
 

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. 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Mogens Christen Gade (V) Jammerbugt Kommune 

Mikael Klitgaard (V) Brønderslev Kommune 

Hans Ejner Bertelsen (V) Morsø Kommune 

Jesper Greth (V) Rebild Kommune 

Mogens Jespersen (V) Mariagerfjord Kommune 

Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune 

Søren Smalbro (V) Hjørring Kommune 

Tobias Birch Johansen (V) Læsø Kommune 

Niels Jørgen Pedersen (V) Thisted Kommune 

Leif Skaarup (A), Mariagerfjord Kommune 

Ulla Vestergaard (A) Thisted Kommune 

Jens Kristian Yde (C) Thisted Kommune 

Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune 

Mai-Britt Beith (A) Hjørring Kommune 

Asger Andersen (A) Vesthimmerlands Kommune 

Lene Aalestrup (C) Rebild Kommune 

Henning Jørgensen (F) Brønderslev Kommune 

Anna Aaen (Ø) Aalborg Kommune 

Meiner Nørgaard (O) Morsø Kommune 

Helle Frederiksen (A) Aalborg Kommune (suppleant) 

 

Afbud 

Thomas Kastrup Larsen (A) Aalborg Kommune 

Per Bach Laursen (V) Vesthimmerlands Kommune 

Lars Erling Sørensen (D) Brønderslev Kommune 
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1. KKR 

 

 

1.1. Konstituerende møde i KKR Nordjylland 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 efter kom-

munevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kommu-

nerne i regionen, der længst har været borgmester.  

  

Den længst siddende borgmester i kommunerne i Region Nordjylland er 

borgmester Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune.  

  

I den egenskab er det ligeledes Mogens Christen Gade, der leder mødet, 

indtil der er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden 

mødeledelsen. 

 

  

  

Beslutning 

      

 

  

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

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland skal godkende sammensætning og valg af yderligere med-

lemmer til KKR Nordjylland for valgperioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sammensætning og valg af medlemmer til KKR Nordjylland 

for valgperioden 2022-2026 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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 medlemskom-

mune.   

  

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 Nordjylland sammensættes således for valgperioden 

2022-2026:   

 

 

  

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

jylland 2022–26. Ligeledes er vedlagt oversigt over medlemmer og stedfor-

trædere i KKR Nordjylland 2022-2026.  

 

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt. Dog er der en fejl i oversigten over medlem-

mer/suppleanter: Lene Kjeldgaard Jensen (C), Thisted Kommune, bliver 

A B C D F G I K O V Ø Å LLD I alt

6 1 2 1 1 0 0 0 1 9 1 0 0 22

2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11

4 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 11

KKR Nordjylland 

Borgmestre 

Supplerende medlemmer



KKR Nordjylland  | 21-01-2022 

 SIDE  |  6 

stedfortræder for borgmester, Niels Jørgen Pedersen (V), og ikke Jens Kri-

stian Yde (C), der er valgt som medlem af KKR Nordjylland.  

 

  

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

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

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

KKR’s formand og næstformand. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland 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 hver-

dage 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, 

også 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 

Indstillingen blev godkendt. 
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1.4. Valg af formand og næstformand for KKR Nordjylland 2022-
2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

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

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland 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 Nordjylland for perioden 2022-

2026 foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved kom-

munevalget den 16. november 2021 i KL’s medlemskommuner i regionen , 

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 Nordjylland valgte borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg 

Kommune som formand og borgmester Mogens Christen Gade (V), Jammer-

bugt Kommune som næstformand.    

 

  

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

SAG-2021-04979 snm 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til 

en række regionale fora for valgperioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland 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 Nordjylland skal udpege/ind-

stille politiske repræsentanter til. Heraf fremgår antal medlemmer, der skal 

indstilles/udpeges, evt. krav om suppleanter/stedfortrædere, ligestillingskrav 

m.v. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland indstillede/udpegede følgende politiske repræsentanter til 

regionale fora: 

 

RAR Nordjylland 

– Henrik Dalgaard (C), Vesthimmerland Kommune 

– Kurt Friis Jørgensen (V), Vesthimmerland Kommune 

– Daniel Borup (V), Aalborg Kommune 

– Bettina B. Kjeldsen (A), Brønderslev Kommune 

– Morten Kampstrup Mikkelsen (F), Rebild Kommune 

– Mikkel Højsleth (C), Rebild Kommune (suppleant) 

– Jimmy Søttrup Jensen (V), Vesthimmerland Kommune (suppleant) 

– Mikael K. Simonsen (V), Aalborg Kommune (suppleant) 

– Henning Jørgensen (F), Brønderslev Kommune (suppleant) 

– Peter G. Hansen (A), Rebild Kommune (suppleant). 

