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Godkendelse af sammensætning og medlemmer af KKR
Hovedstaden for valgperioden 2022-2026

NOTAT
Dato: 15. januar 2022
Sags ID: SAG-2022-00150
Dok. ID: 3173027
E-mail: LHOL@kl.dk
Direkte: 3370 3897

Sammensætning af KKR Hovedstaden 2022-2026

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Beregningen af sammensætningen af KKR Hovedstaden for valgperioden 2022-2026 er baseret på:
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– Stemmetallene fra kommunevalget den 16. november 2021
– Valget af borgmestre i de 29 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 Hovedstaden. Reduktionen af medlemstallet fra de først beregnede 70 medlemmer til det
maksimale antal på 58 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.
KKR Hovedstaden
Stemmetal ved KV21
Procentvis andel
Borgmestre
Antal pladser i KKR
Reduktion:
Endelige pladser i KKR
Supplerende valg

A
220.314
23,87%
17
17

B
76.581
8,30%

D
27.233
2,95%

6

C
204.835
22,20%
9
16

3

F
83.626
9,06%
1
7

17
0

5
5

13
4

2
2

5
4

G
2.600
0,28%

0

I
16.719
1,81%

0

K
3.112
0,34%

0

O
29.615
3,21%

Ø
125.131
13,56%

3

V
99.883
10,82%
2
8

2
2

6
4

8
8

Å
12.104
1,31%

LLD
17.849
1,93%

DGV
3.200
0,35%

0

0

0

10

I alt
922.802
100,00%
29
70

58
29

NOTAT

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
DGV - Det Grønne Valgforbund
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Godkendelse af sammensætning og medlemmer af KKR
Hovedstaden for valgperioden 2022-2026

NOTAT

Medlemmer og stedfortrædere KKR Hovedstaden
2022-2026
Dato: 16. januar 2022

Kommune/Parti Medlem

Stedfortræder
Borgmestre

Albertslund

Steen Christiansen (A)

Tina Graugaard (C)

Allerød

Karsten Längerich (V)

Miki Dam Larsen

Ballerup

Jesper Würtzen (A)

Johan Müller (A)

Bornholm

Jacob Trøst (C)

Brøndby

Kent Max Magelund (A)

Afventer*
Maja Højgaard A

Dragør

Kenneth Gøtterup (C)

Nicolaj Bertel Riber (A)

Egedal

Vicky Holst Rasmussen (A)

Charlotte Haagendrup (C)

Fredensborg

Thomas Lykke Pedersen (A)

Christian de Jonquieres (L)

Frederiksberg

Michael Vindfeldt (A)

Frederikssund

Tina Tving Stauning (A)

Afventer **
Søren Weimann (B)

Furesø

Ole Bondo Christensen (A)

Bettina Ugelvig

Gentofte

Michael Fenger (C)

Søren B. Heisel (A)

Gladsaxe

Trine Græse (A)

Serdal Benli (F)

Glostrup

Kasper Damsgaard (A)

Dan Kornbek Christiansen (C)

Gribskov

Bent Hansen (V)

Trine Egetved (C)

Halsnæs

Steffen Hansen (A)

Helge Friis (A)

Helsingør

Benedikte Kiær (C)

Mette Lene Jensen (V)

Herlev

Thomas Gyldal Petersen (A)

Lars Mann Pedersen (A)

Hillerød

Kirsten Jensen (A)

Klaus Markussen (V)

Hvidovre

Anders Wolf Andresen (F)

Søren Friis Trebbien (C)

Høje-Taastrup

Michael Ziegler (C)

Esat Sentürk (B)

Hørsholm

Morten Slotved (C)

Henrik Klitgaard (B)

Ishøj

Merete Amdisen (A)

Pia Beckmann Skourup (V)

København

Sophie Hæstorp Andersen (A)

Lars Weiss (A)

Lyngby-Taarbæk

Sofia Osmani (C)

Sigurd Agersnap (F)

Rudersdal

Ann Sofie Orth (C)

Birgitte Schjerning Povlsen (C)

Rødovre

Britt Jensen (A)

