
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2022 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 17-01-2022 10:30 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

Mødet er fra kl.10.30 - 12.00. Partierne aftaler selv gruppemøder, de 

kan placeres i tidsrummet 9.00 - 10.30. Der vil være lokaler til rådig-

hed til evt. gruppemøder på Sørup Herregård. 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Ole Vive, Faxe Kommune  

Pernille Beckmann, Greve Kommune  

Simon Hansen, Guldborgsund Kommune  

Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune  

Martin Damm, Kalundborg Kommune  

Marie Stærke, Køge Kommune  

Tina Mandrup, Lejre Kommune  

Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune via teams   

Carsten Rasmussen, Næstved Kommune  

Karina Vincentz, Odsherred Kommune  

Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune via teams   

Tomas Breddam, Roskilde Kommune  

Knud Vincents, Slagelse Kommune  

Emil Blücher, Solrød Kommune  

Gert Jørgensen, Sorø Kommune  

Henning Urban Dam Nielsen, Stevns Kommune  

Mikael Smed, Vordingborg Kommune  

Tina Beck-Nilsson, Kalundborg Kommune  

Mette Jorsø, Køge Kommune  

Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune  

Andreas Karlsen, Ringsted Kommune  

Lars Lindskov, Roskilde Kommune  

Mads Andersen, Køge Kommune  

Githa Nelander, Næstved Kommune  

Thomas Vesth, Slagelse Kommune  

Lars Christiansen, Lolland Kommune  

Julie Hoff Sørensen, Stevns Kommune suppleant for Mette Feenstra, Ods-

herred Kommune  

Brian Mørch, Solrød Kommune  

Nickolai Hamann, Næstved Kommune  

Niels Rolskov, Køge Kommune  

Henrik Kjær, Ringsted Kommune  

Mogens Haugård Nielsen, Stevns Kommune suppleant for John Brædder, 

Guldborgsund Kommune 

 

Afbud 

Mette Feenstra, Odsherred Kommune  

John Brædder, Guldborgsund Kommune 

 

Sekretariatet 

Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune – for K17 
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Kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Lejre Kommune – for K17 

Direktør/cheføkonom Morten Mandø, KL 

Leder af KKR- sekretariaterne, Henrik Fabiansson Haue, KL 

Specialkonsulent Anne Andersen, KKR Sjælland 

Chefkonsulent Jesper Bøjer, KKR Sjælland 
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1. KKR 

 

1.1. Konstituerende møde i KKR Sjælland 2022 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

I henhold til forretningsordenen for KKR skal der afholdes konstituerende 

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

kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kom-

munerne i regionen, der længst har været borgmester.  

  

Den længst siddende borgmester i kommunerne i Region Sjælland er borg-

mester Martin Damm, Kalundborg Kommune.  

  

I den egenskab er det ligeledes Martin Damm, der leder mødet, indtil der er 

valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden mødeledel-

sen. 

 

 

  

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

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende sammensætning og valg af yderligere med-

lemmer til KKR Sjælland for valgperioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sammensætning og valg af medlemmer til KKR Sjælland for 

valgperioden 2022-2026 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

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

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

  

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

fremgår her, at borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i hver region er 

fødte medlemmer af det stedlige KKR (med viceborgmesteren som personlig 

stedfortræder). Som yderligere medlemmer af KKR vælger kommunalbesty-

relsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder et antal 

medlemmer (med personlige stedfortrædere), så der samlet set opnås en 
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forholdsmæssig fordeling af pladserne i KKR, der svarer til stemmetallene 

ved kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region. 

Dog således, at KKR maksimalt kan have det dobbelte antal medlemmer i  

forhold til antallet af kommuner i den pågældende region, jf. KKR’s forret-

ningsorden 2022-2026 § 3, stk. 2. 

 

I KL’s love § 6 er det defineret, at der ved ”parti” forstås partier, der den 1. 

august i valgåret er opstillingsberettigede til Folketinget. Alle andre kandidat-

lister vil være at betragte som ”lokale lister”, og disse kan gennem samar-

bejde med andre lokale kandidatlister i et til KL anmeldt ”listesamarbejde” 

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

 

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

ret i KKR er, at et politisk parti eller et listesamarbejde har opnået mindst 2 

% af de afgivne stemmer ved valget i KL’s medlemskommuner i regionen, 

og er repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en medlemskommu-

ne.   