 

Erhvervshus Nordjylland 

– Mogens Christen Gade (V), Jammerbugt Kommune (formand) 

– Per Møller (C), Hjørring Kommune 

– Thomas Kastrup Larsen (A), Aalborg Kommune 

– Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

– Niels Jørgen Pedersen (V), Thisted Kommune. 

 

NordDanmarks EU-kontors bestyrelse 

– Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Mariagerfjord Kommune 
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– Søren Smalbro (V), Hjørring Kommune 

– Daniel Nyboe Andersen (B), Aalborg Kommune. 

 

Center for Døvblindhed – bestyrelse 

– Mikael K. Simonsen (V), Aalborg Kommune 

– Torben Froberg Poulsen (V), Aalborg Kommune (suppleant). 

 

Hospice Vangen – bestyrelse 

– Morten Mejdahl (V), Vesthimmerlands Kommune 

– AFVENTER. 

 

Institut for Syn og Hørelse 

– Ulla Flintholm (V), Jammerbugt Kommune 

– Ib Nellemann (V), Jammerbugt Kommune (suppleant). 

 

Koordinationsudvalg for tandlæger 

– Torben Froberg Poulsen (V), Aalborg Kommune. 

 

Nord-KAP – bestyrelse 

– Martin Bech (V), Brønderslev Kommune. 

 

Praksisplanudvalget 

– Helle Mølgaard (V), Mariagerfjord Kommune 

– Rikke Pedersen (D), Aalborg Kommune 

– Mette Jensen (C), Hjørring Kommune 

– Frank Østergaard (F), Jammerbugt Kommune 

– Jette Jeppesen (B), Morsø Kommune. 

 

Samarbejdsudvalget Almen Praksis 

– Henning Sørensen (V), Morsø 

– Frank Østergaard (F), Jammerbugt Kommune. 

 

Samarbejdsudvalget – Apotekerområdet 

– Henning Sørensen (V), Morsø Kommune. 

 

Samarbejdsudvalget – Fysioterapeuter 

– Jan Andersen (V), Mariagerfjord Kommune 

– Ida Pedersen (A), Thisted Kommune. 

 

Samarbejdsudvalget – Kiropraktorer 

– Anne Mette Ulstrup (O), Jammerbugt Kommune. 

 

Samarbejdsudvalget Psykologer 

– Lars Andresen (V), Vesthimmerlands Kommune. 
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Samarbejdsudvalget Speciallæger 

– Martin Bech (V), Brønderslev Kommune. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget 

– Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring Kommune 

– Mette Hardam (V), Frederikshavn Kommune 

– Peter Sørensen (C), Thisted Kommune 

– Diane Aarestrup (A), Jammerbugt Kommune 

– Jes Lunde (B), Aalborg Kommune. 

 

FGU Danmark - bestyrelse 

– Jakob Vium Dyrman (V), Vesthimmerland Kommune. 

 

AMU Nordjylland 

– Per Bach Laursen (V), Vesthimmerland Kommune. 

 

SOSU Nord bestyrelse 

– Mette Hardam (V), Frederikshavn Kommune. 

 

University College Nordjylland – bestyrelse 

– Søren Smalbro (V), Hjørring Kommune. 

 

HF og VUC Nordjylland – bestyrelse 

– Tobias Birch Johansen (V), Læsø Kommune. 

 

Styringsudvalg for Interreg,Kattegat-Skagerak 

– Tobias Birch Johansen (V), Læsø Kommune 

– Karsten Skov Petersen (C), Læsø Kommune (suppleant). 

 

Politisk Partnerskabsgruppe DK2020 

– Meiner Nørgaard (O), Morsø Kommune. 

 

Nordjyllands Trafikselskab 

– Mikael Klitgaard (V), Brønderslev Kommune 

– Niels Christian Hem (V), Jammerbugt Kommune 

– Niels Krebs Hansen (C) Vesthimmerland Kommune 

– Carsten Andersen (A), Hjørring Kommune 

– John Christiansen (A), Morsø Kommune 

– Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune. 

 

Det bemærkes, at på det efterfølgende møde i NT’s repræsentantskab 

samme dag blev Jørgen Pontoppidan (V) valgt til bestyrelsen i stedet for 

Carsten Andersen (A). Øvrige medlemmer af NT’s bestyrelse blev  som ind-

stillet af KKR Nordjylland.    
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1.6. Erhvervsorganisationer og videninstitutioner til erhvervs-
husenes bestyrelser for valgperioden 2022-2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland skal udpege fire kommunale medlemmer til bestyrelsen til 

Erhvervshus Nordjylland, herunder formanden. 

