
Indholdsfortegnelse - Bilag 

 
Indholdsfortegnelse - Bilag .............................................................................................................1 

1.2 Godkendelse af sammensætning og medlemmer af KKR Syddanmark 
for valgperioden 2022-2026 .............................................................................................................2 

Bilag 1: Sammensætning af KKR Syddanmark 2022-2026 ............................................................................2 

Bilag 2: Medlemmer og stedfortrædere KKR Syddanmark 2022-2026 .......................................................4 

1.5 Udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora for 
valgperioden 2022-2026 ..................................................................................................................6 

Bilag 1: Oversigt over regionale poster i KKR Syddanmark for valgperioden 2022-
2026 ........................................................................................................................................................................6 

1.8 KKR’s forretningsorden for valgperioden 2022-2026 ...........................................................11 

Bilag 1: Forretningsorden for KKR Syddanmark 2022-2026 .....................................................................11 

Bilag 2: Honorarpolitik og rammer for rejser og studieture KL 2022-2026 .............................................17 

1.11 Orientering om lægevagtskonsultationer i Syddanmark ...................................................24 

Bilag 1: Henvendelse til Region Syddanmark og PLO Syd om 
lægevagtskonsultationer i Syddanmark ...........................................................................................................24 

Bilag 2: Svar fra Region Syddanmark vedr. lægevagtskonsultation ............................................................27 

Bilag 3: Svar fra PLO Syd vedr. lægevagtskonsultationer ............................................................................30 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 Godkendelse af sammensætning og medlemmer af KKR 
Syddanmark for valgperioden 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

  



Dato: 15. januar 2022

Sags ID: SAG-2021-06250
Dok. ID: 3173077

E-mail: LHOL@kl.dk
Direkte: 3370 3897

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 1

NOTAT
 

Sammensætning af KKR Syddanmark 2022-2026 

Beregningen af sammensætningen af KKR Syddanmark for valgperioden 2022-2026 er baseret på: 
 
– Stemmetallene fra kommunevalget den 16. november 2021 
– Valget af borgmestre i de 22 kommuner på de konstituerende møder i perioden den 1. – 15. december 2021.  
 
I forretningsordenen for KKR er 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 32 medlemmer. 
 

 

A B C D F G I K O S V Ø Å LLD I alt
194.652 26.281 77.719 25.715 47.245 483 4.271 3.661 29.999 9.017 187.006 24.910 2.332 9.883 643.174
30,26% 4,09% 12,08% 4,00% 7,35% 0,08% 0,66% 0,57% 4,66% 1,40% 29,08% 3,87% 0,36% 1,54% 100,00%

8 1 3 1 1 8 22
9 2 4 2 2 2 1 8 2 32
1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 10

KKR Syddanmark 
Stemmetal ved KV21
Procentvis andel
Borgmestre 

Supplerende valg
Antal pladser i KKR 

Betegnelser
A - Socialdemokratiet
B - Radikale Venstre
C - Det Konservative Folkeparti
D - Nye Borgerlige
F - Socialistisk Folkeparti
G - Veganerpartiet
I - Liberal Alliance
K - Kristendemokraterne
O - Dansk Folkeparti
S - Slesvigsk Parti
V - Venstre
Ø - Enhedslisten
Å - Alternativet
LLD - Lokallisterne i Danmark



 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 Godkendelse af sammensætning og medlemmer af KKR 
Syddanmark for valgperioden 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

  

 



Dato: 18. januar 2022

Sags ID: SAG-2021-06250
Dok. ID: 3173079

E-mail: LHOL@kl.dk
Direkte: 3370 3897

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 1

NOTAT

*) Personlig stedfortræder for borgmester er, når 1. viceborgmesteren er valgt til medlem af 
KKR, 2. viceborgmesteren, jf. KKR’s forretningsorden

 

Medlemmer og stedfortrædere KKR Syddanmark 2022-
2026 

Kommune/parti Medlemmer Stedfortræder 
Borgmestre 

Assens Søren Steen Andersen (V) Søren Thomsen (C) 

Billund Stephanie Storbank (V) Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup 
(A) 

Esbjerg Jesper Frost Rasmussen (V) Nikolaj Aarøe (C) 
Fanø Frank Jensen (B) Erik Nørreby (V) 
Fredericia Steen Wrist (A) Søren Larsen (A) 
Faaborg-Midtfyn Hans Stavnsager Rasmussen (A) Kristian Skovslund Nielsen (V) 
Haderslev Mads Skau (V) Kjeld Thrane (C) 
Kerteminde Kasper Ejsing Olesen (A) Terje Pedersen (O) 
Kolding Knud Erik Langhoff (C) Birgitte Munk Grunnet (A) 
Langeland Tonni Hansen (F) René Larsen (A) 
Middelfart Johannes Lundsfryd Jensen (A) Ulla Sørensen (A) 
Nordfyns Morten Andersen (V) Anders Thingholm (C) 
Nyborg Kenneth Lundager Muhs (V) Jan Michael Gertsen (C) 
Odense Peter Rahbæk Juel (A) Reza Javid (Ø) * 
Svendborg Bo Hansen (A) Henrik Nielsen (C) 
Sønderborg Erik Lauritzen (A) Stephan Kleinschmidt (S) 
Tønder Jørgen Popp Petersen (S) Martin Iversen (V) 
Varde Mads Sørensen (V) Søren Laulund (A) 
Vejen Frank Schmidt-Hansen (C) Jørgen Thøgersen (A) 
Vejle Jens Ejner Christensen (V) Dan Arnløv (C) 
Ærø Peter Hansted (A) Hans Peter Rønn Bolding (A) 
Aabenraa Jan Riber Jakobsen (C) Erik Uldall Hansen (A) 

Supplerende medlemmer 
A Jakob Lykke, Esbjerg Jørgen Thøgersen, Vejen 
B Søren Hansen, Faaborg-Midtfyn Søren Ramsing, Langeland 
C Søren Windell, Odense Henrik Nielsen, Svendborg 
D Andreas Møller, Odense Jonas Rene Jensen, Middelfart 
D Jan Køpke, Aabenraa Rune Bønnelykke, Vejle 
F Villy Søvndal, Kolding Lone Myrhøj, Vejle 

O Jack Odgaard,  
Faaborg-Midtfyn 

Anne Møllegaard Mortensen,  
Faaborg-Midtfyn  

O Per Nyhus, Billund Dorthe Ullemose, Svendborg 

Ø Cecilie Roed Schultz, Fredericia Asger Romme, Sønderborg 
 Kirsten Lundgaard, Faaborg-Midtfyn Jesper Kiel, Svendborg 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.5 Udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora 
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Oversigt over regionale poster i KKR Syddanmark for valgperioden 2022-2026 

Poster valgperiode 
2018-2022 

Anta
l 

Suppl
eanter 

Hon
orar 

Ligest
illing 

Kommentarer 

Forretningsudvalg for 
KKR Syddanmark  

11 ingen  nej nej Alle partier i KKR er repræsenteret med et medlem. V 
og A har to (pga. formandskab). 