  

KL har via kommunerne den 19. november 2021 og den 15. december 2021 

orienteret de nyvalgte kommunalbestyrelser om valgene til KKR og procedu-

ren herfor.   

 

På baggrund af stemmetallene ved kommunevalget den 16. november 2021 

og konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser i december 2021 er det 

beregnet, at KKR Sjælland sammensættes således for valgperioden 2022-

2026:   

 

  

./.. Beregningen er uddybet i vedlagte bilag om sammensætning af KKR Sjæl-

land 2022–26. Ligeledes er vedlagt oversigt over medlemmer og stedfortræ-

dere i KKR Sjælland 2022-2026.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

 

 

A B C D F G I K O V Ø Å LLD N I alt

9 2 4 2 2 0 1 0 2 6 2 0 1 1 32

8 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 17

1 2 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 15

KKR Sjælland 

Borgmestre 

Supplerende medlemmer
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1.3. Anmeldelse og godkendelse af valgforbund til valg af 
KKR’s formand og næstformand 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende de valgforbund, der er anmeldt til valg af 

KKR’s formand og næstformand. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender de anmeldte valgforbund til valg 

af KKR’s formand og næstformand. 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til KL’s loves § 15, stk. 3, kan der indgås valgforbund ved valget af 

KKR’s formand og næstformand.   

  

Det er i forretningsordenen for KKR (§ 4, stk. 2) præciseret:   

– At der ved valget kan indgås valgforbund mellem de repræsenterede poli-

tiske partier og listesamarbejder  

– At valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverda-

ge før afholdelsen af det konstituerende møde. 

 

Det er alene politiske partier/listesamarbejder, der, ved kommunevalget den 

16. november 2021, har opnået mindst 2 pct. af de afgivne stemmer i den 

enkelte KKR-geografi, og som er repræsenteret i mindst én kommunalbesty-

relse i en medlemskommune, som kan indgå i valgforbund.  

 

Borgmestrene fra KL's medlemskommuner er fødte medlemmer af KKR, og-

så selv om partiet falder under spærregrænsen på 2 pct., og derfor ikke er 

repræsenteret som følge af stemmetallet. Stemmetallet fra borgmestres par-

tier, der ikke har opnået 2 pct. af stemmerne, og derfor ikke er repræsente-

ret som politisk parti og listesamarbejde i KKR, jf. ovenstående, indgår ikke i 

valget af formand/næstformand. 

 

Beslutning 

Der var anmeldt følgende valgforbund: 

– Valgforbund 1 består af Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet. 

– Valgforbund 2 består af Venstre, Konservative Folkeparti, Lokallisterne 

Danmark og Nye Borgerlige. 

 

KKR Sjælland godkendte valgforbundene.  
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1.4. Valg af formand og næstformand for KKR Sjælland 2022-
2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

Der skal vælges formand og næstformand for KKR Sjælland 2022-2026. 

 

Indstilling 

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

den 2022-2026. 

 

Sagsfremstilling 

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

blandt medlemmerne af det pågældende KKR.   

  

Valget af formand og næstformand for KKR Sjælland for perioden 2022-

2026 foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved 

kommunevalget den 16. november 2021 i KL’s medlemskommuner i regio-

nen, og evt. indgåede valgforbund, jf. dagsordenens punkt 1.3. 

 

Stemmetallene på de politiske partier og listesamarbejdet fremgår af bilag i 

dagsordenens punkt 1.2. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland valgte borgmester Mikael Smed (A), Vordingborg Kommune, 

som formand og borgmester Pernille Beckmann (V), Greve Kommune, som 

næstformand.  

