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KKR HOVEDSTADEN
Dato:
Sted:

25-01-2022 10:30
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

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
Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune
Karsten Längerich (V), Allerød Kommune
Kent Max Magelund (A), Brøndby Kommune
Kenneth Gøtterup (C), Dragør Kommune
Vicky Holst Rasmussen (A), Egedal Kommune
Thomas Lykke Pedersen (A), Fredensborg Kommune
Michael Vindfeldt (A), Frederiksberg Kommune
Tina Tving Stauning (A), Frederikssund Kommune
Betinna Ugelvig (A), Furesø Kommune (suppleant for Ole Bondo C.)
Michael Fenger (C), Gentofte Kommune
Trine Græse (A), Gladsaxe Kommune
Kasper Damsgaard (A), Glostrup Kommune
Bent Hansen (V), Gribskov Kommune
Steffen Hansen (A), Halsnæs Kommune
Benedikte Kiær (C), Helsingør Kommune
Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune
Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
Anders Wolf Andresen (F), Hvidovre Kommune
Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup Kommune
Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune
Merete Amdisen (A), Ishøj Kommune
Sophie Hæstorp Andersen (A), Københavns Kommune
Ann Sofie Orth (C), Rudersdal Kommune
Britt Jensen (A), Rødovre Kommune
Allan S. Andersen (A), Tårnby Kommune
Henrik Rasmussen (C), Vallensbæk Kommune (via Teams)
Lone Loklindt (B), Frederiksberg Kommune
Tine Hessner (B), Furesø Kommune
Kristine Kryger (B), Gentofte Kommune (suppleant for Christina Thorholm)
Jørgen Kresten Suhr (B), Hillerød Kommune
Maria Brixtofte (B), Gentofte Kommune
Jakob Næsager (C), Københavns Kommune
Jørgen Johansen (C), Allerød Kommune
Ulla Kokfelt (D), Helsingør Kommune
Sisse Marie Welling (F), Københavns Kommune (via Teams)
Anja Rosengren (F), Halsnæs Kommune
Jens Skov (F), Egedal Kommune
Vagn Kjær-Hansen (F), Brøndby Kommune
Ole S. Nielsen (O), Gladsaxe Kommune
Susanne Damsgaard (O), Gladsaxe Kommune
Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns Kommune
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Karsten Søndergaard (V), Egedal Kommune
Ann Lindhardt (V), Hørsholm Kommune
Øyvind Vilsholm (Ø), Furesø Kommune
Sabrina Louise Christiansen (Ø), Frederiksberg Kommune
Michael Hemming Nielsen (Ø), Gribskov Kommune
Peter Mikkelsen (Ø), Rødovre Kommune
Line Barfod (Ø), Københavns Kommune
Karina Vestergård Madsen (Ø), Københavns Kommune
Helle Vallentin (Ø), Furesø Kommune (suppleant for Stine Rahbek)
Afbud
Ole Bondo Christensen (A), Furesø Kommune
Christina Thorholm (B), Hillerød Kommune
Alexander Dessoy (C), Frederiksberg Kommune
Trine Egetved (C), Gribskov Kommune
Steen Løfstrøm (D), Fredensborg Kommune
Stine Rahbek Pedersen (Ø), Ballerup Kommune
Morten Riis (Ø), Bornholm Regionskommune
Jesper Würtzen (A), Ballerup Kommune
Jacob Trøst (C), Bornholms Regionskommune
Piet Papageorge (V), Glostrup
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1.

KKR

1.1.

Konstituerende møde i KKR Hovedstaden 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
kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kommunerne i regionen, der længst har været borgmester.
Den længst siddende borgmester i kommunerne i Region Hovedstaden er
borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup Kommune.
I den egenskab er det ligeledes Michael Ziegler, der leder mødet, indtil der
er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden mødeledelsen.

Beslutning

1.2.