Beskæftigelsesområdet 
RAR Fyn 5 5 ja ja Lov om organisering og understøttelse af 

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

RAR Sydjylland  5 5 ja ja Lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v. 
KKR indstiller til beskæftigelsesministeren, som 
udpeger. Krav om ligestilling. Middelfart er med i RAR 
Syd. Fordel med en udvalgsformand fra 
beskæftigelses/arbejdsmarkedsområdet. 

Erhvervsområdet 
Erhvervshus Fyn - 
bestyrelsen 

4 ingen  ja ja Lov om erhvervsfremme 
Hvert KKR udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 
formand, som skal være folkevalgt og gerne have 
baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer 
blandt kommunale politiske repræsentanter. 
KKR Syddanmark varetager i hver funktionsperiode 
endvidere den samlede proces for udpegning til 
bestyrelsen, herunder besluttes i hver 
funktionsperiode de indstillingsberettigede 
erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om 
erhvervsfremme. 

Erhvervshus 
Sydjylland - 
bestyrelsen 

4 ingen  ja ja Lov om erhvervsfremme 
Hvert KKR udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 
formand, som skal være folkevalgt og gerne have 
baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer 
blandt kommunale politiske repræsentanter. 
KKR Syddanmark varetager i hver funktionsperiode 
endvidere den samlede proces for udpegning til 
bestyrelsen, herunder besluttes i hver 
funktionsperiode de indstillingsberettigede 
erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om 
erhvervsfremme. 

Danmarks 
Erhvervsfremme-
bestyrelse (DEB) 

1 ingen  ja ja Lov om erhvervsfremme 
Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. 
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Poster valgperiode 
2018-2022 

Anta
l 

Suppl
eanter 

Hon
orar 

Ligest
illing 

Kommentarer 

Det syddanske EU 
kontor - bestyrelsen 

4 ingen  ja nej Fordel med overlap til Erhvervshuse og RAR. 
Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn anmodes 
om i forening at udpege et medlem. Medlemmet skal 
være medlem af en af erhvervhusenes bestyrelser. 

Koordinationsudvalg 
for den regionale 
vækst- og 
udviklingsstrategi og 
kommunernes 
planstrategier  

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

Sundhedsområdet 
Praksisplanudvalget 
(PPU) 

5 ingen  nej ja Fordel med overlap til 
Sundhedskoordinationsudvalget, og at der udpeges 
borgmestre, idet udvalget sammenlægges med 
Praksisplanudvalget i juni 2022 og bliver til et nyt 
Sundhedssamarbejdsudvalg, hvor kun borgmestre kan 
repræsentere kommunerne. 

Samarbejdsudvalget - 
Almen praksis 

2 ingen  nej nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsudvalget - 
Fysioterapi 

2 ingen  nej nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsiudvalget - 
Kiropraktorer 

1 ingen  nej nej Overenskomst på praksisområdet 

Koordinationsudvalg 
for tandlæger 

1 ingen  nej nej - 

Samarbejdsudvalget - 
Psykologer 

1 ingen  nej nej Overenskomst på praksisområdet 

Sundhedskoordination
sudvalget (SKU) 

5 ingen  nej ja Fordel med overlap til Praksisplanudvalget, og at der 
udpeges borgmestre, idet udvalget sammenlægges 
med Praksisplanudvalget i juni 2022 og bliver til et nyt 
Sundhedssamarbejdsudvalg, hvor kun borgmestre kan 
repræsentere kommunerne. 

Uddannelsesområdet 
Ungeafdelingen for 
Specialundervisning 
og Særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse - 
bestyrelsen 

1 1 nej nej Også fokus på social, børn/unge områderne. 
Landsdækkende undervisningscenter for unge med 
høretab. Den centrale ydelse er en differentieret 
undervisning og socialpædagogiske tilbud i fritiden. 

Erhvervsakademi 
Kolding - bestyrelse 

1 ingen  ja - Posten har hidltil været varetaget af Koldings 
borgmester. 
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Poster valgperiode 
2018-2022 

Anta
l 

Suppl
eanter 

Hon
orar 

Ligest
illing 

Kommentarer 

FGU Danmark – 
bestyrelse 

1 ingen  ja ja Kommunerne har fem medlemmer i FGU Danmark. 
Fra 2022 udpeger hvert KKR et medlem til bestyrelsen 
for FGU Danmark. På tværs af de 5 KKR-områder 
udpeges en suppleant fra kommunerne (1-årig). 
Udpegning til FGU Danmarks bestyrelse skal findes 
blandt de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er 
udpeget af en kommuner til bestyrelsen i en af de 27 
FGU-institutionsbestyrelser. 

International Business 
College  -  bestyrelse 

1 ingen  ja - Et kommunalt medlem udpeges af Fredericia, 
Middelfart, Kolding og Aabenraa i forening.                                                                                                    
Note: Lokal aftale udpegede Pernelle Jensen V 
Fredericia i sidste periode 

Social- og 
Sundhedsskolen 
Esbjerg  - bestyrelse 

1 ingen  ja nej Nuværende kommunale medlem af bestyrelsen er 
udpeget af Billund, Esbjerg, Vejen, Varde og Fanø 
Kommune i fællesskab. 
Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende 
medlemmer sin formand og næstformand.  

Social- og 
Sundhedsskolen 
Fredericia- Vejle-
Horsens  - bestyrelse 

1 ingen  ja nej Nuværende kommunale medlem af bestyrelsen er 
udpeget af Vejle, Frederica og Kolding Kommune i 
fællesskab. Bestyrelsen vælger blandt de 
udefrakommende medlemmer sin formand og 
næstformand. 

Social- og 
sundhedsskolen Fyn - 
bestyrelse 

1 ingen  ja nej Det er KKR Syddanmark, der udpeger medlem af 
bestyrelsen.  
Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende 
medlemmer sin formand og næstformand. 