 

  

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

SAG-2021-04979 snm 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til en 

række regionale fora for valgperioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger politiske repræsentanter for kom-

munerne til regionale fora for valgperioden 2022-2026 på baggrund af ved-

lagte liste. 
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Sagsfremstilling 

KKR udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora 

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

  

I forretningsordenen for KKR er det i § 4, stk. 4 fastlagt, at udpegelse af en 

enkelt repræsentant for kommunerne i regionen til varetagelse af et hverv 

foretages ved flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. Udpe-

gelse af flere repræsentanter for kommunerne i regionen til varetagelse af 

samme hverv foretages ved forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommunesty-

relsesloven. Som politiske repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af 

kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen. 

 

 ./. Vedlagt oversigt over regionale fora, som KKR Sjælland skal udpe-

ge/indstille politiske repræsentanter til. Heraf fremgår antal  medlemmer, der 

skal indstilles/udpeges, evt. krav om suppleanter/stedfortrædere, ligestil-

lingskrav m.v. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland indstillede/udpegede følgende: 

 

RAR Sjælland  

Vibeke Grave (A), Lolland Kommune – suppleant følger  

Nickolai Hamann (O), Næstved Kommune – suppleant følger 

Lars Christiansen (F), Lolland Kommune – suppleant følger 

Githa Nelander (D), Næstved Kommune – suppleant følger 

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V), Ringsted Kommune – suppleant 

følger.  

  

Erhvervshus Sjælland bestyrelsen  

Mette Jorsø (B), Køge Kommune (formand) 

Holger Schou Rasmussen (A), Lolland Kommune 

Knud Vincents (V), Slagelse Kommune 

Gert Jørgensen (C), Sorø Kommune 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Brian Mørch (O), Solrød Kommune 

 

Greater Copenhagen EU-office – bestyrelsen  

Marie Stærke (A), Køge Kommune 

 

The Greater Copenhagen & Skåne Committee bestyrelsen  

Mikael Smed (A), Vordingborg Kommune 

Mads Andersen (C), Køge Kommune 
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Copenhagen Capacity – bestyrelsen 

Nickolai Hamann (O), Næstved Kommune 

 

Praksisplanudvalg (PPU) (udpegning gældende til 30. juni 2022) 

Mette Feenstra (F), Odsherred Kommune 

Henrik Kjær (Ø), Ringsted Kommune 

Anette Mortensen (V), Stevns Kommune 

Nikolaj Bjørk Christensen (V), Slagelse Kommune  

Formandskab bemyndiget til udpegning af yderligere et medlem.  

 

Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Almen praksis 

Mette Feenstra (F), Odsherred Kommune 

 

Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Fysioterapeuter 

Anette Mortensen (V), Stevns Kommune 

Githa Nelander (D), Næstved Kommune 

 

Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Kiropraktorer 

Lene Stevnhoved (V), Solrød Kommune  

 

Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Psykologer 

Thomas Vesth (D), Slagelse Kommune 

 

Sundhedskoordinationsudvalget (udpegning gældende til den 30. juni 2022) 

Anne Camilla Meyer (A), Faxe Kommune. 

Kristina Stange (A), Køge Kommune  

Henrik Kjær (Ø), Ringsted Kommune 

Karina Vincentz (N), Odsherred Kommune 

Henrik Hvidesten (V), Ringsted Kommune  

 

FGU Danmark – bestyrelsen 

Henrik Hvidesten (V), Ringsted Kommune 

 

Praktikpladsforum for pædagoguddannelse 

Henrik Hvidesten (V), Ringsted Kommune  

Ole Vive (V), Faxe Kommune 

Carsten Rasmussen (A), Næstved Kommune 

 

SOSU-dimensioneringsudvalg 

Henrik Hvidesten (V), Ringsted Kommune 

Ole Vive (V), Faxe Kommune 

Carsten Rasmussen (A), Næstved Kommune 
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Professionshøjskolen Absalon – bestyrelsen 

Lars Hoppe Søe, (B), Næstved Kommune 

 

Skoletjenesten – bestyrelsen 

Regine Hjort (I), Solrød Kommune  

 

Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester bestyrelsen 

Henrik Kjær (Ø), Ringsted Kommune 

 

