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EN HILSEN FRA 
FORMANDSKABET

Vi glæder os til, sammen med dig, at træde ind i en ny valgperiode 
i KKR Midtjylland.

Vi kommer til at sætte aftryk på dagsordener inden for blandt 
andet vækst og beskæftigelse, sundhed, uddannelse og klima. 
Dagsordener, der har betydning for kommunerne og samfundet – 
og allervigtigst for borgerne i KKR Midtjylland.

Vi håber, du vil finde dig godt til rette som medlem eller udpeget 
af KKR Midtjylland, og vi glæder os til, sammen med dig, at forme 
KKR i valgperioden 2022-2026 og at fremme de 19 kommuners 
fælles interesser og udvikling.

Velkommen.

Borgmester Torben Hansen (A)
Formand

Borgmester Ib Boye Lauritsen (V)
Næstformand
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SAMARBEJDET I KKR - 
FÆLLES RAMMER 
OG LØSNINGER
KKR Midtjylland er et forum for de 19 
kommuner i Midtjylland. 

KKR varetager kommunernes interesser 
på de regionale områder, hvor opgaverne 
løses bedst og mest hensigtsmæssigt i et 
samarbejde mellem kommunerne i hver 
region.

I KKR skabes den fælles retning og linje i 
dialog og med afsæt i kommunernes for-
skellige vilkår, udfordringer og mulighe-
der. 

Kommunerne i KKR Midtjylland er for-
skellige i bl.a. størrelse og vilkår. Det bety-
der, at kommunerne kan noget forskelligt, 
og den forskellighed bruger vi til at dele 
viden og erfaringer med hinanden, så vi 

som kommuner, sammen og hver for sig, 
står stærkere. 

Det gælder fx, når vi som kommuner tager 
initiativ til at arbejde målrettet med klima-
tiltag.

Med partnerskabet DK2020 – Klimaplaner 
for hele Danmark viser vi, at vi som kom-
muner er villige til at forpligte os og arbej-
de målrettet for at blive klimaneutrale og 
modstandsdygtige senest i 2050.

I KKR Midtjylland har vi vedtaget en kli-
mahandlingsplan med konkrete intiativer, 
hvor vi på tværs af kommunerne samar-
bejder om bl.a. at fremme den grønne om-
stilling af virksomheder.
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NY VALGPERIODE 
– NYE DAGSORDENER
KKR blev etableret som led i kommunalre-
formen i 2006 for at styrke kommunernes 
samarbejde og interessevaretagelse regio-
nalt. 

KKR er nu i sin femte valgperiode (2022-
2026) og er i stort omfang et omdrejnings-
punkt i det fælleskommunale samarbejde. 
Både som en regional del af KL’s politiske 

organisering og som et forum, hvor kom-
munerne sætter fælles dagsordener og løf-
ter fælles indsatser. 

KKR har udviklet sig til at være en central 
regional samarbejdspart på flere fagområ-
der, og over årene er der kommet flere op-
gaver og fagområder til.

2006-2007
Socialområdet

Erhvervsområdet
(væksthuse)

Kollektiv trafik
(Trafikselskaber)

2010-2014
Regionale sundhedsaftaler 

og det nære sundhedsvæsen
Etablering af Børnehuse og Socialtilsyn 

Infrastruktur

2014-2018
Beskæftigelsesfremme

Etablering af ny beredskabsstruktur
Etablering af business regions

Regionale forhandlinger med regioner og PLO om sundhedsydelser

2018-2022
Ny uddannelsesstruktur - FGU

Implementering af nyt erhvervsfremmesystem
(Erhvervshuse og udpegning til Danmarks erhvervsfremmebestyrelse)

Klima og DK2020-samarbejder

2022-2026
Sundhedsklynger
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KKR MIDTJYLLANDS 
FAGOMRÅDER

Samarbejdet i KKR tager udgangspunkt i seks overordnede fagområder – der på mange 
måder hænger tæt sammen.

1. Sundhedsområdet
Hvert KKR varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder 
med regionens hospitaler og almen praksis.
I hver valgperiode indgår kommunerne i KKR Midtjylland og Region Midtjylland en for-
pligtigende flerårig sundhedsaftale og en plan for almen praksis for at sikre sammen-
hæng i behandlingsforløb.