Godkendelse af sammensætning og medlemmer af KKR
Hovedstaden for valgperioden 2022-2026
SAG-2021-00150 snm
Baggrund
KKR Hovedstaden skal godkende sammensætning og valg af yderligere
medlemmer til KKR Hovedstaden for valgperioden 2022-2026.
Indstilling
Det indstilles, at sammensætning og valg af medlemmer til KKR Hovedstaden (jf. vedlagte bilag) for valgperioden 2022-2026 godkendes.
Sagsfremstilling
KKR Hovedstaden 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
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fødte medlemmer af det stedlige KKR (med viceborgmesteren som personlig
stedfortræder). Som yderligere medlemmer af KKR vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne 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 forretningsorden 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 kandid atlister vil være at betragte som ”lokale lister”, og disse kan gennem samarbejde 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 repræsenteret 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 medlemskommune.
KL har via kommunerne den 19. november 2021 og den 15. december 2021
orienteret de nyvalgte kommunalbestyrelser om valgene til KKR og proceduren 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 Hovedstaden sammensættes således for valgperioden
2022-2026:

KKR Hovedstaden
Borgmestre
Supplerende medlemmer
./..

A
17
17
0

B
5
0
5

C
13
9
4

D
2
0
2

F
5
1
4

G
0
0
0

I
0
0
0

K
0
0
0

O
2
0
2

V
6
2
4

Ø
8
0
8

Å
0
0
0

LLD
0
0
0

DGV
0
0
0

Beregningen er uddybet i vedlagte bilag om sammensætning af KKR Hovedstaden 2022–26. Ligeledes er vedlagt oversigt over medlemmer og stedfortrædere i KKR Hovedstaden 2022-2026.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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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 Hovedstaden skal godkende de valgforbund, der er anmeldt til valg af
KKR’s formand og næstformand.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden 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 politiske partier og listesamarbejder
– At valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage 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 kommunalbestyrelse 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 partier, der ikke har opnået 2 pct. af stemmerne, og derfor ikke er repræsenteret som politisk parti og listesamarbejde i KKR, jf. ovenstående, indgår ikke i
valget af formand/næstformand.
Beslutning
Der var anmeldt valgforbund bestående af Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og
Konservative Folkeparti.
KKR Hovedstaden godkendte det anmeldte valgforbund.
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1.4.

Valg af formand og næstformand for KKR Hovedstaden
2022-2026
SAG-2021-05184 snm
Baggrund
Der skal vælges formand og næstformand for KKR Hovedstaden 2022-2026.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden vælger formand og næstformand for perioden 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 Hovedstaden for perioden 20222026 foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved
kommunevalget 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 Hovedstaden valgte borgmester, Steen Christiansen (A), Albertslund
Kommune, som formand og borgmester, Karsten Längerich (V), Allerød
Kommune, som næstformand.

1.5.

Udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora for
valgperioden 2022-2026
SAG-2021-04979 snm
Baggrund
KKR Hovedstaden skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til
en række regionale fora for valgperioden 2022-2026.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger politiske repræsentanter for
kommunerne til regionale fora for valgperioden 2022-2026 på baggrund af
vedlagte liste.
Sagsfremstilling
KKR udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora
med hjemmel i KL’s love § 14, stk. 3.
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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. 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.
./.

