyttes tættere sammen.  

 

Ved planlægningen af mødedatoerne for de fem årlige KKR-møder er 

der taget hensyn til, at møderne ikke falder sammen med andre af KL’s 

politiske mødeaktiviteter.  

 

På den baggrund foreslås det, at møderne i KKR Sjælland i 2014 holdes 

således: 

• Mandag den 10. marts 2014 kl. 9.30  

• Onsdag den 11. juni 2014 kl. 9.30  

• Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.30  

• Onsdag den 12. november 2014 kl. 9.30.  

 

Forud for KKR-møderne er der politiske gruppemøder fra kl. 8.30.  
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1.8. KKR’s hovedområder   

SAG-2013-07688 abk 

 

Baggrund 

Der vil på mødet blive givet en præsentation af KKR og KKR’s hoved-

temaer. Der er desuden udarbejdet et oplæg om de væsentligste politiske 

fokuspunkter på KKR’s fem hovedområder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af arbejdet i den 

kommende valgperiode.  

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes samarbejde i KKR er koncentreret om følgende fem re-

gionale kerneområder: 

• Sundhed 

• Det specialiserede social- og undervisningsområde 

• Vækst og erhverv 

• Uddannelse 

• Kollektiv trafik 

 

./. Som introduktion til at drøfte KKR’s hovedområder er der udarbejdet 

vedlagte fem oplæg. De indeholder for hvert område en kort overordnet 

beskrivelse af opgaven og de politiske fokuspunkter for arbejdet i KKR i 

den kommende valgperiode.  

 

De fem oplæg er ikke en udtømmende beskrivelse af KKR’s opgaver, 

idet der i hvert KKR desuden arbejdes med en lang række andre opgaver 

med udgangspunkt i særlige lokale behov og prioriteringer.  

 

Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen, KL, vil på mødet kort oriente-

re om KKR’s opgaver. 
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2. Eventuelt 

 