Jan Kongebro (A) ***

Tårnby

Allan S. Andersen (A)

Einer Lyduch (A)

Vallensbæk

Henrik Rasmussen (C)

Jytte Bendtsen (C)

Supplerende medlemmer
B

Lone Loklindt, Frederiksberg

Mia Nyegaard, København

B

Tine Hessner, Furesø

Anders Medum Groth, Furesø

B

Christina Thorholm, Hillerød

Kristine Kryger, Gentofte

B

Jørgen Kresten Suhr, Hillerød

Christian Holm Donatzky, Helsingør
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B

Maria Brixtofte, Gentofte

Pia Skou, Gladsaxe

C

Jakob Næsager, København

Helle Bonnesen, København

C

Alexandra Dessoy, Frederiksberg

Laura Lindahl, Frederiksberg

C

Trine Egetved, Gribskov

Jesper Tvilde, Fredensborg

C

Jørgen Johansen, Allerød

Egil Hulgaard, Furesø

D

Steen Løfstrøm, Fredensborg

Morten Bille, Hillerød

D

Ulla Kokfelt, Helsingør

Niels Peder Ravn, København

F

Sisse Marie Welling, København

Lotte Kofoed, Frederiksberg

F

Anja Rosengren, Halsnæs

Ole Frimann Hansen, Frederikssund

F

Jens Skov, Egedal

Jens Rane Holck, Gribskov

F

Vagn Kjær-Hansen, Brøndby

Marie-Louise Jørgensen, Hvidovre

O

Ole S. Nielsen, Halsnæs

Paw Karlslund, Tårnby

O

Susanne Damsgaard, Gladsaxe

Marlene Hapsø, Helsingør

V

Cecillia Lonning-Skovgaard, København

Mikael Wandel, Ballerup

V

Karsten Søndergaard, Egedal

Martin Skou Heidemann, Gladsaxe

V

Ann Lindgren,

Lars Søndergaard, Fredensborg

V

Piet Papageorge, Glostrup

Christine Dal, Lyngby-Taarbæk

Ø

Øyvind Vilsholm, Furesø

Ole Wedel-Brandt, Ishøj

Ø

Stine Rahbek Pedersen, Ballerup

Helle Vallentin, Furesø

Ø
Ø

Sabrina Louise Christiansen,
Frederiksberg
Michael Hemming Nielsen, Gribskov

Rasmus Holme Nielsen,
Frederiksberg
Marianne Dithmer. Herlev

Ø

Peter Mikkelsen, Rødovre

Marianne Christensen, Rødovre

Ø

Morten Riis, Bornholm

Helle Munk Ravnborg, Bornholm

Ø

Line Barfod, København

Mikkel Skovgaard, København

Ø

Karina Vestergård Madsen, København

Gyda Heding, København

1

*) Kommunalbestyrelsen vælger af sin midte en stedfortræder for borgmesteren til KKR, idet
kommunalbestyrelsen ikke har udpeget en 2.viceborgmester
**) Kommunalbestyrelsen vælger af sin midte en stedfortræder for borgmesteren til KKR,
idet både 1. viceborgmesteren og 2. er valgt til medlem af KKR
***) Personlig stedfortræder for borgmester er, når 1. viceborgmesteren er valgt til medlem
af KKR, 2. viceborgmesteren

Dato: 16. januar 2022
Sags ID: SAG-2022-00150
Dok. ID: 3173089
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Direkte: 3370 3897
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1.5

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

NOTAT

Oversigt over regionale poster i KKR Hovedstaden for valgperioden 2022-2026
Poster

Antal

Antal
suppleanter
Ingen

Honorar

Ligestilling

Kommentarer

KKR Hovedstaden formand og næstformand

2

Ja

-

KL's love
Valg af formand og næstformand sker ved forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved det
forudgående kommunevalg i KL’s medlemskommuner i regionen.
Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de
repræsenterede politiske partier og listesamarbejder. Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før afholdelsen af det
konstituerende møde.

5, heraf 1
til formandskabet

5

ja

Ja

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
KKR indstiller til beskæftigelsesministeren, som udpeger.

