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Sammensætning af KKR Nordjylland 2022-2026 

Beregningen af sammensætningen af KKR Nordjylland for valgperioden 2022-2026 er baseret på: 
 
– Stemmetallene fra kommunevalget den 16. november 2021 
– Valget af borgmestre i de 11 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 i anvendelse ved sammensætningen af KKR Nordjylland. Reduktionen af medlemstallet fra de først beregnede 36 medlemmer til det maksimale 
antal på 22 medlemmer er sket som en forholdsmæssig reduktion, hvor der er taget hensyn til: 
 
– at et parti/listesamarbejde ikke kan få færre medlemmer end det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet i kommunerne i regionen. 
– at et parti/listesamarbejde, der opfylder ”spærregrænsen” for at komme i betragtning ved valget af yderligere medlemmer i KKR (dvs. har fået indvalgt medlemmer i mindst 

én kommunalbestyrelse og fået mindst 2 pct. af de afgivne stemmer) skal have mindst ét medlem i KKR. 
– at det som slutresultat skal sikres, at procenten for underrepræsentation (dvs. forholdet mellem procentvise andel af stemmerne og procentvise andel af pladserne i KKR) 

for det parti/listesamarbejde, der samlet set er blevet mest underrepræsenteret, er lavest muligt. 
 

 

A B C D F G I K O V Ø Å LLD I alt
110.342 12.838 41.888 11.683 15.110 404 3.014 2.052 12.496 84.275 14.592 1.129 3.334 313.157
35,24% 4,10% 13,38% 3,73% 4,83% 0,13% 0,96% 0,66% 3,99% 26,91% 4,66% 0,36% 1,06% 100,00%

2 9 11
12 2 5 2 2 0 0 0 2 9 2 0 0 36

Reduktion:
6 1 2 1 1 0 0 0 1 9 1 0 0 22
4 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 11Supplerende valg

Beregnede pladser i KKR

Endelige pladser i KKR 

KKR Nordjylland 
Stemmetal ved KV21
Procentvis andel
Borgmestre 
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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
V - Venstre
Ø - Enhedslisten
Å - Alternativet
LLD - Lokallisterne i Danmark
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*) Personlig stedfortræder for borgmester er, når 1. viceborgmesteren er valgt til medlem af 
KKR, 2. viceborgmesteren, jf. KKR’s forretningsorden 
**) Kommunalbestyrelsen vælger af sin midte en stedfortræder for borgmesteren til KKR, idet 
kommunalbestyrelsen ikke har udpeget en 2.viceborgmester 

 

Medlemmer og stedfortrædere KKR Nordjylland 2022-
2026 

 
Kommune/parti Medlemmer Stedfortræder 

Borgmestre 
Brønderslev Mikael Klitgaard (V) Peter Stecher (C) 
Frederikshavn Birgit S. Hansen (A) Peter E. Nielsen (A) 
Hjørring Søren Smalbro (V) Per Møller (C) 
Jammerbugt Mogens Christen Gade (V) Anne-Mette Ulstrup (O) 
Læsø Tobias Birch Johansen (V) Karsten Skov Petersen (C) 
Mariagerfjord Mogens Jespersen (V) Jens-Henrik Kirk (C)* 
Morsø Hans Ejner Bertelsen (V) Jesper Balle Kristensen (V) 
Rebild Jesper Greth (V) Jeppe Ugilt Hansen (V) 
Thisted Niels Jørgen Pedersen (V) Lene Kjelgaard Jensen (C)** 
Vesthimmerlands Per Bach Laursen (V) Signe Nøhr (C) 
Aalborg Thomas Kastrup-Larsen (A) Helle Frederiksen (A) 

Supplerende medlemmer 
A Ulla Vestergaard, Thisted Diana Aarestrup, Jammerbugt 

A Mai-Britt Beith, Hjørring Peter G. Hansen, Rebild  

A Asger Andersen, Vesthimmerland Tore Müller, Morsø  

A Leif Skaarup, Mariagerfjord    
Bettina Bøcker Kjeldsen,  
Brønderslev  

B Leon Sebbelin, Rebild Jes Lunde, Aalborg 
C Jens Kristian Yde, Thisted Morten Thiessen, Aalborg 
C Lene Aalestrup, Rebild John Lamp Henriksen, Frederikshavn 
D Lars Erling Sørensen, Brønderslev Lars Rem, Vesthimmerland 
F Henning Jørgensen, Brønderslev Frank Østergaard, Jammerbugt 

O Meiner Nørgaard, Morsø Carsten Ullmann Andersen, 
Brønderslev 

Ø Anna Aaen, Aalborg Jens Otto Madsen, Thisted 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Post Ant

al 
Antal 
supple
anter 

Lige
stilli
ng 
(j/n) 

Kommentarer 

Beskæftigelsesområdet 
RAR Nordjylland 5 5 Ja Lov om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v. 
 
KKR indstiller til beskæftigelsesministeren, som udpeger.  
 
KKR 2018-2022 anbefaler, at de KKR-udpegede politikere har 
en baggrund fra et fagudvalg på beskæftigelseområdet. 

Erhvervsområdet 
Erhvervshus Nordjylland - 
bestyrelsen 

4 Ingen  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 Nordjylland 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 
Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) 

1 Ingen  ja Lov om erhvervsfremme 
 
Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. 