 

KKR Nordjylland varetager ligeledes den samlede proces for udpegning til 

bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland, herunder beslutter de indstillings-

berettigede erhvervsorganisationer (4 virksomhedsrepræsentanter) og vi-

deninstitutioner (1 repræsentant fra en videninstitution) til Erhvervshus 

Nordjylland, jf. lov om erhvervsfremme. 

 

Det tidligere KKR Nordjylland havde på mødet den 15. oktober 2021 en før-

ste drøftelse af hvilke organisationer, der skal tages i betragtning og hvilke 

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

tanter for valgperioden den 1. april 2022 – 31. marts 2026.  

 

På dette konstituerende møde skal KKR Nordjylland fastlægge og beslutte 

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

pegning af kandidater til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland for valgpe-

rioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender kriterier og krav for valg af 

medlemmer til bestyrelsen og anmoder, 

– erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark, 

Landbrug & Fødevarer, Tekniq og Horesta til at indstille kandidater  

– vidensinstitutionerne AAU, UCN, nordjyske erhvervsskoler og MARTEC i 

fællesskab at indstille én fælles kandidat 

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

les kandidat  

– Region Nordjylland (Regionsrådet) om at udpege et medlem til Erhvervs-

husets bestyrelse. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Nordjylland 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. 
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Virksomhedsrepræsentanter  

KKR Nordjylland 2018-2022 anbefaler at følgende erhvervsorganisationer 

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

Landbrug og Fødevarer, HORESTA.   

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

de vælges ud fra følgende kompetencekrav for at sikre en bred repræsenta-

tion i bestyrelsen:  

– Er erhvervsaktive 

– Er i målgruppen for Erhvervshuset 

– Afspejler den nordjyske erhvervsstruktur 

– Afspejler bred geografisk dæk 

– Har indsigt i styrkepositioner og udfordringer i Nordjylland og dermed kan 

understøtte arbejdet med udformningen af det regionale kapitel i Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

At de 4 erhvervsrepræsentanterne tilsammen opfylder følgende: 

– Har internationaliseringserfaring samt muligt indblik i globale udfordringer 

virksomhederne møder i den globale konkurrence. 

 

Repræsentant fra vidensinstitution og arbejdstagerorganisation  

KKR Nordjylland skal desuden udpege en repræsentant fra en videninstitu-

tion til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland. Følgende videninstitutioner  

er i betragtning: AAU, UCN, nordjyske erhvervsskoler og MARTEC. 

 

Endelig skal KKR Nordjylland, efter fælles indstilling fra de faglige hovedor-

ganisationer, udpege 1 repræsentant til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjyl-

land. Følgende faglige hovedorganisationer er i betragtning: FH og AC. 

 

KKR Nordjylland 2018-2022 anbefaler ligeledes, at vidensinstitutionerne og 

arbejdstagerorganisationerne (følger af lovgivningen, at det er AC og FH, 

der i fællesskab indstiller) argumenterer for koblingen til Nordjyllandssregio-

nens strategiske afsæt. 

 

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 

have 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 
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– 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  

og dets opland. 

 

Ligestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen. 

 

Efterfølgende proces  

Efter det konstituerende møde anmoder KKR Nordjylland erhvervsorganisa-

tioner, arbejdstagerorganisationer og videninstitutioner om skriftligt indstillin-

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

fastsat til den 28. februar 2022. 

 

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

hedsrepræsentanter, repræsentanten for videninstitution og repræsentanten 

for arbejdstagerorganisation på KKR-mødet den 25. 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 Nordjylland godkendte indstillingen. 

  

1.7. Orientering om etablering af Klimapolitisk Dialogforum 

SAG-2022-00178 hlth 

 

Baggrund 

Den Fælles Nordjyske Klimaambition (vedtaget februar 2021) danner ram-

men om KKR Nordjyllands arbejde indenfor klima og grøn omstilling, og skal 
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medvirke til at styrke den røde tråd og samarbejdet mellem de fælles nordjy-

ske indsatser på området, relevante aktører, erhvervsliv, kommuner og Re-

gion Nordjylland. 

 

For at styrke den politiske dialogstruktur og sikre den brede politiske foran-

kring af Den Fælles Klimaambition og indsatserne herunder, er der lagt op til 

at etablere en tværkommunal/regional politisk følgegruppe. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Klimapolitisk Dialogforum skal fungere som netværks- og sparringsorgan, 

der skal bidrage til at sikre dialog, et højt vidensniveau samt vidensdeling 

mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling. Forummet 

har ingen beslutningskompetence. 