Erhvervshus Hovedstaden - 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 Hovedstaden varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning
til bestyrelsen, herunder beslutters i hver funktionsperiode de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
(DEB)
The Greater Copenhagen & Skåne Committe - bestyrelsen
Greater Copenhagen
EU Office - bestyrelsen

1

Ingen

Ja

Ja

Lov om erhvervsfremme
Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem.

2

Ingen

Nej

Nej

KKR Hovedstaden formandskab

1

Ingen

Nej

Nej

Wonderful Copenhagen - bestyrelsen

3

Ingen

Ja

Nej

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af
generalforsamlingen. KKR Hovedstaden indstiller
et medlem. KKR Hovedstaden er næstformand i
2022 og 2023 og formand i 2024.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en
næstformand for 3 år ad gangen.
2 borgmestre,
1 regionsrådsmedlem, der er medlem af Greater
Copenhagens bestyrelse.

Beskæftigelsesområdet
RAR Hovedstaden

Erhvervsområdet

NOTAT

Poster

Antal

Honorar

Ligestilling

Kommentarer

3

Antal
suppleanter
Ingen

Copenhagen Capacity
- bestyrelsen

Ja

Nej

Vedtægter for Copenhagen Capacity, Fonden til
Markedsføring og Erhvervsfremme
Bestyrelsen vælger en formand blandt erhvervsrepræsentanterne i bestyrelsen og en næstformand
blandt de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.
2 borgmestre, 1 regionsrådsmedlem, der er medlem af Greater Copenhagens bestyrelse.

IBOS Institut for Blinde
og Svagsynede
- bestyrelsen
Kommunikationscenteret
- bestyrelsen
Praksisplanudvalget
(PPU)

1

Ingen

Nej

Nej

Vedtægter for Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde
og Svagsynede.

1

Ingen

Nej

Nej

Vedtægter for kommunikationscentret.

5

Ingen

Nej

Nej

Samarbejdsudvalget Almen praksis

1

Ingen

Nej

Nej

OBS! Fordel med overlap til Sundhedskoordinationsudvalget, og at der udpeges borgmestre, idet
udvalget sammenlægges med Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2022 og bliver til et nyt Sundhedssamarbejdsudvalg, hvor kun borgmestre kan
repræsentere kommunerne.
Overenskomst på praksisområdet

Samarbejdsudvalget Fysioterapi

2

Ingen

Nej

Nej

Overenskomst på praksisområdet

Samarbejdsudvalget Kiropraktorer

1

Ingen

Nej

Nej

Overenskomst på praksisområdet

Samarbejdsudvalget Psykologer

1

Ingen

Nej

Nej

Overenskomst på praksisområdet

SOSU Hovedstaden Bestyrelsen
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)

2

Ingen

Nej

Nej

Vedtægter for SOSU H

5

Ingen

Nej

Nej

OBS! 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.

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 (1årig).
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.

Sundhedsområdet

Uddannelsesområdet
FGU Danmark – bestyrelsen

NOTAT

Poster

Antal

Honorar

Ligestilling

Kommentarer

3
1

Antal
suppleanter
Ingen
-

Praktikpladsforum
Københavns Professionshøjskolen - bestyrelsen

Nej
Ja

Nej
Nej

Kun deltagelse fra KKR Hovedstaden.
Vedtægter for Københavns Professionshøjskolen
Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende
medlemmer sin
formand og næstformand.

Skoletjenesten – videncenter for eksterne
læringsmiljøer - bestyrelsen
Øvrige områder

1

Ingen

Nej

Nej

Skoletjenestens vedtægter

Copenhagen Phil - bestyrelsen
Politisk partnerskabsgruppe DK2020

1

Ingen

Nej

Nej

Vedtægter for Copenhagen Phil

1

Ingen

Nej

Nej

Region Hovedstadens
Kompetenceråd

2

Nej

Nej

Partnerskabsprojekt mellem KL, Realdania og regionerne om DK2020 løber frem til juni 2023.
Hver KKR udpeger en politisk repræsentant til partnerskabsgruppen.
Organ nedsat af Region Hovedstaden . Regionsrådsformanden er formand. Regionen anmoder om,
at de to KKR-udpegede er borgmestre.