NordDanmarks EU-kontor -  
bestyrelse 

3 Ingen  - EU kontorets vedtægter, indstilles fra BRN-bestyrelsen 

Sundhedsområdet 
Center for Døvblindhed - 
bestyrelse 

1 1 - Vedtægter for skolebestyrelsen for Center for Døvblindhed og 
Høretab i henhold til lov om specialundervisning for voksne. 

Hospice Vangen – bestyrelse  2 Ingen  - - 
Institut for Syn og Hørelse -  
bestyrelse 

1 1 - Vedtægter for bestyrelsen på Institut for Syn og Hørelse 

Koordinationsudvalg for  
tandlæger 

1 Ingen  - - 

Nord-KAP - bestyrelse 1 Ingen  - Forretningsorden for Nord-KAPs bestyrelse, jf. 
landsoverenskomst om Almen Praksis 

Praksisplanudvalget (PPU) 5 Ingen  Ja KKR 2018-2022 anbefaler, at der sikres sammenhæng mellem 
medlemmer af SKU og PPU - dog OBS. ny struktur med 
sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg pr. 1/7 - 2022 
Sundhedsloven. 
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Post Ant
al 

Antal 
supple
anter 

Lige
stilli
ng 
(j/n) 

Kommentarer 

Samarbejdsudvalget – Almen 
praksis 

2 Ingen  Nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsudvalget – 
Apotekerområdet 

1 Ingen  Nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsudvalget – 
Fysioterapeuter 

2 Ingen  Nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsudvalget – 
Kiropraktorer 

1 Ingen  Nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsudvalget – 
Psykologer 

1 Ingen  Nej Overenskomst på praksisområdet 

Samarbejdsudvalget – 
Speciallæger 

1 Ingen  Nej Overenskomst på praksisområdet 

Sundhedskoordinationsudvalget 
(SKU) 

5 Ingen  Ja KKR 2018-2022 anbefaler, at der sikres sammenhæng mellem 
medlemmer af SKU og PPU - dog OBS. ny struktur med 
sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg pr. 1/7 - 2022 
Sundhedsloven. 

Uddannelsesområdet 
FGU Danmark – bestyrelsen 1 Ingen  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. 

AMU Nordjylland 1 Ingen  - Vedtægter for AMU Nordjylland 

SOSU Nord – bestyrelse 1 Ingen  - Vedtægter for SOSU Nord 

University College Nordjylland – 
bestyrelse  

1 Ingen  - University College Nordjyllands vedtægter 
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Post Ant

al 
Antal 
supple
anter 

Lige
stilli
ng 
(j/n) 

Kommentarer 

HF & VUC Nordjylland - 
bestyrelse 

1 Ingen  - HF & VUC Nordjyllands vedtægter 

Øvrige områder 
Politisk partnerskabsgruppe 
DK2020 

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

Styringsudvalg for Interreg IV A 
Kattegat-Skagerak 

1 1 - 
 

Nordjyllands Trafikselskab - 
bestyrelse 

7 Ingen - Jf. NT’s vedtægter består bestyrelsen består af 7 kommunale 
medlemmer. 1 vælges af og blandt den kommunalbestyrelse, 
der yder det største kommunale tilskud - de øvrige 6 udpeges 
af og blandt repræsentantskabet i NT. Aalborg Kommune 
tegner formandsposten og Region Nordjylland 
næstformandsposten (som de største bidragsydere), jf. NT's 
forretningsorden. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.7 Orientering om etablering af Klimapolitisk Dialogforum 

 

 

 

 

 

 

  



Kommissorium for Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland 

 

Medlemmer: 

Der oprettes et klimapolitisk dialogforum bestående af formænd og næstformænd for henholdsvis 
økonomiudvalg og teknik-/klima-/miljøudvalg i kommunerne og tilsvarende relevante udvalg i Regionen. 

Tekniske direktører, BRN- og KKR-sekretariaterne deltager også i møderne. 

 

Formål: 

Formålet med Klimapolitisk Dialogforum er: 

- at medvirke til politisk forankring og koordinering af arbejdet med indsatserne i Den Fælles 
Nordjyske Klimaambition i kommuner og region  

- at skabe et tværkommunalt/regionalt politisk dialogforum, der generelt har fokus på udvikling og 
samarbejde inden for klima og grøn omstilling i de nordjyske kommuner og regionen. 

 

Opgaveløsning og møder: 

Klimapolitisk Dialogforum skal fungere som netværks- og sparringorgan, der skal bidrage til at sikre dialog, 
et højt vidensniveau samt vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling.  

Forummet kan anbefale by- og regionsråd, KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen af drøfte relevante 
problemstillinger med henblik på at understøtte en fælles retning på klimaområdet. 

Forummet har således ikke selvstændig beslutningskompetence. 

 

Der afholdes som udgangspunkt 2 årlige møder i Klimapolitisk Dialogforum - med ét hovedtema og en kort 
status for relevante indsatser. 

Møderne i det Klimapolitiske Dialogforum ledes af xxx og planlægges i samarbejde med xxx.  

Forummet iværksættes i andet kvartal 2022. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.9 KKR’s forretningsorden for valgperioden 2022-2026 
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FORRETNINGSORDEN FOR KKR NORDJYLLAND 
2022-2026

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

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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