 

Forummet kan anbefale by- og regionsråd, KKR Nordjylland og bestyrelsen 

for Business Region Nordjylland (BRN) at drøfte relevante problemstillinger 

med henblik på at understøtte en fælles retning på klimaområdet. 

 

Dialogforummet afholder møde 2 gange årligt med et hovedtema og en kort 

status for relevante indsatser. 

 

Medlemmerne er formænd og næstformænd for henholdsvis økonomiudvalg 

og relevante fagudvalg inden for klima- og miljøområdet i de 11 nordjyske 

kommuner og tilsvarende relevante udvalg i Region Nordjylland. 

 

Det nye forum forventes indkaldt første gang i maj 2022. 

 

./. Kommissorium for forummet er vedlagt. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning og besluttede, at medlem-

mer af forummet bliver formænd for økonomiudvalg og relevant fagudvalg 

samt to øvrige medlemmer, som den enkelte kommunalbestyrelse vælger. 

  

1.8. KKR Nordjylland mødeplan for valgperioden 2022-2026 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland skal godkende mødeplanen for den samlede valgperiode 

2022-2026. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender mødeplanen for den samlede 

valgperiode 2022-2026. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Nordjylland afholder typisk 5 årlige møder. Mødekadencen og -place-

ringen er afpasset efter opgaver og større regionalpolitiske sager, som KKR 

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

aktiviteter. 

  

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 Nordjylland i 2022-2026 place-

res således:  

    

År  Møder  

2022  Fredag den 25. marts 

Fredag d. 24. juni 

Fredag den 9. september 

Fredag d. 18. november 

2023  Fredag d. 10. februar 

Fredag d. 28. april 

Fredag den 23. juni 

Fredag den 8. september 

Fredag den 24. november 

2024  Fredag den 9. februar 

Fredag den 19. april 

Fredag den 21. juni  

Fredag den 6. september 

Fredag den 22. november 

2025  Fredag den 7. februar 

Fredag den 11. april 

Fredag den 20. juni 

Fredag d. 29. august 

Fredag den 24. oktober 

2026 Fredag den 23. januar (kon-

stituerende møde) 
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Møderne afholdes fra kl. 9.30-12.30. Møderne foreslås placeret i Aalborg. 

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

placeres i tidsrummet kl. 8.30-9.30. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte mødeplanen, bortset fra septembermøderne i 

2022, 2023 og 2024. Det tilstræbes, at møderne flyttes til en uge senere i 

september på grund at budgetlægning i kommunerne. 

 

Det blev desuden aftalt, at KKR-møderne afholdes i Aalborg i hele perioden. 

  

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 Nordjylland 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. 
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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 regio-

nalt 

– 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 

– 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 (gæl-

der 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 sti ller 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 
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bestyrelse. KL’s honorarpolitik og rammer for rejser og studieture for valgpe-

rioden 2022-2026 er vedlagt. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

  

1.10. KKR som politisk forum 

SAG-2021-05184 snm 

 

Baggrund 

KKR er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem kommunerne re-

gionalt. På mødet gives en introduktion til KKR som politisk forum ved direk-

tør Morten Mandøe, KL, herunder om de centrale regionale fagområder, per-

spektiver og tendenser for den kommende valgperiode, samspillet mellem 

KL og KKR m.v.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland 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 politikker 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 Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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1.11. KKR Nordjyllands administrative organisering 

SAG-2021-05184 snm/hlth 

 

Baggrund 

På mødet gives en orientering om organiseringen af den administrative 

støtte fra kommunerne i KKR Nordjylland og KKR-sekretariatet til KKR’s po-

litiske virksomhed. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

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

slutninger truffet i KKR Nordjylland, bistår KKR-sekretariatet og kommuner-

nes forvaltninger med løsning af administrative opgaver, udarbejdelse af 

analyser og oplæg m.v. Arbejdet relaterer sig overvejende til KKR’s fagom-

råder. 

 

KKR tilrettelægger i samråd med KKR-sekretariatet og kredsen af kommu-

naldirektører fra kommunerne i regionen, hvordan kommunernes administra-

tioner medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes tvær-

kommunale samarbejde i øvrigt.  

 

Chefkonsulent i KKR-sekretariatet Helene Lund Therkelsen vil på mødet kort 

orientere om den nuværende administrative organisering. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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2. Eventuelt  

 

 

 

 