Social- og 
sundhedsskolen Syd - 
bestyrelse 

1 ingen  ja nej Nuværende kommunale medlem af bestyrelsen er 
udpeget af Aabenraa Kommune. Det fremgår af 
forretningsordenen, at det kommnale medlem af 
bestyrelsen skal findes i bopælskommunen, Aabenraa 
Kommune. 

Syddansk 
Uddannelsesforum 

2 2 nej nej Formålet 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 (UCL) - 
erhvervsakademi og 
professionshøjskole - 
bestyrelse 

1 ingen  ja nej Vedtægter for University College Lillebælt (UCL) - 
erhvervsakademi og professionshøjskole 
 Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende 
medlemmer sin formand og næstformand. 
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Poster valgperiode 
2018-2022 

Anta
l 

Suppl
eanter 

Hon
orar 

Ligest
illing 

Kommentarer 

University College Syd 
- bestyrelse 

1 ingen  ja nej Vedtægter for Professionshøjskolen University College 
Syddanmark.  
Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende 
medlemmer sin formand og næstformand. 
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 
førstkommende 1. maj efter, at valg til 
kommunalbestyrelser har været afholdt. 

Øvrige områder 
Center for 
kommunikation og 
velfærdsteknologi - 
bestyrelsen 

1 1 nej nej Vedtægter for Center for kommunikation og 
velfærdsteknologi  
Regionalt videns- og kompetencecenter, der varetager 
specialundervisning og specialrådgivning for borgere 
med handicap inden for høre-, tale-, 
syns-, teknologi- og mobilitetsområdet. 
Handicap, socialområdet. 

Politisk 
partnerskabsgruppe 
DK2020 

1 ingen  nej nej Hver KKR udpeger en politisk repræsentant til 
partnerskabsgruppen.  
Partnerskabsprojekt mellem KL, Realdania og 
regionerne om DK2020 løber frem til juni 2023.  

Ringgården - 
bestyrelse 

1 ingen  nej nej Af Ringgårdens vedtægter fremgår, at der skal 
udpeges et bestyrelsesmedlem af og blandt KKR 
Syddanmarks medlemmer. Det skal dermed sikres, at 
der udpeges et KKR-medlem til bestyrelsen. 
Døgnbehandling til mennesker med alkoholproblemer. 
Institutionen har 32 pladser. Kompetencecenter for 
dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling. 
Selvejende institution under KFUM’s Sociale Arbejde. 

TV Syd - 
repræsentantskab 

3 ingen  nej nej Medier, kultur  - OBS på krav om udpegning fra tre 
geografier øst,vest og syd. 
TV SYD er en af de otte regionale tv-stationer under 
TV2. Repræsentantskabet diskuterer TV SYD's 
programmer. 

Overvågningsudvalget 
for Interreg Tyskland-
Danmark (Interreg-
udvalget)  

1 1 nej nej KKR indstiller til Regionsrådet,  som formelt udpeger.  
Interreg V A fortsætter i udgangspunkter til ultimo 
2022. 
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. 
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FORRETNINGSORDEN FOR KKR SYDDANMARK 
2022-2026

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

Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et 
antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbe-
styrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbej-
der, fra KL’s medlemskommuner i den pågældende region.

§ 1. Formål
KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål:

 • At fremme de fælleskommunale interesser for kommunal-
bestyrelserne i regionale spørgsmål

 • Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgs-
mål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kom-
munalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige ser-
vice til sine borgere

 • At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opga-
ver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

§ 2. Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse vare-
tager alle kommuners interesser over for regeringen, Folketin-
get m.fl. KKR varetager 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 opgave-
løsningen regionalt

 • Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de øn-
skede resultater.

Stk. 2. KKR skal:
 • Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan sam-

arbejde og koordinering kan styrke kommunalbestyrelser-
nes rammebetingelser, udviklingsmuligheder og kvalitet for 
borgere og virksomheder.

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

 • Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentan-
ter til regionsdækkende nævn, udvalg m.v.

 • Tage initiativ til, at kommunalbestyrelserne drøfter, koor-
dinerer og samordner holdninger og synspunkter i regio-
nalpolitiske spørgsmål, herunder arbejdet i de forskellige 
regionsdækkende organer (fx Erhvervshuse, Sundhedskoor-
dinationsudvalg mv.)

 • Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med kommunal-
bestyrelserne.

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

§ 3. Sammensætning 
KKR består af:

 • Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen.
 • Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kom-

munalbestyrelsesmedlemmerne 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 regio-
nen. 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.

Stk. 2 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  
§ 3, stk. 1. fører til et større antal medlemmer end dette maksi-
male antal, foretages der en forholdsmæssig reduktion af antal-
let af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbej-
der.

Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med ud-
gangspunkt i følgende hovedprincipper:

 • Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i 
KKR end det antal borgmestre, som er valgt for partiet/liste-
samarbejdet 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 med-
lem 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 un-
derrepræsenteret.

Personlige stedfortrædere
Stk. 3. Der udpeges personlige stedfortrædere for medlem-
merne af KKR:

 • Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 
1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et poli-
tisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren sted-
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fortræder for borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren 
vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller liste-
samarbejde, 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 kommunalbestyrelses-
medlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder.

Stk. 4. En stedfortræder kan kun være stedfortræder for et 
medlem af KKR. Et medlem af KKR kan ikke også være stedfor-
træder for et andet medlem af KKR.

Fravær
Stk. 5. Er en borgmester efter reglerne i den kommunale sty-
relseslov midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv i 
hjemkommunen i en forventet periode på mindst 3 måneder, 
indtræder den personlige stedfortræder, jf. § 3, stk. 3, i den pe-
riode, 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 stedfortræ-
der efter tilsvarende regler.

Stk. 6. Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR, 
valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhin-
dret 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 side-
stilles hermed, indkalder formanden stedfortræderen til først-
kommende 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.

Ophør 
Stk. 7. Ophører et medlem eller en stedfortræder for et med-
lem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, i valgperio-
den med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder 
medlemmet/stedfortræderen af det parti eller listesamarbejde, 
hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågælden-
de til KKR, udtræder det pågældende medlem eller stedfortræ-
der 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.

Stk. 8. Hvis en borgmester udtræder af det parti eller listesam-
arbejde, som borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver 
borgmesteren som medlem af KKR. Der foretages ikke en ny be-
regning af den partimæssige sammensætning i KKR som følge 
af en borgmesters partiskifte i løbet af valgperioden.

Stk. 9. Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller liste-
samarbejde, er den eneste repræsentant for partiet/listesam-
arbejdet 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 repræ-
senteret 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.

