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Til de nyvalgte kommunalbestyrelser  

Orientering om valg til kommunekontaktråd (KKR) for perioden 

2018 - 2022 

I forbindelse med den nye valgperiode sker der også valg til KL's kommu-

nekontaktråd (KKR). Der afholdes således konstituerende møder i de fem 

KKR i perioden fra den 22. - 29. januar 2018, og her nedenfor beskrives 

processen for valg af medlemmer til KKR for den kommende valgperiode 

2018 - 2022. 

 

Sammensætning af KKR 

Hvert KKR sammensættes af borgmestrene fra kommunerne i regionen 

samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de enkelte partier og 

listesamarbejder. Valget sker således, at KKR samlet set afspejler parti-

ernes 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 

kommunalbestyrelser i december 2017, er således fødte medlemmer af 

KKR med 1. viceborgmesteren som stedfortræder. 

 

Reglerne for valg af de yderligere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 

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

”Som yderligere medlemmer af kommunekontaktrådene vælger de politi-

ske partier og listesamarbejder for hele valgperioden et antal medlemmer 

og personlige stedfortrædere for disse, således at der opnås en forholds-

mæssig fordeling af pladserne i kommunekontaktrådene mellem de politi-

ske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommu-

nevalget i medlemskommunerne i den pågældende region. Valgret har og 

valgbare er alene kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL ’s medlemskom-

muner i regionen (…)"  

 

Proces for valg 

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/li-

stesamarbejde 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 

iagttagelse af vedtægternes bestemmelser om valgret og valgbarhed, jf. 

ovenfor.  
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Den partimæssige sammensætning af borgmestergruppen vil være be-

stemmende for antallet af yderligere medlemmer i de fem KKR. Dette an-

tal kan derfor først beregnes, når valget af borgmestre – formelt og ende-

ligt – ligger fast efter konstitueringen af de nye kommunalbestyrelser se-

nest den 15. december 2017.  

 

For at KL kan foretage denne beregning, anmodes kommunerne om se-

nest den 15. december 2017, at orientere KL om valget af borgmester, 1. 

viceborgmester og evt. 2. viceborgmester.  

 

KL forventer at kunne informere kommunalbestyrelserne den 18. decem-

ber 2017 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 med-

lemmer af KKR kan sendes til KL senest den 12. januar 2018.  

 

Konstituerende møder i KKR 

Umiddelbart herefter vil der blive indkaldt til konstituerende møder i de 

fem KKR. Møderne er planlagt på følgende tidspunkt og datoer med mu-

lighed for forudgående gruppemøder: 

 

KKR Sjælland Mandag den 22. januar 2018  

kl. 10:30, Sørup Herregaard, Ring-

sted 

KKR Midtjylland  

 

Onsdag den 24. januar 2018  

kl. 10:00, Gl. Skovridergaard, Silke-

borg 

KKR Syddanmark Torsdag den 25. januar 2018  

kl. 10:30, Comwell Hotel Kolding, 

Kolding 

KKR Nordjylland  

 

Fredag den 26. januar 2018  

kl. 10:30, Comwell Hotel Hvide 

Hus, Aalborg 

KKR Hovedstaden 

 

Mandag den 29. januar 2018 

kl. 10:30, Pharmakon, Hillerød 

 

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

det enkelte KKR. Dette valg sker ved forholdstalsvalg på grundlag af 

stemmetallene fra kommunalvalget 2017. Ved valget kan der indgås valg-

forbund mellem de partier/listesamarbejder, der er repræsenteret i KKR. 

Valgforbund skal være meddelt KKR’s sekretariat senest tre hverdage før 

det konstituerende møde i det enkelte KKR.  

 

./. Der er vedlagt et notat, der uddyber processen for valg og konstituering 

af KKR. Ligeledes er vedlagt forretningsordenen for KKR 2018 - 2022, 

hvor man i tillægget kan læse mere om hovedtemaerne i KKR’s arbejde. 

På www.kl.dk/kkr findes yderligere oplysninger om KKR, bl.a. stemmetal-

lene fra kommunevalget den 21. november 2017, der ligger til grund for 

valg og konstituering af KKR.  

 

http://www.kl.dk/kkr
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Yderligere oplysninger kan fås i KL’s sekretariat  hos leder af KKR, Henrik 

Fabiansson Haue, hfh@kl.dk - 2281 8888 eller chefkonsulent Susanne 

Nørlund Munk, snm@kl.dk – 3370 3740. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe  
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