Styringsudvalg for del- 1
1
program Øresund
Trafikselskaber - OBS KKR har ingen rolle

Nej

Ja

KKR udpeger 1 medlem, (København udpeger ligeledes 1 medlem)

Trafikselskabet Movia
- Bestyrelsen

Ja

Nej

7 i alt for Hovedstaden og Sjælland, heraf 4 i Hovedstaden (og 3 i Sjælland). Københavns kommune udpeger som største bidragsyder til Movia 1
af Hovedstadens 4 pladser. De øvrige vælges af
Movias repræsentantskab, hvortil alle 28 kommuner i Hovedstaden (og 17 kommuner på Sjælland)
udpeger en repræsentant.

Øvrige poster

4 (7)

Ingen
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Forretningsorden for KKR
2022 - 2026

FORRETNINGSORDEN FOR KKR HOVEDSTADEN
2022-2026
KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes ”Kommunekontaktrådet i
Region Hovedstaden” (KKR Hovedstaden).
Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et
antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder, 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 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.

§ 2. Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle kommuners interesser over for regeringen, Folketinget 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 opgaveløsningen regionalt
Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de ønskede resultater.

Stk. 2. KKR skal:
• Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes 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 repræsentanter til regionsdækkende nævn, udvalg m.v.
• Tage initiativ til, at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål, herunder arbejdet i de forskellige
regionsdækkende organer (fx Erhvervshuse, Sundhedskoordinationsudvalg mv.)

•
•

Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.
Indgå i tværgående koordinering med KL, herunder også
mellem de fem KKR, om udvikling, implementering og varetagelse 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 kommunalbestyrelsesmedlemmerne 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 regionen. 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 maksimale antal, foretages der en forholdsmæssig reduktion af antallet af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbejder.
Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
• Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i
KKR end det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet 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 medlem 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 underrepræsenteret.
Personlige stedfortrædere
Stk. 3. Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR:
• Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis
1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren sted-

Forretningsorden for KKR
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•

fortræder for borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren
vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, 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 kommunalbestyrelsesmedlemmerne 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 stedfortræder for et andet medlem af KKR.
Fravær
Stk. 5. Er en borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov 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 periode, 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 stedfortræder efter tilsvarende regler.
Stk. 6. Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR,
valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhindret 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 sidestilles hermed, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende 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 medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder
medlemmet/stedfortræderen af det parti eller listesamarbejde,
hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR, udtræder det pågældende medlem eller stedfortræder 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 listesamarbejde, som borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver
borgmesteren som medlem af KKR. Der foretages ikke en ny beregning af den partimæssige sammensætning i KKR som følge
af en borgmesters partiskifte i løbet af valgperioden.
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Stk. 9. Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller listesamarbejde, er den eneste repræsentant for partiet/listesamarbejdet 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 repræsenteret 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 bestemmelsen i § 3, stk. 2 om det maksimale antal medlemmer i et KKR.
Stk. 11.Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, udtræder af KKR, indtræder vedkommendes personlige
stedfortræder som medlem af KKR, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde vælger en ny stedfortræder. Hvis stedfortræderen ikke ønsker at
indtræde som medlem af KKR, vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne 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 pågældende 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 formand eller næstformand.
Stk. 14. Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet periode på mindst 3 måneder forhindret i at varetage formandseller næstformandshvervet, foretages på tilsvarende måde valg
af ny formand eller næstformand for den periode, som forhindringen varer.

§ 4. Konstituering
KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fratræder, når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede
medlemmer af KKR afholder efter kommunevalget konstituerende møder senest den 31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget.
Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen,
der længst har været borgmester, eller, hvis flere har været borgmester lige længe, af den ældste af disse.
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Stk. 2. På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved det forudgående kommunevalg i KL’s medlemskommuner i regionen.

orden under mødet. Endvidere formulerer formanden eventuelle afstemningstemaer.