Stk. 10. Hvis § 3, stk. 9 finder anvendelse, fraviges bestemmel-
sen i § 3, stk. 2 om det maksimale antal medlemmer i et KKR.

Stk. 11.Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamar-
bejde, udtræder af KKR, indtræder vedkommendes personlige 
stedfortræder som medlem af KKR, og kommunalbestyrelses-
medlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde væl-
ger en ny stedfortræder. Hvis stedfortræderen ikke ønsker at 
indtræde  som medlem af KKR, vælger kommunalbestyrelses-
medlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde et nyt 
medlem til KKR, og stedfortræderen forbliver som personlig 
stedfortræder for dette nye medlem.

Stk. 12. Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk 
parti eller listesamarbejde, ophører med at være stedfortræder, 
vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågælden-
de parti/listesamarbejde en ny stedfortræder.

Stk. 13. 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 for-
mand eller næstformand.

Stk. 14. Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet pe-
riode 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 forhin-
dringen varer.

§ 4. Konstituering 
KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fra-
træder, når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede 
medlemmer af KKR afholder efter kommunevalget konstitu-
erende møder senest den 31. januar i det år, der følger umiddel-
bart efter kommunevalget. 

Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen, 
der længst har været borgmester, eller, hvis flere har været borg-
mester lige længe, af den ældste af disse.
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Stk. 2. På det konstituerende møde vælges formand og næstfor-
mand for KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det med-
lem, der har indkaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstals-
valg på grundlag af stemmetallene ved det forudgående kom-
munevalg i KL’s medlemskommuner i regionen. 

Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de repræsen-
terede politiske partier og listesamarbejder. Valgforbund skal 
være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før afhol-
delsen af det konstituerende møde.

Stk. 3. På det konstituerende møde udpeger eller indstiller KKR 
kommunale repræsentanter for kommunerne i regionen til for-
skellige regionale organer, jf. KL’s love, § 14 stk. 3.  

Stk. 4. 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 repræ-
sentanter for kommunerne i regionen til varetagelse af samme 
hverv foretages ved forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommune-
styrelsesloven. Som politiske repræsentanter kan kun udpeges 
medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regio-
nen.

§ 5. Mødevirksomhed  
KKR’s møder er ikke offentlige.

Stk. 2. KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen 
i øvrigt, når formanden eller mindst en tredjedel af medlem-
merne ønsker det. Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem 
gange om året.

Stk. 3. Møder i KKR kan afholdes virtuelt, hvis der er behov 
for det. Virtuelle møder er ligestillet med fysiske møder. Det er 
formanden og næstformanden, der træffer beslutning om evt. 
virtuelle møder. 

Stk. 4. 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 for-
nødent materiale til sagernes bedømmelse. Ethvert medlem af 
KKR har ret til senest 10 dage forud for et ordinært møde skrift-
ligt at stille forslag om at få en sag af regionalpolitisk/tværkom-
munal karakter optaget på dagsordenen, hvorefter formanden 
for KKR drager omsorg for, at forslaget sættes på dagsordenen.

Stk. 5. Dagsorden udsendes senest ugedagen forud for hvert or-
dinært møde. Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsor-
dener fra KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/kkr

Stk. 6. KKR’s beslutninger noteres i et referat. Referater fra 
KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/kkr

Stk. 7. Formanden for KKR, og i dennes forfald næstforman-
den, leder KKR’s møder. Formanden træffer bestemmelse i alle 
spørgsmål vedrørende mødets ledelse og iagttagelse af god 

orden under mødet. Endvidere formulerer formanden eventu-
elle afstemningstemaer.

Stk. 8. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som for-
manden bestemmer. 

Stk. 9. KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af med-
lemmerne er til stede. KKR træffer sine afgørelser ved alminde-
ligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslags-
givende.

Stk. 10. Formanden for KKR kan i særlige tilfælde sende sager i 
skriftlig høring blandt KKR’s medlemmer. 

Stk. 11. 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 deltage i mødet i KKR. 
Det påhviler medlemmet at orientere stedfortræderen herom.

Stk. 12. Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommu-
nerne i den pågældende region kan deltage i møderne i det på-
gældende KKR.

§ 6. Økonomi og sekretariat
KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand 
til rådighed for KKR.

Stk. 2. KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunal-
direktører fra kommunerne i regionen, hvordan kommunernes 
administrationer medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR 
og kommunernes tværkommunale samarbejde i øvrigt.

Stk. 3. I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødear-
rangementer for kommunalpolitikere kan der opkræves delta-
gerbetaling.

Stk. 4. 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.

Stk. 5. KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afhol-
delse af udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honore-
ring af medlemmerne af KKR og de repræsentanter, der af KKR 
er udpeget til regionale organer i henhold til § 2, stk. 2.

§ 7. Ikrafttrædelse
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af 
KL’s bestyrelse.

Stk. 2. Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse 
den 24. juni 2021, og den træder i kraft den 1. januar 2022.
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KL’S HONORARPOLITIK OG RAMMER  
FOR REJSER OG STUDIETURE  
2022-2026

Dette dokument beskriver KL’s honorarer og rammer for rejser 
og studieture i KL’s politiske organer og for politikere, der re-
præsenterer KL i eksterne organer i valgperioden 2022-2026. 

1. Honorering af politikere i KL’s politiske organer 
I valgperioden 2022-2026 gives der følgende faste honorar til 
medlemmerne af KL’s politiske organer (pr. 2021-niveau): 

Bestyrelsen 
 • Menige medlemmer: 68.634 kr. 
 • Formand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 

571.948 kr. 
 • Næstformand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 

285.974 kr. 

Formandskabet 
 • Menige medlemmer: 40.036 kr. 

Alle KL-udvalg 
 • Menige medlemmer: 34.317 kr. 
 • Formand (inkl. udvalgshonorar): 228.779 kr. 
 • Næstformand (inkl. udvalgshonorar): 68.634 kr. 

Kommunekontaktråd (KKR)
 • Formand: 228.779 kr. 
 • Næstformand: 68.634 kr. 

Formand og næstformand i evt. ad hoc-udvalg, der nedsættes i 
løbet af valgperioden, får et honorar for den periode udvalget 
er nedsat for. Honoraret fastsættes som en andel af honoraret 
til udvalgsmedlemmer, men således at der tages højde for mø-
defrekvens og periode m.v. 

Alle beløb er skattepligtige, og der beregnes 1,5 pct. særlig ferie-
godtgørelse. 

Udbetalingen af honorar stopper med udgangen af den måned, 
hvor politikeren har det sidste møde i KL-regi. 