Vedlagt oversigt over regionale fora, som KKR Hovedstaden skal udpege/indstille politiske repræsentanter til. Heraf fremgår antal medlemmer, der
skal indstilles/udpeges, evt. krav om suppleanter/stedfortrædere, ligestillingskrav m.v.
Beslutning
KKR Hovedstaden indstillede/udpegede følgende:
RAR Hovedstaden
– Trine Græse (A), Gladsaxe Kommune. Suppleant følger
– Peter Faarbæk (A), Høje-Taastrup Kommune. Suppleant følger
– Michel Hemming Nielsen (Ø), Gribskov Kommune. Suppleant Dorthe
Hecht (Ø), Tårnby Kommune
– Lotte Kofoed (F), Frederiksberg Kommune – suppleant følger
– Julie Quass (C), Rudersdal Kommune. Suppleant Birgitte Schjerning
Povlsen (C), Rudersdal Kommune.
Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse
– Henrik Rasmussen (C), Vallensbæk Kommune
– Jesper Würtzen (A), Ballerup Kommune
– Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns Kommune
– Peter Mikkelsen (Ø), Rødovre Kommune.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
– Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune.
Greater Copenhagen EU-office – bestyrelsen
– Christian Donatzsky (B), Helsingør Kommune.
The Greater Copenhagen & Skåne Committee
– KKR-formandskabet: Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune, og
Karsten Längerich (V), Allerød Kommune.
Copenhagen Capacity - bestyrelsen
– Ole Bondo Christensen (A), Furesø Kommune
– Sofia Osmani (C), Lyngby-Taarbæk Kommune
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– Regionsrådsmedlem Randi Mondorf (forudsætter at Randi Mondorf af regionsrådet udpeges til bestyrelsen for Greater Copenhagen ).
Wonderful Copenhagen - bestyrelsen
– Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune
– Benedikte Kiær (C), Helsingør Kommune
– Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (udpeget af Region Hovedstaden).
IBOS – Institut for Blinde og Svagsynede
– Kristine Henriksen (A), Gladsaxe Kommune.
Kommunikationscentret
– Ole Friman Hansen (F), Frederikssund Kommune.
Praksisplanudvalg (PPU) og Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) – (udpegning gældende til 30. juni 2022)
– Sisse Marie Welling (F), København Kommune
– Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
– Merete Amdisen (A), Ishøj Kommune
– Karsten Längerich (V), Allerød Kommune
– Michael Fenger (C), Gentofte Kommune.
Formanden oplyste, at partierne bag konstitueringsaftalen er enige om, at
det er de samme partier, som er udpeget til SKU og PPU, der besætter de
fem pladser i det kommende Sundhedskoordinationsudvalg (SSU – der forventes etableret som en del af et kommende lovforslag om etablering af
sundhedsklynger).
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Almen praksis
– Susanne Damsgaard (O), Gladsaxe Kommune.
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Fysioterapeuter
– Lars Bach (B), Ballerup Kommune
– Merete Winther Hildebrandt (C), Frederiksberg Kommune.
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Kiropraktorer
– Steen Løfstrøm (D), Fredensborg Kommune.
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Psykologer
– Marie Brixtofte (B), Gentofte Kommune.
SOSU Hovedstaden
– Kent Max Magelund (A), Brøndby Kommune
– Sabrina Louise Christiansen (Ø), Frederiksberg Kommune.
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FGU Danmark - bestyrelsen
– Helle Vallentin (Ø), Furesø Kommune.
Praktikpladsforum
– Vicky Holst Rasmussen (A), Egedal Kommune
– Anders Wolf Andreasen (F), Hvidovre Kommune
– Birgitte Schjerning Povlsen (C), Rudersdal Kommune.
Københavns Professionshøjskole – bestyrelsen
– Jesper Würtzen (A), Ballerup Kommune.
Skoletjenestens bestyrelse
– Esat Senturk (B), Høje Taastrup Kommune.
Region Hovedstadens kompetenceråd
– Britt Jensen (A), Rødovre Kommune
– Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup Kommune.
Copenhagen Phil - bestyrelsen
– Anders Medom Groth (B), Furesø Kommune.
Politisk Partnerskabsgruppe DK2020
– Karsten Längerich (V), Allerød Kommune.
Styringsudvalg for interreg Øresund
– Gorm Anker Gunnarsen (Ø), Københavns Kommune. Suppleant Mikkel
Skovgaard (Ø), Københavns Kommune.

1.6.

Erhvervsorganisationer og videninstitutioner til erhvervshusenes bestyrelser for valgperioden 2022-2026
SAG-2022-00150 nihj
Baggrund
KKR Hovedstaden varetager den samlede proces for udpegning af bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden. Udover at udpege 4 kommunale medlemmer til erhvervshusets bestyrelse (jfr. dagsordenspunkt 1.5) udpeger
KKR også 4 virksomhedsrepræsentanter efter indstilling fra erhvervsorganisationer, 1 medlem blandt repræsentanter for videninstitutioner samt 1 medlem fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer.
Det tidligere KKR Hovedstaden besluttede på møde i oktober 2021 at anbefale den samme udpegningsprocedure for valgperioden 2022 -2026, som
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blev benyttet for bestyrelsens første funktionsperiode (2019-2022), jf. indstillinger nedenfor.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Anmoder erhvervsorganisationer om at indstille virksomhedsrepræsentanter indenfor følgende målgrupper:
–

Dansk Industri indstiller indenfor målgruppen internationale/stor corporate (1 kandidat udpeges)

–

Dansk Erhverv indstiller indenfor vækstlaget og med internationalt
potentiale (1 kandidat udpeges)

