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§1
KL (Kommunernes Landsforening) har til formål
at varetage danske kommuners fælles interesser
og derved bidrage til, at kommunerne politisk
og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL skal være et
center for indsamling, udvikling og spredning af
viden om det danske kommunestyre.
Stk. 2. KL’s bestyrelse er bemyndiget til at træffe
bestemmelse om samarbejde med foreninger eller virksomheder, der er eller bliver oprettet med
det formål for øje at løse særlige kommunale
opgaver, ligesom bestyrelsen kan etablere anden
virksomhed, der skønnes at være til gavn for danske kommuner.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne kan bemyndige
KL’s bestyrelse til med bindende virkning for
vedkommende kommune at indgå overenskomster og andre aftaler eller at fastsætte generelle
bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale.

§2
Alle danske kommuner er berettiget til medlemskab af KL. Indmeldelse af en kommune i KL skal
ske skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 2. Udmeldelse af KL skal ske skriftligt til
bestyrelsen med 1 års varsel til et regnskabsårs
udløb. Efter udtræden af KL har den udtrædende
kommune intet krav på KL.

Delegeretmødet
§3
KL’s højeste myndighed er delegeretmødet.
§4
Hver af KL’s medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte
8000 indbyggere i kommunen ved den sidste
opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3
måneder forud for delegeretmødets afholdelse.
Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et
større antal stemmeberettigede delegerede end
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antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i
den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede
efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger
kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede.
Stk. 2. Som stemmeberettigede delegerede og
stedfortrædere for disse kan alene udpeges
medlemmer af vedkommende kommunes kommunalbestyrelse. Til delegeretmødet i 2006 kan
alene udpeges medlemmer af kommunalbestyrelser og af sammenlægningsudvalg valgt ved
kommunevalget i november 2005. Sammenlægningsudvalg, der udpeger delegerede, kan til
delegeretmødet i 2006 udpege det samme antal
delegerede, som de sammenlæggende kommuner i alt ville have kunnet hver for sig.
Stk. 3. Med tale- og forslagsret, men uden stemmeret, deltager endvidere i delegeretmøderne de
medlemmer af KL’s bestyrelse, der ikke er valgt
som stemmeberettigede delegerede.
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§5
Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år. Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 2 måneder før delegeretmødet meddele medlemskommunerne tid
og sted for delegeretmødets afholdelse. Forslag
fra medlemskommunerne til delegeretmødets

dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest
1 måned forud for mødets afholdelse.
Stk. 2. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes,
når bestyrelsen beslutter det, eller når begæring
derom fremsættes af mindst 20 medlemskommuner. Med begæringen må følge motiveret
forslag til dagsorden for mødet. Tid og sted for
ekstraordinære delegeretmøder bestemmes af
bestyrelsen.
Stk. 3. Dagsorden for delegeretmødet skal af
bestyrelsen skriftligt tilsendes medlemskommunerne senest 8 dage forud for mødets afholdelse.
Stk. 4. Medlemskommunerne underretter efter
bestyrelsens nærmere bestemmelse KL om navnene på de i det enkelte delegeretmøde deltagende stemmeberettigede delegerede, stedfortrædere og eventuelle andre deltagere.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer de fornødne foranstaltninger til delegeretmødernes afholdelse.
Stk. 6. Stemmeafgivningen på delegeretmøderne
kan kun foretages personligt af de delegerede eller disses stedfortrædere.
Stk. 7. Delegeretmødet vælger selv sin dirigent.
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Stk. 8. Ordinære delegeretmøder er offentlige.
Bestyrelsen kan, såfremt praktiske grunde tilsiger dette, fastsætte begrænsninger i antallet af
deltagere ud over de stemmeberettigede delegerede.
Stk. 9. Hver kommune afholder udgifterne ved
sine delegeredes og andre deltageres deltagelse i
delegeretmøderne.