Når et medlem, af andre grunde end helbredstilstand m.v., i en 
uafbrudt periode på tre måneder ikke har varetaget hvervet, 
ophører honoraret ved næste månedsskifte. 

Ved fravær, på grund af helbredstilstand m.v., er der krav om do-
kumentation (fx lægeerklæring) for at bevare retten til honorar 
i op til ni måneder. 

Ved fravær, i en uafbrudt periode på mindst tre måneder, er der 
mulighed for at indkalde en stedfortræder. Der ydes honorar 
m.v. til stedfortræder efter samme regler som til medlemmer.

Alle honorarer offentliggøres på kl.dk. 

2. Mødediæter til politikere i KL’s organer
Hvis en politiker modtager honorar for en post i et KL-organ, 
yder KL ikke samtidig mødediæter. Heller ikke for evt. møder/ 
studieture i udlandet. Dog udbetaler KL mødediæter til besty-
relses- og udvalgsmedlemmer, som ikke er borgmestre, i forbin-
delse med deres deltagelse i møder i KL’s repræsentantskab og 
KKR.

Medlemmer af KL’s repræsentantskab og menige medlemmer 
af KKR får ikke et fast honorar, men mødediæter for de enkelte 
møder. 

Borgmestre får ikke mødediæter i forbindelse med møderne i 
KL’s repræsentantskab og KKR. 

Reglerne vedr. mødediæter er de samme som for medlemmer 
af kommunalbestyrelser, jf. Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018: 

 • For møder under 4 timers varighed ydes i 2021: 435,00 kr. 
 • For møder over 4 timers varighed ydes i 2021: 870,00 kr. 

KL udbetaler mødediæter ved deltagelse i såvel fysiske som 
virtuelle møder. Ved fysiske møder i KL-regi medregnes rejsetid 
i mødetiden. Rejsetiden starter ved afrejse fra seneste opholds-
sted (fx hjemadresse, rådhus eller sted, hvor man har været til 
møde) og slutter, når politikeren når det næstkommende op-
holdssted efter mødet. 

Mødediæter og evt. andre afregninger skal være opgjort senest 
12 måneder efter aktivitetens afholdelse.

Mødediæter er skattepligtig indkomst.
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3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
Tabt arbejdsfortjeneste kan ydes for hverv i KL (fx i bestyrelse 
eller udvalg) eller ved deltagelse i andre aktiviteter på vegne af 
KL.

Det er en forudsætning for, at KL udbetaler tabt arbejdsfortje-
neste, at politikeren kan dokumentere, at der er et indtægtstab i 
forbindelse med deltagelse i KL-møder. 

Lønmodtagere
For en lønmodtager kan dokumentationen være en kopi af løn-
sedlen eller evt. en erklæring fra arbejdsgiveren, som dokumen-
terer løntræk og det konkrete beløb, der skal dækkes.

Selvstændige erhvervsdrivende 
Der kan også ydes tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige er-
hvervsdrivende. Forudsætningen er, at det kan dokumenteres, 
at der er tale om indtægtstab som følge af varetagelsen af det 
politiske hverv i KL-regi. Før der kan udbetales tabt arbejdsfor-
tjeneste til en selvstændig, skal KL’s formandskab godkende, at 
den pågældende opfylder forudsætningerne. Godkendelsen 
gælder for én valgperiode. 

Som tabt arbejdsfortjeneste kan der maks. udbetales et beløb, 
der svarer til fem gange det diætbeløb, som Indenrigs- og Bolig-
ministeriet har fastsat for møder under 4 timer (i 2021 maks. 
2.175,00 kr. pr. dag). 

Politikere, som modtager fast honorar af KL, vil få reduceret ho-
noraret med 40 pct., hvis de får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste 
i forbindelse med varetagelsen af hverv, der aflønnes med fast 
honorar fra KL. 

Det er ikke muligt at udbetale både erstatning for tabt ar-
bejdsfortjeneste og mødediæter til den samme person for den 
samme aktivitet.

4. Deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde/  
 delegeretmødet og KL’s egne konferencer 
KL betaler overnatning, transport og tabt arbejdsfortjeneste 
for KL’s bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og KKR-
formandskaber, når de deltager i Kommunalpolitisk Topmøde/
delegeretmødet i deres egenskab af KL-politikere. 

KL betaler deltagergebyr, overnatning og transport for KL’s be-
styrelsesmedlemmer, når de deltager i KL’s egne konferencer. 

KL betaler deltagergebyr, overnatning og transport for udvalgs-
medlemmer, der deltager i KL’s egne konferencer, der ligger 
inden for udvalgets område. 

KL betaler deltagergebyr for KKR-formandskaber, der deltager i 
KL’s egne konferencer og for udvalgsmedlemmer, der deltager i 
KL’s egne konferencer uden for udvalgets område. 

KL yder ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse 
med deltagelse i KL’s konferencer, da der ikke er tale om for-
melle KL-organer. 

5. KL’s og KKR’s udpegede repræsentanter  
 i eksterne organer 
Honorering 
De politiske repræsentanter, som KL har udpeget/indstillet til 
eksterne organer, bliver som udgangspunkt honoreret eller 
får dækket deres udgifter af den organisation, hvortil de er ud-
peget. Det sker efter de regler og satser, som er fastsat af den 
pågældende organisation (også selv om den pågældende orga-
nisations regler måtte være mindre favorable end KL’s). Når en 
udpeget repræsentant modtager enten honorar, mødediæter, 
tabt arbejdsfortjeneste, transportgodtgørelse eller lignende fra 
den eksterne organisation, kan repræsentanten ikke få udbetalt 
nogen former for yderligere (supplerende) honorering af KL. 

Hvis en politiker, der repræsenterer KL, hverken får honorar, 
mødediæter m.v. eller dækket rejseudgifter og tabt arbejdsfor-
tjeneste fra den eksterne organisation, kan politikeren få dæk-
ket transportudgifter og evt. tabt arbejdsfortjeneste (men ikke 
få udbetalt mødediæter) af KL efter KL’s regler.

KKR følger samme regler for honorering af udpegede politiske 
repræsentanter som KL. 

Aktiviteter ud over den almindelige mødeaktivitet 
Reglerne ovenfor om honorering fra KL gælder for deltagelse i 
den almindelige mødevirksomhed i det pågældende organ. 

I en række tilfælde kan KL’s udpegede politiske repræsentanter 
enten blive indbudt til eller selv ønske at deltage i aktiviteter, 
der ligger ud over den almindelige mødeaktivitet i det pågæl-
dende forum. Der kan fx være tale om deltagelse i studieture, 
konferencer og seminarer m.v. 