–

Finans Danmark & Forsikring og Pension indstiller i fællesskab indenfor it/tech segmentet/iværksætteri (1 kandidat udpeges)

–

SMVdanmark og Horesta indstiller i fællesskab indenfor SMVmålgruppen og turisme (1 kandidat udpeges)

– Godkender at følgende yderligere indsigter kan indgå ved udpegning af
virksomhedsrepræsentanter: Ejerleder/ ikke ejerleder; Digitalisering og
grøn omstilling; Internationaliseringserfaring og go-to-market strategier;
Indsigt i hvilke udfordringer virksomhederne i Hovedstadsområdet møder i
den globale konkurrence og ift. skalering
– Anmoder DTU om at indstille kandidater som repræsentant for videninstitution
– Anmoder FH om at koordinere en samlet indstilling af kandidater fra de
faglige hovedorganisationer.
Sagsfremstilling
Bestyrelsens sammensætning og hensyn
Bestyrelsen i hvert erhvervshus består af 11 medlemmer, herunder en formand, 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 repræsentanter
– Fire medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter,
– herunder små og mellemstore virksomheder efter indstilling fra erhvervsorganisationer
– Et medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en vidensinstitution
– 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.
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Beslutningen om udpegelser til bestyrelsen skal baseres på en saglig overvejelse om, hvilken sammensætning af virksomhedsinteresser, der bedst afspejler 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 Hovedstaden de nævnte organisationer om skriftlige indstillinger af kandidater ud fra de besluttede kriterier. Deadline for indstilling er fastsat til den 28. februar 2022. KKR Hovedstaden udpeger, efter indstilling fra organisationer, de fire virksomhedsrepræsentanter, 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 bestyrelser.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

1.7.

Indstilling af erhvervsrepræsentant til Greater Copenhagen
EU Office
DAG-2019-00336 nihj
Baggrund
KKR Hovedstaden skal indstille én repræsentant fra erhvervslivet til det fælles EU-kontor – Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU).
GCPHEU repræsenterer Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, R egion 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
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indflydelse på EU-politik. Samtidig bidrager kontoret til, at Østdanmark bliver
et knudepunkt for vækst, livskvalitet og banebrydende innovation.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden giver KKR-formandskabet mandat til i
dialog med Dansk Erhverv at indstille en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office.
Sagsfremstilling
Bestyrelsesmedlemmerne i GCPHEU udpeges for fire år, og bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgsperioden. Efter 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 regionernes erhvervsliv (ej stemmeberettiget)
KKR Hovedstaden og KKR Sjælland udpeger i fællesskab repræsentanter
fra regionernes erhvervsliv. Senest indstillede KKR Sjælland en repræsentant fra DI, og KKR Hovedstaden en repræsentant fra Dansk Erhverv. Det
foreslås, at KKR Hovedstaden indstiller i dialog med Dansk Erhverv, og at
KKR Sjælland indstiller i dialog med DI. Den foreslåede model er tiltrådt af
KKR Sjælland.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

1.8.

KKR Hovedstadens mødeplan for valgperioden 2022-2026
SAG-2021-05184 snm
Baggrund
KKR Hovedstaden skal godkende mødeplan for valgperioden 2022-2026.
Indstilling
Det indstilles, at KKR godkender den nedenfor foreslåede mødeplan valgperioden 2022-2026.
Sagsfremstilling
KKR Hovedstaden afholder typisk 5 årlige møder. Mødekadencen og placeringen er afpasset efter opgaver og større regionalpolitiske sager, som
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KKR er involveret i. Der er ligeledes taget hensyn til KL’s øvrige politiske
mødeaktiviteter.
Det enkelte KKR kan derudover planlægge konferencer, temadage, dialogmøder med udvalgsformænd/-medlemmer i kommunerne samt øvrige regionale samarbejdspartner. Dette kan ske som led i drøftelserne om fx rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet, de regionale sundhedsaftaler, den regionale udviklingsstrategi m.v. På den måde kan det lok alpolitiske arbejde i de enkelte kommuner og KKR’s arbejde kobles tættere sammen.
På den baggrund foreslås, at møderne i KKR Hovedstaden i 2022-2026 placeres således:
År
2022

