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I medfør af § 13, stk. 3, 2. pkt., i KL’s love fastsættes herved følgende forretningsorden for repræsentantskabet:

Stk. 4. Repræsentantskabets møder ledes af KL’s næstformand
eller i dennes fravær af et andet medlem af bestyrelsen.

§1
Repræsentantskabets medlemmer vælges efter reglerne i § 13,
stk. 1 og 2 i KL’s love.

Stk. 5. Repræsentantskabets møder kan undtagelsesvist afholdes
virtuelt, hvis der er særligt behov for det. Virtuelle møder er ligestillet med fysiske møder. Det er formanden og næstformanden, der træffer beslutning om evt. virtuelle møder.

Stk. 2. I repræsentantskabets møder deltager endvidere med
tale- og forslagsret:
• Medlemmerne af KL’s bestyrelse
• Medlemmerne af KL’s stående udvalg
• Formænd og næstformænd for KL’s kommunekontaktråd
• samt efter bestyrelsens bestemmelse med taleret politiske
repræsentanter for fælleskommunale virksomheder og foreninger.
Stk. 3. Efter bestyrelsens bestemmelse har embedsmænd, der
repræsenterer fælleskommunale virksomheder og foreninger,
samt medarbejdere fra KL’s sekretariat adgang til at overvære
møderne.
Stk. 4. Repræsentantskabets møder er ikke offentlige.
§2
KL’s repræsentantskab afholder sædvanligvis møde 2-4 gange
årligt. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Senest 10 dage før mødet udsender bestyrelsen en dagsorden med angivelse af de sager, der vil komme til behandling på
mødet og materiale til oplysning om de enkelte sager. KL’s formand kan dog senest to dage før mødet tilføje særligt aktuelle
sager til dagsordenen.
Stk. 3. KL’s repræsentantskabs enkelte medlemmer samt andre
deltagere som nævnt i § 1, stk. 2, de tre første pinde, har inden
10 dage før mødet adgang til at få ethvert spørgsmål af fælleskommunal interesse optaget på dagsordenen.

§3
Repræsentantskabet virker som rådgivende organ over for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme dialogen mellem
KL og medlemskommunerne, jf. § 12 i KL’s love.
Stk. 2. Efter bestyrelsens anmodning afgiver de partigrupper og
godkendte listesamarbejder, der er repræsenteret i repræsentantskabet, indstilling vedrørende valg til politiske tillidsposter
i KL, jf. afsnit om fremgangsmåden ved fordeling af politiske
tillidsposter i KL i denne forretningsorden. Dette sker på et repræsentantskabsmøde, der afholdes snarest muligt, efter at KL’s
bestyrelse har konstitueret sig efter et kommunevalg.
§4
Denne forretningsorden træder i kraft fra begyndelsen af den
valgperiode, der følger efter kommunevalget i 2021.
Stk. 2. Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen med simpel majoritet efter forelæggelse for repræsentantskabet.
Således vedtaget på KL’s bestyrelsesmøde den 24. juni 2021 og
29. marts 2022 efter drøftelse på repræsentantskabets møde
den 29. marts 2022.

Forretningsorden for KL’s repræsentantskab
2022-2026

3

FREMGANGSMÅDEN VED FORDELING
AF POLITISKE TILLIDSPOSTER I KL

Pladserne i KL’s formandskab, stående udvalg og i bestyrelser
og lignende i neden for nævnte tilsluttede og samarbejdende
institutioner, virksomheder og foreninger m.v., hvortil KL udpeger medlemmer, fordeles efter forholdstalsvalgmåden på de
i bestyrelsen repræsenterede politiske partier – eller grupper af
partier, som bestyrelsen måtte opdele sig i – på grundlag af disse
partiers eller gruppers mandattal i bestyrelsen.

1. Posterne i KL’s formandskab, samt de poster i KL’s stående
udvalg og i fælleskommunale institutioner, virksomheder
og foreninger m.v., der efter bestyrelsens opfattelse af samordningshensyn bør besættes af bestyrelsen.

Det samme gælder den partimæssige fordeling af KL’s repræsentanter i permanente statslige udvalg, råd, nævn, kommissioner m.v. og i bestyrelser m.v. for ikke-fælleskommunale foreninger, hvis valgperiode er sammenfaldende eller tilnærmelsesvis
sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

3. Alle øvrige poster, der besættes efter indstilling fra (partigrupperne i) repræsentantskabet.

Alle politiske repræsentanter udpeget af KL skal være medlem
af en kommunalbestyrelse.

Posterne som formænd for KL’s udvalg samt posterne som formænd for de tilsluttede og samarbejdende virksomheder og
institutioner m.v., som tildeles KL, eller som KL har afgørende
indflydelse på besættelsen af, søges fordelt på de i bestyrelsen
repræsenterede politiske partier – eller grupper af partier, som
bestyrelsen måtte opdele sig i – efter forholdstalsvalg på grundlag af partiernes/gruppernes mandattal i bestyrelsen. Posten
som formand for KL, der tillige indebærer hvervet som formand for formandskabet, indgår i den samlede fordeling med
to pladser.

Den nærmere fordeling mellem partierne af samtlige poster
fastsættes efter forhandling mellem partiernes grupper i bestyrelsen. Ved fordelingen opdeles poster i følgende tre grupper:

2. Poster der besættes blandt medlemmerne af KL’s stående
udvalg.

Den partimæssige fordeling foretages for hver af ovennævnte
grupper for sig, idet posterne i hver gruppe fordeles under ét.
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