Her må det for det første forudsættes, at deltagelse i aktiviteter-
ne er relevante for KL’s repræsentanters varetagelse af hvervet. 
Hvis det er tilfældet, kan KL dække udgifter til deltagelse i den 
pågældende aktivitet (og dermed honorere aktiviteter ud over 
den almindelige mødeaktivitet). Politikerens deltagelse i den 
konkrete aktivitet skal på forhånd være godkendt af KL. 

6. Udgifter til måltider m.v.
Rimelige udgifter til måltider dækkes efter regning. Ud over 
udgifter til måltider kan der dækkes udgifter til fx en kop kaffe 
eller andre drikkevarer m.v. i rimeligt omfang. Hvis der i forbin-
delse med rejsen tilbydes gratis måltider, kan der ikke samtidig 
ske dækning af udgifter til måltider.  

KL udbetaler ikke skattefri dagpenge. 
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7. Rejser i forbindelse med med KL-aktiviteter 
Ved tilrettelæggelsen af rejser og valg af transportmiddel vælges 
det mest fordelagtige, under hensyntagen til prisen, rejsens va-
righed, rejsetidspunkt, antallet af deltagere, antal destinationer 
undervejs og øvrige arbejdsmæssige forhold. 

Tog- og færgerejser kan efter skøn foretages på 1. klasse (under 
hensyn til rejsens længde, behov for at kunne arbejde ved et 
bord m.v.). 

Rejseudgifter til fly refunderes mod dokumentation. Der kan 
ikke rejses på 1. klasse. Bonuspoint opnået ved rejser for KL i 
ind- og udland må kun anvendes til rejser for KL. 

KL dækker som udgangspunkt ikke udgifter til evt. ledsagers 
rejse. Dog kan KL i særlige tilfælde dække udgifter til ledsager, 
fx hvis ledsageren er inviteret med eller hvis det samtidig er 
kutyme og en del af interessevaretagelsen, at ledsager også del-
tager. 

For kørsel i egen bil ydes kilometerpenge (skattefrie kørepenge) 
efter Ligningsrådets gældende satser, der i 2021 er: 

 • Kørsel indtil 20.000 km årligt 3,44 pr. km. 
 • Kørsel herudover 1,90 pr. km. 

Udgifter til bro, parkering, bus og taxa refunderes efter doku-
mentation. KL har intet ansvar for skader på bilen, der opstår 
under rejser for KL.

Når der anmodes om at få udbetalt skattefrie kørepenge, skal 
det oplyses, hvad der er formålet med kørslen, og der skal gives 
præcise oplysninger om adresse på såvel start- og bestemmel-
sessted samt evt. delmål for den pågældende kørsel. 

Udgifter til overnatning 
Ved rejser med overnatning refunderes udgifter til logi efter 
regning. Der er praksis for, at KL betaler overnatning, når poli-
tikere skal til tidlige morgenmøder i KL/andre steder, eller hvis 
mødet slutter meget sent. Det kan også fx være op til et møde i 
KL’s repræsentantskab, hvor et medlem evt. skal have et møde 
før repræsentantskabsmødet. Der sker en konkret vurdering 
hver gang, og udgangspunktet er, at det kræver forhåndsgod-
kendelse i KL, når en politiker skal have betalt overnatning.

8. Møder i udlandet 
Efter KL’s regler ydes der ikke mødediæter for møder i udlan-
det, men udelukkende dækning af rejse- og opholdsudgifter 
samt evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 

Politikere, der repræsenterer KL i Det Europæiske Regionsud-
valg i EU, men ikke samtidig får honorar som medlem af et 
KL-organ, kan undtages fra reglen om, at KL ikke udbetaler mø-
dediæter i forbindelse med møder i udlandet, og modtage mø-
dediæter efter KL’s regler.

Særligt for KL’s internationale udvalg gælder: 
 • At ved rejser over 24 timer sørger KL’s sekretariat for hotel-

og rejsebestilling, arrangerer frokost og middag og er vært 
ved øvrig forplejning 

 • At hvis der af KL eller tredjepart er arrangeret fællestrans-
port anvendes dette, med mindre det giver gener/uhensigts-
mæssigheder fx i form af lang ventetid m.v. 

 • At KL i forbindelse med rejser i Regionsudvalgsregi samt i 
Europarådets Kommunalkongres efterfølgende har mulig-
hed for refusion af udgifterne fra de EU- og internationale 
organer, som rejserne vedrører. 

Udvalgenes evt. studieture 
KL’s formandskab fastlægger ved starten af en valgperiode KL’s 
retningslinjer for udvalgenes studieture i den følgende fireårige 
periode. I valgperioden 2018-2022 har formandskabet den 19. 
april 2018 besluttet følgende for udvalgenes studieture: 

 • Der kan bruges op til 20.000 kr. pr. deltager 
 • Studieture tilrettelægges altid, så der er faglig tyngde i pro-

grammet og på den mest omkostningseffektive måde 
 • Program og information om deltagere og økonomi i for-

bindelse med studieture offentliggøres på KL’s hjemmeside 
forud for rejsen. 

Øvrige studieture 
Hvis KL arrangerer studieture for andre politikere end i regi af 
KL’s stående udvalg, offentliggøres følgende på kl.dk: Turens 
budget, formål, varighed og deltagerantal, herunder antal poli-
tikere og embedsmænd. 

KL’s honorarpolitik er fastsat af KL’s bestyrelse den 24. juni 
2021.
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Formand for Region Syddanmark 
Stephanie Lose 
 
Formand for PLO Syd 
Birgitte Ries Møller 
 
 

Lægevagtskonsultationer i Syddanmark 

 
 
Vi henvender os til jer på vegne af de syddanske kommuner, fordi vi for 
ganske nyligt er blevet gjort opmærksomme på, at otte kommuner og tre 
sogne i Syddanmark ikke har haft en vagtlægekonsultation i halvandet år. 
 
Det drejer sig om Assens, Brørup, Fanø, Fredericia, Faaborg, Middelfart, 
Tønder og Varde kommune og Ribe, Ringe og Rudkøbing sogn. 
 
Manglende dialog 
Det vækker stor undren, at de berørte kommuner ikke er blevet orienteret 
om beslutningen, baggrunden for den og hvilken betydning, det har for 
borgerne i de kommuner, der nu i halvandet år ikke har haft en vagtlæge-
konsultation tæt på.  
 