Politisk Partnerskabsgruppe DK2020 

Mette Jorsø (B), Køge Kommune 

 

Politisk styregruppe for implementering af udviklingsplan for turisme 

Tomas Breddam (A), Roskilde kommune 

Mikael Smed (A), Vordingborg Kommune 

Lars Lindskov (C), Roskilde Kommune 

Karina Vincentz (N), Odsherred Kommune  

 

Politisk følgegruppe for Lynetteholmprojektet 

Henning Urban Dam (A), Stevns Kommune 

 

Overvågningsudvalget for interreg Tyskland-Danmark (interreg-udvalget)  

Tina Vinter Clausen (V), Lolland Kommune – suppleant følger.  

 

  

1.6. Erhvervsorganisationer og videninstitutioner til erhvervs-
husenes bestyrelser for valgperioden 2022-2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal udpege fire kommunale medlemmer til bestyrelsen til Er-

hvervshus Sjælland, herunder formanden. 

 

KKR Sjælland varetager ligeledes den samlede proces for udpegning til be-

styrelsen for Erhvervshus Sjælland, herunder beslutter de indstillingsberetti-

gede erhvervsorganisationer (4 virksomhedsrepræsentanter) og videninstitu-

tioner (1 repræsentant fra en videninstitution) til Erhvervshus Sjælland, jf. 

lov om erhvervsfremme. 

 

Det tidligere KKR Sjælland havde på mødet den 13. oktober 2021 en første 

drøftelse af hvilke organisationer, der skal tages i betragtning og hvilke for-

hold, der kan lægges vægt på ved udpegningen af virksomhedsrepræsen-

tanter for valgperioden den 1. april 2022 – 31. marts 2026.  
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På dette konstituerende møde skal KKR Sjælland fastlægge og beslutte de 

endelige kriterier og organisationer, der kan tages i betragtning ved udpeg-

ning af kandidater til bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland for valgperioden 

2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender kriterier og krav for valg af med-

lemmer til bestyrelsen og anmoder, 

– erhvervsorganisationerne DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Tekniq, Fi-

nans Danmark, Forsikring & Pension, HORESTA og Østlige Øers Landbo-

foreninger til at indstille kandidater  

– vidensinstitutionerne RUC, Sjællands Erhvervsakademi Zealand, Profes-

sionshøjskolen Absalon og Erhvervsskolerne i fællesskab at indstille én 

fælles kandidat 

– de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fællesskab at indstille én fæl-

les kandidat  

– Region Sjælland (Regionsrådet) udpege et medlem til Erhvervshusets be-

styrelse. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland 2018-22 har anbefalet, at udpegningsproceduren for 2022-

2026 samt kriterier ved anmodning om indstilling af kandidater, følger prak-

sis fra udpegningen til første funktionsperiode for bestyrelsen. 

 

Virksomhedsrepræsentanter  

I forhold til virksomhedskandidater anbefaler KKR Sjælland 2018-2022, at 

virksomhedsrepræsentanter vælges ud fra følgende kompetencekrav for at 

sikre en bred repræsentation i bestyrelsen:  

– Være erhvervsaktive 

– Afspejle den sjællandske erhvervsstruktur 

– Dække de tre målgruppesegmenter (iværksætter, SMV og vækstvirksom-

hed) samt en repræsentant med baggrund fra en større virksomhed. 

– Have indsigt i styrkepositioner og udfordringer i Sjællandsregionen, og 

dermed kunne understøtte arbejdet med udformning af det regionale kapi-

tel til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Repræsentant fra vidensinstitution og arbejdstagerorganisation  

KKR Sjælland 2018-2022 anbefaler at følgende erhvervsorganisationer invi-

teres til at indstille kandidater: DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark,  Tekniq, 

Finans Danmark, Forsikring & Pension, HORESTA og Østlige Øers Landbo-

foreninger.   

 

KKR Sjælland 2018-2022 anbefaler, at de nævnte vidensinstitutioner med 

hovedsæde i Sjællandsregionen anmodes om at indstille én fælles kandidat:  
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– RUC 

– Sjællands Erhvervsakademi Zealand 

– Professionshøjskolen Absalon  

– Erhvervsskolerne i fællesskab (via deres fælles direktørforum).  

