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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- formandskaber 2018-2022

KKR Nordjylland

KKR Midtjylland

KKR Syddanmark

KKR Hovedstaden

KKR Sjælland

Mogens Gade 

(V) Jammerbugt

Arne Boelt 

(A) Hjørring

Torben Hansen 

(A) Randers
Steen Vindum 

(V) Silkeborg

H.P Geil 

(V) Haderslev Johannes Lundsfryd Jensen

(A) Middelfart 

Niels Hörup

(V) Solrød Carsten Rasmussen 

(A) Lejre

Steen Christiansen 

(A) Albertslund

Karsten Søndergaard 

(V) Egedal



KKR’s hovedområder

̶ Sundheds- og socialområdet

̶ Vækst, beskæftigelse, uddannelse og fordeling af flygtninge

̶ Trafik, infrastruktur, klima og miljø



Administrativ struktur

Embedsmandsudvalg for 
Klima og Infrastruktur

Embedsmandsudvalg for 
Det Specialiserede Socialområde

Fælleskommunalt sekretariat for 
det specialiserede socialområde 

(2 pers)

K29 

Alle kommunaldirektører

KKR-formandskab 

og -sekretariat

KKR Hovedstaden 

Embedsmandsudvalg for 
Sundhed

Embedsmandsudvalg for Vækst, 
Uddannelse og Beskæftigelse

Fælleskommunalt sekretariat 
for sundhed (2 pers)

Uddannelseskoordinator (1 pers)

Fælleskommunalt sekretariat for Greater Copenhagen (1 pers)

Fælleskommunalt sekretariat for 
vederlagsfri fysioterapi (1 pers)

Sundheds- og socialområdet
Sundhedskoordinationsudvalget
Praksisplanudvalget
Samarbejdsudvalg på praksisområdet: 
- Almen praksis
- Fysioterapeuter
- Kiropraktorer
- Psykologer
- Tandlæger
Institut for Blinde og Svagsynede
Kommunikationscenteret

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og 
integration
Copenhagen Capacity
Erhvervshus Hovedstaden
DK’s Erhvervsfremmebestyrelse
Greater Copenhagen EU Office
The Greater Copenhagen Committee
Wonderful Copenhagen
Praktikpladsforum
Professionshøjskolen København
Skoletjenesten
SOSU H
RAR Hovedstaden

Trafik, infrastruktur, klima og miljø
Movia

Øvrige
Copenhagen Phil 
Styringsudvalget for delprogram Øresund

Politiske udpegelser



Samarbejdet regionalt

KKR

KontaktudvalgetKommunalbestyrelserne Regionen

Erhvervshuse
Øvrige regionale aktører

- Arbejdsmarkedets parter

- Erhvervsorganisationer

- Uddannelsesinstitutioner

- Praksissektor

Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse

Samarbejdsudvalget på 

praksisområdet

Sundheds-

koordinationsudvalget

Professionshøjskoler mv.

De Regionale 

Arbejdsmarkedsråd

Trafikselskaber

Repræsentantskab

Bestyrelse



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

─ Klima



Greater Copenhagen

‒ Alle sjællandske kommuner – pt. 39 skånske og hallandske kommuner 

samt de fire regioner bakker 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: Markedsføring. Trafikcharter + chartre om 

integreret arbejdsmarked og grøn omstilling. Samordning af 

erhvervsfremmeaktører 



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