Vi kan forstå, at Region Syddanmark har indgået en aftale med PLO Syd 
om 21 vagtlægekonsultationssteder. Når PLO Syd vælger at lukke et fy-
sisk vagtlægetilbud nær borgerne, har det betydning for den service, bor-
gerne får. Derfor har vi også en forventning og en forhåbning om, at vagt-
lægekonsultationsstederne genåbnes. 
 
PLO Syd har begrundet valget om at lukke en række konsultationssteder 
med coronaepidemien. Vi anerkender, at PLO Syd kan have grunde til 
midlertidigt at lukke et konsultationssted. Men når lukningen har varet i 
halvandet år, virker det ikke som en midlertidig beslutning. Samtidig er vi 
uvidende om, hvilke planer der er lagt for de i alt 11 lukkede konsultati-
onssteder og om og hvornår PLO Syd forventer at åbne dem igen. 

Et nært sundhedsvæsen 
Vi er sammen om at udvikle et mere nært sundhedsvæsen. Et sundheds-
væsen, hvor borgerne har lige og let adgang til et sundhedstilbud tæt på. 
 
Selvom der er mulighed for telefon- og videokonsultationer, er det fortsat 
vigtigt, at de syddanske borgere har adgang til en fysisk vagtlægekonsul-
tation i nærområdet. 
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Ulighed i sundhed 
Når borgere ikke kan tilses ved en vagtlægekonsultation tæt på, er der ri-
siko for, at det belaster andre dele af sundhedsvæsenet unødigt, ligesom 
det forringer servicen for borgerne.  
 
Særligt bekymrede er vi for, at de lukkede vagtlægekonsultationer skaber 
ulighed i sundhed for særligt de udsatte og sårbare borgere i Syddan-
mark. For dem er det af særlig stor betydning, at der er et nært tilbud. 
 
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at adresserne på de fysiske konsulta-
tionssteder som er nedlukket, fortsat fremgår på Region Syddanmark - 
Lægevagten.dk (laegevagten.dk). Det giver et ukorrekt billede af de til-
bud, der på nuværende tidspunkt er til de syddanske borgere. 

Med dette brev ønsker vi at appellere til, at vi lader det gode samarbejde 
afspejle sig i en åben dialog, når der træffes beslutninger, der i den grad 
påvirker borgerne i de syddanske kommuner, som på nuværende tids-
punkt er nødt til at affinde sig med, at der er længere transporttid til nær-
meste vagtlæge.  

Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
KKR Syddanmarks formandskab 
 
Formand   Næstformand 
HP Geil   Johannes Lundsfryd Jensen  
 

   
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.11 Orientering om lægevagtskonsultationer i Syddanmark 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

KKR Syddanmark 
Att.: HP Geil og Johannes Lundsfryd Jensen 
Christian Xs Vej 39 
6100 Haderslev 
 

 Praksis 

Praksis 

Kontakt: Tine Canvin 

ttc@rsyd.dk 

31409 

Direkte tlf. 7663 1409 

 

17. december 2021 

Journal nr. 21/66333 

Side 1/2 

 

 

 

Damhaven 12, 7100 Vejle 

Tlf.: 2920 1409 

www.regionsyddanmark.dk 

Svar på henvendelse vedrørende lægevagtskonsultationer i Region Syddanmark 
 
Kære HP Geil og Johannes Lundsfryd Jensen 
 
Tak for jeres henvendelse på vegne af de syddanske kommuner om lægevagtskonsultationerne i  
Region Syddanmark. 
 
Jeg vil gerne starte med at beklage PLO Syddanmarks midlertidige nedlukning af konsultationsste-
derne, og at de berørte kommuner ikke er blevet informeret herom. Perioden med ændringen i brugen 
af konsultationsstederne har strakt sig meget længere, end regionen oprindeligt havde forventet, den 
ville, og set i bakspejlet burde vi have informeret kommunerne om PLOs nedlukning tidligere i det for-
løb, som for nogle lægevagtskonsultationers vedkommende nu har varet i omkring halvandet år.  
 
Jeg beklager meget, at dette ikke er sket.  
 
Som I nævner i jeres henvendelse, har PLO Syddanmark begrundet nedlukningerne med coronaepi-
demien.  
 
Da regionen blev gjort opmærksom på den meget sparsomme aktivitet på de pågældende konsultati-
onssteder, informerede PLO Syddanmark regionen om, at situationen var midlertidig, og der blev fra 
regionens side udtrykt forventning om, at de pågældende konsultationssteder ville blive genåbnet i 
takt med en normalisering af situationen.  
 
Tilrettelæggelsen af lægevagten sker i henhold til en aftale mellem regionen og de praktiserende læ-
ger. Ifølge aftalen har PLO Syddanmark ansvaret for tilrettelæggelse, bemanding og drift af den 
regionale lægevagt, herunder også konsultationsstederne. Af aftalen fremgår det, at lægevagten har 
21 konsultationssteder. Det fremgår ligeledes af aftalen, at det er chefen for lægevagten, der er an-
svarlig for at sikre kvaliteten i lægevagtens drift og serviceniveau.  
 
PLO Syddanmark traf i foråret 2020 en ensidig beslutning om en midlertidig nedlukning af de pågæl-
dende konsultationssteder. Som I nævner i jeres henvendelse drejer det sig om konsultationsstederne 
i Assens, Brørup, Fanø, Fredericia, Faaborg, Middelfart, Ribe, Ringe, Rudkøbing, Tønder og Varde.  
 
Regionen blev bekendt med overvejelserne om nedlukning i slutningen af marts 2020 og et par måne-
der senere om, at en del konsultationssteder reelt ikke blev betjent midlertidigt. Ifølge en redegørelse 
fra PLO Syddanmark oplevede lægevagten, at der ikke blev sat patienter til i de mindre konsultationer 
og følte sig derfor nødsaget til at reducere antallet af læger, som havde denne funktion. Samtidigt op-
levede lægevagten et øget behov for læger til at visitere, når borgerne henvendte sig telefonisk til 
lægevagten.  
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Regionen har gentagne gange over for PLO Syddanmark udtrykt forventning om, at de nedlukkede 
konsultationssteder vil blive genåbnet i takt med, at COVID19-situationen blev normaliseret.  Det har 
desværre ikke på noget tidspunkt ført til en genåbning af konsultationsstederne.  Derudover har regio-
nen flere gange anmodet PLO Syddanmark om en plan for genåbning af konsultationsstederne, men 
en sådan er desværre endnu ikke blevet præsenteret. 
 