 

KKR Sjælland 2018-2022 anbefaler ligeledes, at vidensinstitutionerne og ar-

bejdstagerorganisationerne (følger af lovgivningen, at det er AC og FH, der i 

fællesskab indstiller) argumenterer for koblingen til sjællandsregionens stra-

tegiske afsæt. 

 

Referat af KKR Sjællands drøftelse den 13. oktober 2021 kan findes her: 

https://www.kl.dk/media/29060/referat-kkr-sjaelland-den-13-okober.pdf  

 

Det bemærkes i øvrigt, at Erhvervshus Sjællands bestyrelse anbefaler KKR 

Sjælland at lægge vægt på kontinuitet i udpegelsen for den nye periode 

(2022-2026). 

 

Bestyrelsens sammensætning og hensyn 

Bestyrelsen i hvert erhvervshus består af 11 medlemmer, herunder en for-

mand, og en observatør, jf. lov om erhvervsfremme §13: 

– En formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gerne ha-

ve baggrund i det private erhvervsliv 

– Tre medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræ-

sentanter 

– Fire medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter,  

herunder små og mellemstore virksomheder efter indstilling fra erhvervs-

organisationer 

– Et medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en vidensinsti-

tution 

– Et medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter  

indstilling fra de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fællesskab, 

– Et medlem, der udpeges af regionsrådet. 

 

Beslutningen om udpegelser til bestyrelsen skal baseres på en saglig over-

vejelse om, hvilken sammensætning af virksomhedsinteresser, der bedst af-

spejler de behov, som erhvervshuset skal møde. 

 

Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed, der  

sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. Medlemmerne af bestyrelsen  

varetager således ikke andre interesser end erhvervshusets og udpeges i  

personlig egenskab af KKR. De vil således ikke handle under mandat eller  

instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede organisationer. Det  

skal bl.a. sikre, at medlemmerne ikke instrueres i at varetage særinteresser,  

men at den samlede bestyrelse kan finde fælles løsninger for Erhvervshuset  

https://www.kl.dk/media/29060/referat-kkr-sjaelland-den-13-okober.pdf
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og dets opland. 

 

Ligestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen. 

 

Efterfølgende proces  

Efter det konstituerende møde anmoder KKR Sjælland erhvervsorganisatio-

ner, arbejdstagerorganisationer og videninstitutioner om skriftligt indstillinger 

af kandidater, ud fra de besluttede kriterier. Deadline for indstilling er fastsat 

til den 28. februar 2022. 

 

KKR Sjælland udpeger, efter indstilling fra organisationer, de fire virksom-

hedsrepræsentanter, repræsentanten for videninstitution og repræsentanten 

for arbejdstagerorganisation på KKR-mødet den 23. marts 2022.  

 

Erhvervshusenes nye bestyrelser konstitueres pr. 1. april 2022. Frem til 31. 

marts 2022 sidder de nuværende repræsentanter i erhvervshusenes besty-

relser.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

1.7. Udpegelse af erhvervsrepræsentant til Greater Copenhagen 
EU Office 

DAG-2019-00336 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal indstille én repræsentant fra erhvervslivet. 

  

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Københavns Universitet, 

Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde 

Universitet, Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i 

begge regioner. GCPHEU varetager medlemmernes interesser og hjælper 

regioner, kommuner, universiteter og virksomheder med at søge EU-midler, 

danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Samtidig bidrager kontoret til, 

at Østdanmark bliver et knudepunkt for vækst, livskvalitet og banebrydende 

innovation. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland giver KKR-formandskabet mandat til i dialog 

med DI at indstille en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen for Greater Co-

penhagen EU Office. 
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Sagsfremstilling 

Bestyrelsesmedlemmerne i Greater Copenhagen EU Office udpeges for fire  

år, og bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgsperioden. Ef-

ter indstilling vælges bestyrelsen på en generalforsamling.  