2. Socialområdet 
Kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret for tilbud til borgere med sær-
lige behov, og køber pladser af hinanden til at dække borgernes forskellige tilbudsbehov 
på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Eksempelvis kan udbuddet af lokale ud-
dannelsespladser have betydning for be-
skæftigelsen og erhvervssammensætnin-
gen i området. Ligesom infrastruktur og 
kollektive transportmuligheder kan være 
afgørende for bosætninger og virksom-
hedsplaceringer. Og samtidig kan de rette 
sundhedstilbud være afgørende for, om 
borgere med fysiske sygdomme og psyki-
ske lidelser kan fastholdes på arbejdsmar-
kedet.

Du kan læse mere om fagområderne på 
https://www.kl.dk/politik/kkr/ under de 
enkelte KKR. Her kan du blive klogere på, 
hvilke særlige udfordringer og opmærk-
somhedspunkter, der er for hvert område, 
hvilken rolle KKR spiller og hvilke sam-
arbejder, vi indgår i, som har relation til 
området.
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KKR koordinerer hvert andet år en rammeaftale mellem kommunerne i KKR Midtjylland 
og Region Midtjylland med det formål at sikre koordinering og styring af det specialise-
rede social- og specialundervisningsområde.

3. Vækst og beskæftigelse
KKR Midtjylland har en central rolle på erhvervsområdet, hvor KKR udpeger repræsentan-
ter til erhvervshusene og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

KKR Midtjylland indgår årligt en resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland om kon-
krete mål og indsatser i erhvervsfremmeindsatsen i KKR Midtjylland.

4. Uddannelse
Kommunerne har fokus på, at der lokalt og regionalt er relevante uddannelsesmulig-
heder. Både for at sikre vækst og udvikling bredt i området og for at sikre kvalificeret ar-
bejdskraft til kommunernes mange arbejdspladser på velfærdsområderne.

Konkret dimensionerer KKR og fordeler årligt praktikpladser på en række uddannelser, 
fx pædagoguddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) og på social- og 
sundhedsuddannelserne.

5. Trafik og infrastruktur
Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab Midttrafik, som står for udbud og 
drift af kollektiv bustrafik i Midtjylland. KKR Midtjylland skal sikre sammenhæng i kollek-
tiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

6. Klima og miljø
KKR koordinerer og samarbejder på miljø- og planlægningsområdet, og tager i fællesskab 
initiativ til tiltag på klimaområdet. 

KKR har en central rolle i det nationale partnerskab ”DK2020 - klimaplaner for hele Dan-
mark”, som KL har indgået sammen med Realdania og regionerne for perioden 2020-
2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klima-
handleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. 
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KKR’S OPBYGNING
Der er fem kommunekontaktråd i Dan-
mark, ét i hver region. 

Hvert KKR vælger en formand og en næst-
formand til at lede KKR. I KKR Hoved-
staden er formanden borgmester Torben 
Hansen (A), Randers Kommune og næst-
formanden borgmester Ib Boye Lauritsen 
(V), Ikast-Brande Kommune.

KKR består af borgmestrene, der er selv-
skrevne medlemmer, og et antal kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer. Sammensæt-
ningen af KKR afspejler stemmefordelin-
gen ved det seneste kommunalvalg. 

KKR er et samarbejdsforum, der kan give 
anbefalinger til kommunalbestyrelserne. 
KKR kan i udgangspunktet ikke beslutte på 
kommunernes vegne. Den kompetence lig-
ger hos den enkelte kommunalbestyrelse. 
Det er derfor vigtigt, at der er en tæt rela-
tion mellem KKR og kommunerne både 
politisk og administrativt.

KKR udpeger også politiske repræsentan-
ter til en række regionale fora. Du kan læse 
mere i folderens afsnit 6.

KKR Midtjylland
KKR formandskab

Regionale fora

KKR-sekretariat Midtjylland
Regionale kommunaldirektørnetværk

Styregrupper, udvalg, ankerkommuner mv.
Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat

Administrativ understøttelse

Politisk
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SAMSPIL MED KL
KKR er en del af KL’s politiske organisation.

KKR varetager kommunernes interesser på 
en række regionale kerneområder, mens 
KL’s bestyrelse varetager alle 98 kommu-
ners interesser over for staten og andre 
landsdækkende aktører.