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

Stk. 9. KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. KKR træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

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

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

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 repræsentanter for kommunerne i regionen til varetagelse af samme
hverv foretages ved forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommunestyrelsesloven. Som politiske repræsentanter kan kun udpeges
medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen.

§ 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 medlemmerne 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 fornødent materiale til sagernes bedømmelse. Ethvert medlem af
KKR har ret til senest 10 dage forud for et ordinært møde skriftligt at stille forslag om at få en sag af regionalpolitisk/tværkommunal 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 ordinært møde. Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsordener 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 næstformanden, leder KKR’s møder. Formanden træffer bestemmelse i alle
spørgsmål vedrørende mødets ledelse og iagttagelse af god

Stk. 8. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer.

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 kommunerne i den pågældende region kan deltage i møderne i det pågældende 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 kommunaldirektører 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 mødearrangementer for kommunalpolitikere kan der opkræves deltagerbetaling.
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 afholdelse af udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honorering 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 repræsenterer KL i eksterne organer i valgperioden 2022-2026.

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

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):

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.

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

Alle honorarer offentliggøres på kl.dk.

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 mødefrekvens og periode m.v.
Alle beløb er skattepligtige, og der beregnes 1,5 pct. særlig feriegodtgørelse.
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.

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 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, som ikke er borgmestre, i forbindelse 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 bekendtgørelse 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 opholdssted (fx hjemadresse, rådhus eller sted, hvor man har været til
møde) og slutter, når politikeren når det næstkommende opholdssted 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 arbejdsfortjeneste, 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 lønsedlen eller evt. en erklæring fra arbejdsgiveren, som dokumenterer løntræk og det konkrete beløb, der skal dækkes.
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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 udpeget. Det sker efter de regler og satser, som er fastsat af den
pågældende organisation (også selv om den pågældende organisations 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.

Selvstændige erhvervsdrivende
Der kan også ydes tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige erhvervsdrivende. 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 arbejdsfortjeneste til en selvstændig, skal KL’s formandskab godkende, at
den pågældende opfylder forudsætningerne. Godkendelsen
gælder for én valgperiode.

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

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

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

Politikere, som modtager fast honorar af KL, vil få reduceret honoraret 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 arbejdsfortjeneste 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 KKRformandskaber, når de deltager i Kommunalpolitisk Topmøde/
delegeretmødet i deres egenskab af KL-politikere.
KL betaler deltagergebyr, overnatning og transport for KL’s bestyrelsesmedlemmer, når de deltager i KL’s egne konferencer.
KL betaler deltagergebyr, overnatning og transport for udvalgsmedlemmer, 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 formelle KL-organer.

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

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 pågældende 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 aktiviteterne 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 forbindelse 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 varighed, 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 deltager.
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 dokumentation. 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 bestemmelsessted 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 politikere 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 forhåndsgodkendelse i KL, når en politiker skal have betalt overnatning.

8. Møder i udlandet
Efter KL’s regler ydes der ikke mødediæter for møder i udlandet, men udelukkende dækning af rejse- og opholdsudgifter
samt evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
Politikere, der repræsenterer KL i Det Europæiske Regionsudvalg i EU, men ikke samtidig får honorar som medlem af et
KL-organ, kan undtages fra reglen om, at KL ikke udbetaler mødediæter i forbindelse med møder i udlandet, og modtage mødediæter efter KL’s regler.
Særligt for KL’s internationale udvalg gælder:
• At ved rejser over 24 timer sørger KL’s sekretariat for hotelog rejsebestilling, arrangerer frokost og middag og er vært
ved øvrig forplejning
• At hvis der af KL eller tredjepart er arrangeret fællestransport anvendes dette, med mindre det giver gener/uhensigtsmæssigheder fx i form af lang ventetid m.v.
• At KL i forbindelse med rejser i Regionsudvalgsregi samt i
Europarådets Kommunalkongres efterfølgende har mulighed 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 programmet og på den mest omkostningseffektive måde
• Program og information om deltagere og økonomi i forbindelse 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 politikere og embedsmænd.
KL’s honorarpolitik er fastsat af KL’s bestyrelse den 24. juni
2021.
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