 

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: 

– De to regioner indstiller hver ét (1) medlem 

– De to Kommunekontaktråd indstiller hver ét (1) medlem 

– Københavns Kommune indstiller ét (1) medlem 

– De fire vidensinstitutioner indstiller hver ét (1) medlem. 

– De to Kommunekontaktråd indstiller hver én (1) repræsentant fra regio-

nernes erhvervsliv (ej stemmeberettiget) 

 

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland udpeger i fællesskab repræsentanter 

fra regionernes erhvervsliv. Senest indstillede KKR Sjælland en repræsen-

tant fra DI, og KKR Hovedstaden en repræsentant fra Dansk Erhverv. I in-

deværende periode er, Niels-Ulrik Amdal, Director, Vaccines External 

Stakeholders, Pfizer Biopharmaceuticals Group, udpeget som erhvervsre-

præsentant for KKR Sjælland og DI. 

 

Det foreslås som i foregående periode, at KKR Hovedstaden indstiller i dia-

log med Dansk Erhverv, og at KKR Sjælland indstiller i dialog med DI. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.8. KKR Sjælland mødeplan for valgperioden 2022-2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende mødeplanen for den samlede valgperiode 

2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender mødeplanen for den samlede 

valgperiode 2022-2026. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland afholder typisk 5 årlige møder. Mødekadencen og -

placeringen er afpasset efter opgaver og større regionalpolitiske sager, som 

KKR er involveret i. Der er ligeledes taget hensyn til KL’s øvrige politiske 

mødeaktiviteter. 
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Det enkelte KKR kan derudover planlægge konferencer, temadage, dialog-

møder med udvalgsformænd/-medlemmer i kommunerne samt øvrige regio-

nale samarbejdspartner. Dette kan ske som led i drøftelserne om fx ramme-

aftaler på social- og specialundervisningsområdet, de regionale sundhedsaf-

taler, den regionale udviklingsstrategi m.v. På den måde kan det lokalpoliti-

ske arbejde i de enkelte kommuner og KKR’s arbejde kobles tættere sam-

men.  

 

På den baggrund foreslås, at møderne i KKR Sjælland i 2022-2026 placeres 

således:  

    

År  Møder  

2022  Onsdag den 23. marts  

Tirsdag den 14. juni  

Onsdag den 7. september  

Tirsdag den 22. november  

 

2023  Onsdag den 8. februar  

Onsdag den 26. april  

Tirsdag den 20. juni  

Onsdag den 6. september 

Mandag den 20. november  

2024  Tirsdag den 6. februar 

Onsdag den 17. april 

Onsdag den 19. juni 

Tirsdag den 3. september 

Tirsdag den 19. november 

2025  Onsdag den 5. februar 

Tirsdag den 8. april 

Onsdag den 18. juni 

Tirsdag den 2. september 

Onsdag den 22. oktober   

 

2026 Tirsdag den 27. januar  

 

 

Møderne afholdes fra kl. 9.30-12.00. Møderne vil være placeret i Ringsted. 

Partierne aftaler selv evt. gruppemøder forinden KKR-møderne, som fx kan 

placeres i tidsrummet kl. 8.00-9.30. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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1.9. KKR’s forretningsorden for valgperioden 2022-2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

Der orienteres om KKR’s forretningsordenen for valgperioden 2022-2026, 

som fastlægger rammerne for KKR’s virksomhed (formål, opgaver, møde-

virksomhed, økonomi og sekretariat m.v. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om forretningsordenen 

for KKR 2022-2026 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

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

ningsordenen for KKR. Vedlagte forretningsorden for KKR 2022-2026 er  

./. godkendt af KL’s bestyrelse den 24. juni 2021. Forretningsordenen er gæl-

dende for alle fem KKR.  

  

Forretningsordenens § 1 omhandler KKR’s formål. Her fremgår, at KKR har 

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. 

 

Forretningsordenens § 2 omhandler KKR’s opgaver. Her fremgår, at KKR er 

en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle kommu-

ners interesser over for regeringen, Folketinget m.fl. KKR varetager kommu-

nernes interesser i hver region på områder, hvor: 

– Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre regio-

nale aktører 

– Kommunerne har en tæt indbyrdes afhængighed i opgaveløsningen regi-

onalt 

– Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de ønskede resultater.  