Møder
Fredag den 25. marts
Tirsdag den 21. juni
Fredag den 9. september
Fredag den 25. november

2023

Onsdag den 8. februar
Fredag den 21. april
Fredag den 23. juni

2024

2025

Fredag den 8. september
Fredag den 24. november
Tirsdag den 6. februar
Fredag den 19. april
Fredag den 21. juni
Fredag den 6. september
Fredag den 22. november
Mandag den 3. februar
Fredag den 11. april
Fredag den 20. juni
Tirsdag den 2. september
Fredag den 24. oktober

2026

Mandag den 26. januar (konstituerende
møde)

Møderne afholdes fra kl. 10.00-12.00. Møderne blev i forrige valgperiode afholdt på konferencecenteret Pharmakon i Hillerød. Partierne aftaler selv evt.
gruppemøder umiddelbart forud for KKR-møderne, som fx kan placeres i
tidsrummet kl. 9.00-10.00. Der vil være frokost efter møderne i KKR.
Beslutning
KKR Hovedstaden 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, mødevirksomhed, økonomi og sekretariat m.v.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden 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 forretningsordenen for KKR. Vedlagte forretningsorden for KKR 2022-2026 er

./.

godkendt af KL’s bestyrelse den 24. juni 2021. Forretningsordenen er gældende 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 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 resul tater.
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 hjemmes ide på kl.dk.
– KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
Forretningsordenens § 6 omhandler grundlaget for KKR’s økonomi og sekretariat. 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 politiske 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 analys er til arbejdet 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 bestyrelse. KL’s honorarpolitik og rammer for rejser og studieture for valgperioden 2022-2026 er vedlagt.
Beslutning
KKR Hovedstaden 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 direktør Morten Mandøe, KL, herunder om de centrale regionale fagområder,
perspektiver og tendenser for den kommende valgperiode, samspillet mellem KL og KKR m.v.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden 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 opgaver på tværs af kommunerne i hver region – og på tværs af KKR'erne. Samarbejdet i KKR er således særligt koncentreret om nedenstående fagområder:
– Sundhedsområdet
– Det specialiserede undervisnings- og socialområde
– Vækst, erhverv og beskæftigelse
– Uddannelse og rekruttering
– Trafik og infrastruktur
– Klima og miljø
Beslutning
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

1.11.

KKR Hovedstadens administrative organisering
SAG-2021-05184 snm
Baggrund
På mødet gives en orientering om organiseringen af den administrative støtte fra kommunerne i KKR Hovedstaden til KKR’s politiske virksomhed.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er under KKR Hovedstaden etableret en administrativ struktur med ressourcer fra KL og kommunernes forvaltninger, der sikrer opfølgning og forberedelse af møder i KKR Hovedstaden. Denne struktur foreslås videreført i
den nye valgperiode.
Den administrative struktur indeholder 4 embedsmandsvalg med deltagere
på direktørniveau fra hovedstadskommunerne. Udvalgene dækker henholdsvis sundhed, det specialiserede socialområde, klima og infrastruktur
samt vækst, uddannelse og beskæftigelse. Udvalgenes drift understøttes pt
af 7 fælleskommunale medarbejdere. KKR tilrettelægger i samråd med
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kredsen af kommunaldirektører fra hovedstadskommunerne, hvilke opgaver
embedsmandsudvalgene skal prioritere.
Tovholder for K29 (kommunaldirektørforummet i hovedstadsregionen),
kommunaldirektør Henrik Harder, Albertslund Kommune, vil på mødet kort
orientere om den nuværende administrative organisering.
Beslutning
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.
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2.

Eventuelt
1. viceborgmester, Lone Loklindt (B), Frederiksberg Kommune, rejste ønske
om større åbenhed/adgang til indhold af dagsordener for KLs politiske udvalg. Borgmester, Thomas Gyldal (A), Albertslund Kommune, og Borgmester, Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup Kommune, erklærede sig som nuværende medlemmer af KLs bestyrelse enige i målet om at sikre størst mulig åbenhed i forhold til politiske dagsordener i KL. Samtidig blev det understreget, at der også er en vigtig afvejning i forhold til udvalgenes mulighed i
at kunne arbejde effektivt med varetagelse af kommunernes interesser.
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