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Orientering om valg til de fem KKR 

KL orienterer hermed om valget af medlemmer til KL’s fem kommunekon-

taktråd (KKR) for den kommende valgperiode. Der afholdes konstitueren-

de møder i de fem KKR i perioden fra den 22. - 29. januar 2014.  

 

Hvert KKR sammensættes af borgmestrene fra kommunerne i regionen 

samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de enkelte partier og li -

stesamarbejder. Valget sker således, at KKR samlet set afspejler partiernes 

og listesamarbejdernes stemmetal i kommunerne i regionen. Der kan dog i 

et KKR maksimalt være det dobbelte antal medlemmer i forhold til antallet 

af kommuner i den pågældende region. 

 

De borgmestre, der vælges på de konstituerende møder i de nyvalgte kom-

munalbestyrelser i december 2013, er således fødte medlemmer af KKR 

(med 1. viceborgmesteren som stedfortræder). 

 

Reglerne for valg af de yderligere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra par-

tier og listesamarbejder fremgår af vedtægterne for KL, § 15 stk. 2: 

”Som yderligere medlemmer af kommunekontaktrådene vælger de politiske partier og 

listesamarbejder for hele valgperioden et antal medlemmer og personlige stedfortrædere for 

disse, således at der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i kommunekontakt-

rådene mellem de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved 

kommunevalget i medlemskommunerne i den pågældende region. Valgret har og valgbare 

er alene kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL’s medlemskommuner i regionen (…….)  

 

Det er de valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de enkelte partier/ 

listesamarbejder i kommunerne i regionen, der af deres midte vælger de 

medlemmer og personlige stedfortrædere, som det pågældende parti/liste-

samarbejde er berettiget til at vælge til KKR. Der er ikke fra KL fastsat 

nærmere regler for, hvordan valgprocessen inden for det enkelte parti/li-

stesamarbejde skal finde sted. Blot er det forudsat, at det sker under iagtta-

gelse af vedtægternes bestemmelser om valgret og valgbarhed, jf. ovenfor.  
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Den partimæssige sammensætning af borgmestergruppen vil være bestem-

mende for antallet af yderligere medlemmer i de fem KKR. Dette antal kan 

derfor først beregnes, når valget af borgmestre – formelt og endeligt – lig-

ger fast efter konstitueringen af kommunalbestyrelserne senest den 15. de-

cember 2013.  

 

For at KL kan foretage denne beregning, anmodes kommunerne om senest 

den 15. december 2013 at underrette KL om valget af borgmester, 1. vice-

borgmester og evt. 2. viceborgmester.  

 

KL forventer den 17. december 2013 at kunne informere kommunalbesty-

relserne om, hvor mange yderligere medlemmer, der skal vælges fra hvert 

parti og listesamarbejde til hvert af de fem KKR.  

 

Disse valg skal være afsluttet sådan, at navnene på de yderligere medlemmer 

af KKR kan sendes til KL senest den 13. januar 2014. Umiddelbart herefter 

vil der blive indkaldt til de konstituerende møder i de fem KKR, der holdes 

på følgende datoer (alle møder afholdes kl. 10.30-12.00, med mulighed for 

forudgående gruppemøder): 

• Onsdag den 22. januar 2014: KKR Syddanmark 

• Fredag den 24. januar 2014: KKR Nordjylland 

• Mandag den 27. januar 2014: KKR Midtjylland 

• Tirsdag den 28. januar 2014: KKR Sjælland 

• Onsdag den 29. januar 2014: KKR Hovedstaden. 

 

På det konstituerende møde vælges bl.a. formand og næstformand for KKR. 

Dette valg sker på grundlag af stemmetallene fra KV13 (og ikke antallet af 

medlemmer i KKR). Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de parti-

er/listesamarbejder, der er repræsenteret i KKR. Valgforbund skal være med-

delt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før det konstituerende møde.  

 

./. Der vedlægges et notat, der uddyber processen for valg og konstituering af 

KKR, samt forretningsordenen for KKR, hvor man i tillægget kan læse mere 

om hovedtemaerne i KKR’s arbejde. På www.kl.dk/kkr findes yderligere op-

lysninger om KKR, bl.a. stemmetallene fra kommunevalget den 19. november 

2013, der ligger til grund for valg og konstituering af KKR.  

 

Yderligere oplysninger kan fås i KL’s sekretariat hos: Anders Kristensen, 

abk@kl.dk - 3370 3106. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Nielsen 
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