 

Forretningsordenens § 3 og 4 omhandler konstituering og grundlaget for 

sammensætningen af KKR, regler for fravær og udtræden m.v. Her kan 

fremhæves: 

– At har et medlem forfald til et møde, kan den pågældendes personlige 

stedfortræder deltage i mødet i KKR. Det påhviler medlemmet at orientere 

stedfortræderen herom 
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– At et medlem udtræder af KKR, hvis den pågældende enten ophører med 

at være kommunalbestyrelsesmedlem eller udtræder af det parti, hvis 

kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR 

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

 

Forretningsordenens § 5 omhandler tilrettelæggelsen af mødevirksomheden 

i KKR. Der kan peges på, at:   

– KKR’s møder ikke er offentlige 

– Dagsordener og referater offentliggøres på KKR’s hjemmeside på kl.dk.  

– KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 

stede. 

 

Forretningsordenens § 6 omhandler grundlaget for KKR’s økonomi og sekre-

tariat. Her fremgår, at  

– KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed 

for KKR.  

 

KKR-sekretariat består af to konsulenter, og har primært fokus på det politi-

ske samarbejde, betjener formandskab, medlemmer og udpegede i KKR. 

Kommunernes administrationer bistår ligeledes i sekretariatsbetjening af 

KKR. Det er det enkelte KKR, i samråd med kredsen af kommunaldirektører 

i KKR-geografien, der tilrettelægger hvordan dette organiseres. KL bidrager, 

sammen med kommunernes administrationer, med oplæg og analyser til ar-

bejdet i KKR.  

 

./. Honoreringen af medlemmerne af KKR og de politiske repræsentanter, der 

af KKR er udpeget til regionale organer, sker efter regler fastsat af KL’s be-

styrelse. KL’s honorarpolitik og rammer for rejser og studieture  for valgperi-

oden 2022-2026 er vedlagt. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.10. KKR som politisk forum 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem kommunerne 

regionalt. På mødet gives en introduktion til KKR som politisk forum ved di-

rektør Morten Mandøe, KL, herunder om de centrale regionale fagområder, 

perspektiver og tendenser for den kommende valgperiode, samspillet mel-

lem KL og KKR m.v.  
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunekontaktrådene (KKR) har eksisteret siden kommunalreformen, og 

er en del af KL’s politiske organisation. Der er fem kommunekontaktråd, ét i 

hver region.  

  

Kommunerne samarbejder i KKR om en række regionale fagområder, hvor 

det giver værdi for kommunerne at udvikle og koordinere poli tikker og opga-

ver på tværs af kommunerne i hver region – og på tværs af KKR'erne. Sam-

arbejdet i KKR er således særligt koncentreret om nedenstående fagområ-

der:   

– Sundhedsområdet  

– Det specialiserede undervisnings- og socialområde 

– Vækst, erhverv og beskæftigelse 

– Uddannelse og rekruttering  

– Trafik og infrastruktur 

– Klima og miljø 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.11. KKR Sjællands administrative organisering 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

På mødet gives en orientering om organiseringen af den administrative støt-

te fra kommunerne i KKR Sjælland til KKR’s politiske virksomhed. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag, samt opfølgning på be-

slutninger truffet i KKR Sjælland, bistår kommunernes forvaltninger med 

løsning af administrative opgaver, udarbejdelse af analyser og oplæg m.v. 

Arbejdet relaterer sig overvejende til KKR’s fagområder. 

 

KKR tilrettelægger i samråd med kredsen af kommunaldirektører fra kom-

munerne i regionen, hvordan kommunernes administrationer medvirker til 

sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes tværkommunale samar-

bejde i øvrigt.  
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Tovholder for K17 (kommunaldirektørforummet i Sjællandsregionen), kom-

munaldirektør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, vil på mødet kort 

orientere om den nuværende administrative organisering. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2. Eventuelt  

 

 

 

 