Jeg vil gerne understrege, at regionen deler kommunernes ønske om, at de syddanske borgere skal 
have adgang til en fysisk lægevagtskonsultation også uden for de større byer. Ligeledes er der i regio-
nen også fokus på særligt udsatte og sårbare borgere. 
 
Regionen vil derfor fortsat over for PLO Syddanmark udtrykke forventning om, at PLO Syddanmark 
vender tilbage til betjening af samtlige lægevagtskonsultationer i takt med, at COVID19-situationen 
normaliseres, og regionen forventer ligeledes at modtage en plan for genåbningen af konsultationsste-
derne. Regionen er således i fortsat dialog med PLO Syddanmark om sagen. 
 
I henleder i øvrigt i jeres henvendelse opmærksomheden på, at de midlertidigt nedlukkede konsultati-
onssteder fortsat fremgår som fungerende på lægevagten.dk. Vi vil undersøge, om dette kan ændres 
til et mere retvisende billede. 
Jeg vil slutte med igen at beklage, at kommunerne ikke er blevet informeret om nedlukningerne i forlø-
bet. Jeg vil ligeledes slå fast, at det er fortsat regionens holdning, at decentrale 
lægevagtskonsultationer bidrager til et højt serviceniveau, og vi er derfor fortsat optagede af, at kon-
sultationerne kommer i brug igen. Jeg kan samtidig oplyse, at vi i Region Syddanmark har betydeligt 
flere lægevagtskonsultationer end i de øvrige regioner.  
Jeg kan i øvrigt oplyse, at regionen i medfør af den nye overenskomst for almen praksis og i samar-
bejde med PLO Syddanmark er gået i gang med at se på en modernisering af lægevagtsordningen. 
Dette kan måske medføre ønske om at flytte nogle konsultationssteder til lokaliteter i samme områder 
som de nuværende men med mere personale/aktivitet. Vi håber, at kommunerne vil være behjælpe-
lige med dette, såfremt det bliver aktuelt, således at vi fælles kan medvirke til fortsat at have et højt 
serviceniveau i lægevagten i Region Syddanmark. 
Jeg håber, dette var svar på jeres henvendelse og står naturligvis til rådighed for yderligere spørgs-
mål. 

 
 
Venlig hilsen 

 
Stephanie Lose   
Regionsrådsformand   
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Til KKR                      14. december 2021 

 

 

Svar på henvendelse vedr. lægevagtskonsultationer i Syddanmark 

 

Kære Johannes Lundsfryd Jensen og H.P. Geil 
 
Mange tak for jeres brev vedrørende lægevagten i Region Syddanmark. Jeg vil i det følgende prøve 
at svare på de punkter, I rejser, og forklare sagens sammenhæng, som vi ser den i PLO-Syddanmark. 

Rammer for lægevagten 
I henhold til §37 i Overenskomsten om almen praksis er regionen ansvarlig for tilrettelæggelsen af 
lægevagten. På det grundlag har Region Syddanmark indgået en aftale med PLO-Syddanmark om 
tilrettelæggelse, bemanding og drift af den lokale lægevagt, herunder også konsultationsstederne.  

Lægevagtens udfordringer og tilpasning til COVID-19- situationen, herunder midlertidig tilpasning af 
antal konsultationssteder, har løbende været drøftet i Samarbejdsudvalget, hvor både de syddanske 
kommuner og Region Syddanmark er repræsenteret. Information om tilpasningerne har PLO-
Syddanmark derfor forventet videreformidlet af de respektive repræsentanter til alle relevante 
parter. 

Regionens Udvalg for det nære sundhedsvæsen er desuden også blevet orienteret om udviklingen i 
Lægevagtens servicemål og en status på aktiviteten på konsultationsstederne. Dette skete senest på 
et møde mandag 6. december 2021. 

COVID-19-pandemien giver travlhed i almen praksis  
Lægevagten i Syddanmark har igennem længere tid været præget af ekstrem travlhed, og dertil 
kommer mangel på læger i lægevagten. Samtidig har COVID-19-pandemien betydet, at muligheden 
for fysisk at undersøge og behandle patienter har været stærkt nedadgående. Lægerne har ved 
hjælp af video kunnet behandle flere end vanligt uden fremmøde. Samlet set har det betydet, at 
PLO-Syddanmark i forbindelse med pandemiens rasen fra foråret 2020 har været nødsaget til at 
omplacere læger og dermed midlertidigt at indføre lavere bemanding af konsultationssteder i 
Region Syddanmark. Da der i løbet af vinteren er sket opblussen af pandemien, kan PLO-
Syddanmark ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår forholdene forandres.  

På grund af de ændrede forhold har PLO-Syddanmark længe ønsket at genforhandle aftalen om 
lægevagten, og vi ser derfor frem til de kommende forhandlinger om modernisering af lægevagten.  

Møderække om modernisering af lægevagten 

Med de praktiserende lægers nye overenskomst (OK22) skal de regionale parter primo 2022 gå i 

dialog om en modernisering af lægevagten. PLO-Syddanmark og Region Syddanmark har allerede 

opstartet en møderække om en sådan modernisering. Denne proces er Samarbejdsudvalget også  

 



                                                                                                                                                         

 

 

orienteret om, og der vil løbende tilgå mere information til udvalget. PLO-Syddanmark håber, at der 

kan indgås en aftale, som kan tilfredsstille patienternes behov og række ind i fremtiden.  

Fremtidens moderne lægevagt 
Den nuværende vagtaftale i Region Syddanmark stammer fra en tid, hvor arbejdspresset hos de 
praktiserende læger var langt mindre, og hvor der var en helt anden struktur, med flere små, lokale 
sygehuse. Der er over årene sket en specialisering, hvor sygehusene er samlet på færre matrikler. 
PLO-Syddanmark ønsker, at lægevagten gennemgår en tilsvarende udvikling, som vil leve op til 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at konsultationssteder skal placeres i tilknytning til sygehuse 
med en akutmodtagelse, og hvor anvendelse af ny teknologi og samarbejde med kommunernes 
akutsygepleje kan muliggøres. Det skal være en lægevagt, hvor patienterne vil opleve trygge og sikre 
behandlingstilbud. 

PLO-Syddanmark er meget åben for yderligere dialog om lægevagten, og derfor vil vi gerne foreslå 
et møde, hvor KKR-formandskabet kan blive yderligere informeret om fremtiden for lægevagten i 
Syddanmark.  

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Ries Møller 
Formand, PLO-Syddanmark  
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