Vi spiller en central rolle i KL’s politiske 
arbejde og interessevaretagelse og indgår 
blandt andet i KL’s politikudvikling, og når 
nationale reformer skal implementeres. 

KKR’s formandskab mødes flere gange år-
ligt med KL’s formand og næstformand for 
at understøtte vidensdeling og et strategisk 
samspil. 

Desuden har KL’s udvalgs- og bestyrelses-
medlemmer en rolle som bindeled mellem 
KL og det KKR, de geografisk tilhører. Ud-
valgs- og bestyrelsesmedlemmer, der ikke 
er ordinære medlemmer af KKR, har ikke 
stemmeret. 

En stærk samarbejdspart udadtil
Som en central regional spiller, fremmer 
KKR kommunernes interesser udadtil og 
sætter kommunale aftryk på dagsordener, 
der er vigtige for KKR Midtjylland.

Det gælder fx, når vi sammen med Region 
Midtjylland arbejder for at skabe sammen-
hængende og ensartede forløb for borgere, 
der modtager behandlinger på tværs af sy-
gehus, læge og kommune. 

 “ Kommunerne løfter en sta-
digt større opgave på sundheds-
området. Både når det handler 
om sundhedsfremme, forebyg-
gelse og behandling. Med Sund-
hedsaftalen som overordnet 
ramme samarbejder vi med 
region og almen praksis om at 
udvikle et sammenhængende 
sundhedsvæsen med den enkelte 
borger i centrum. 
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KKR I REGIONALE FORA

KKR udpeger (eller indstiller) i hver valgperiode mellem 50 - 70 kommunale repræsen-
tanter til forskellige regionalpolitiske fora.

Der kan både være tale om lovfastsatte fora og fora, der er nedsat på baggrund af lokale 
aftaler.

KKR Midtjylland udpeger bl.a. til:
• Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse
• Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)
• Bestyrelsen for VIA University College
• Regionale EU-kontorer  
• Bestyrelsen for Central Denmark European Office
• Diverse samarbejdsudvalg på sundhedsområdet

KKR Midtjylland udpeger for hver valgpe-
riode politiske repræsentanter til en række 
regionale fora. 

Som KKR-udpeget politiker repræsenterer 
du KKR Midtjylland og de midtjyske kom-
muner. Det er derfor vigtigt, at der er et 
tæt samspil mellem dig som udpeget og 
KKR. Både, så du kender dit fælleskommu-
nale mandat, og så du kan bære viden ind i 
KKR fra de fora, du deltager i.

Du kan godt være udpeget til et regionalt 
forum uden at være medlem af KKR. Du 
skal dog være kommunalbestyrelsesmed-
lem i en af de 19 kommuner i KKR Midtjyl-
land. 

På KKR Midtjyllands hjemmeside finder 
du i Blå Bog en oversigt over medlemmer 
og udpegede af KKR Midtjylland.
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SEKRETARIATSBETJENING
AF KKR

KL stiller et KKR-sekretariat til rådighed 
for hvert KKR bestående af to konsulenter. 
KKR-sekretariatet har fokus på det politi-
ske samarbejde og betjener medlemmer 
og udpegede i KKR og forbereder KKR’s 
møder. 

KKR-sekretariatet betjener også, på for-
skellig vis, kommunaldirektørerne fra 
kommunerne i hver region, der mødes for 
at understøtte KKR’s politiske arbejde.

KL bidrager, sammen med kommunernes 
administrationer, med oplæg og analyser 
til arbejdet i KKR.

De fælleskommunale fagsekretariater 
I hvert KKR er der en række fælleskommu-
nale fagsekretariater. 

I KKR Midtjylland har vi et fagsekretariat 
på socialområdet og på sundhedsområ-
det. Vi har desuden en fælleskommunal 
klimakoordinator til at varetage DK2020-
opgaver. 

Fagsekretariaterne finansieres primært af 
kommunerne i fællesskab.

Du er som medlem eller udpeget altid velkommen til at kontakte KKR-sekretariatet i KKR 
Midtjylland, hvis du har spørgsmål til dit arbejde i KKR.

Jonna Holm Pedersen, specialkonsulent

Tlf. 2443 7958, JHP@kl.dk

Kontaktpersoner:

Christian Brincker Nordbek, chefkonsulent

Tlf. 3370 3746, CHBN@kl.dk
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