Bestyrelsen
§6
Bestyrelsen består af 17 medlemmer, der vælges
af de stemmeberettigede delegerede på det ordinære delegeretmøde, der følger umiddelbart
efter et almindeligt kommunevalg, dog således
at pladserne i bestyrelsen vil være at fordele på
politiske partier eller listesamarbejder efter forholdstalsvalgmåden på grundlag af de samlede
stemmetal til de seneste kommunevalg i de KLtilsluttede kommuner. Samtidig vælges personlige stedfortrædere for bestyrelsens medlemmer.
Ved ”parti” forstås i disse love partier, der den
1. august i valgåret er opstillingsberettigede til
folketingsvalget, og som derfor af indenrigs- og
sundhedsministeren i medfør af den kommunale
valglov er tildelt en forbeholdt kandidatlistebetegnelse ved kommunevalget. Ved ”lokale lister”

forstås alle andre kandidatlister, der opstiller til
kommunevalget. Ved ”listesamarbejder” forstås
i disse love samarbejder mellem lokale kandidatlister med henblik på valg af repræsentanter til
KL’s bestyrelse, repræsentantskab og kommunekontaktråd, der etableres ved listernes deltagelse
i foreninger eller sammenslutninger med dette
formål. Som medlemmer og stedfortrædere kan
alene vælges kommunalbestyrelsesmedlemmer
fra medlemskommunerne. Som medlemmer
og stedfortrædere kan dog i 2006 alene vælges
medlemmer af kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg valgt ved kommunevalget i
november 2005.
Stk. 2. Snarest muligt efter afholdelse af kommunevalg indhenter KL’s siddende bestyrelse
oplysninger om de for fordelingen af pladserne i
den kommende bestyrelse fornødne stemmetal i
medlemskommunerne og beregner den nævnte
fordeling. Ved delegeretmødet tilkommer det
herefter de fremmødte stemmeberettigede delegerede fra hvert parti eller listesamarbejde at
vælge bestyrelsesmedlemmer samt personlige
stedfortrædere for disse til det antal pladser,
der efter den foretagne beregning tilkommer
vedkommende parti eller listesamarbejde. Listesamarbejder skal for at kunne tages i betragtning
ved fordelingen af bestyrelsespladserne være
anmeldt til KL’s bestyrelse senest 22 dage før
den dag, hvor der afholdes kommunevalg. Be-
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styrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke
oplysninger de pågældende foreninger eller sammenslutninger af lister skal meddele om deres
medlemsforhold til sikring af korrekt opgørelse
af listesamarbejdernes stemmetal.
Stk. 3. Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af
det delegeretmøde, ved hvilket den er valgt, og
fratræder ved afslutningen af det første ordinære
delegeretmøde efter førstkommende almindelige kommunevalg.
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Stk. 4. Ophører et medlem af bestyrelsen i
valgperioden med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder et bestyrelsesmedlem af det parti, hvis delegerede har valgt den
pågældende til bestyrelsen, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder i bestyrelsen.
Er stedfortræderen ophørt med at være kommunalbestyrelsesmedlem eller udtrådt af det parti,
hvis delegerede har valgt den pågældende som
stedfortræder, udpeger de øvrige medlemmer af
bestyrelsen fra samme parti en af de øvrige ved
delegeretmødet udpegede stedfortrædere fra
samme parti til at indtræde som medlem af bestyrelsen. Er dette ikke muligt, udpeges ved det
førstkommende delegeretmøde af den gruppe
delegerede, der repræsenterer det udtrædende
bestyrelsesmedlems parti, et nyt medlem af
bestyrelsen med personlig stedfortræder. Med
udtræden af et parti sidestilles i dette stykke, at

en lokal liste, hvorpå et bestyrelsesmedlem er
valgt, udtræder af en forening eller sammenslutning af lokale lister, der udgør et listesamarbejde,
eller at et bestyrelsesmedlem, der er valgt på en
lokal kandidatliste i sin kommunalbestyrelse, erklærer ikke længere at repræsentere denne. Det
samme gælder, hvis vedkommende indtræder i
et parti og erklærer at repræsentere dette i kommunalbestyrelsen eller tilslutter sig en anden
lokal liste, der ikke er medlem af den forening
eller sammenslutning, som udgør vedkommende
listesamarbejde.
Stk. 5. Reglerne i stk. 4 ﬁnder tilsvarende anvendelse, hvis den kommune, hvori et bestyrelsesmedlem eller dettes stedfortræder er kommunalbestyrelsesmedlem, udmelder sig af KL.
Stk. 6. Er et bestyrelsesmedlem efter reglerne i
den kommunale styrelseslov midlertidigt fritaget
for sine kommunale hverv i hjemkommunen i en
forventet periode på mindst 3 måneder, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder i
bestyrelsen i den periode, fritagelsen varer.
Stk. 7. Når formanden får meddelelse om, at
et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at
varetage bestyrelseshvervet i en forventet
periode af mindst tre måneder på grund af sin
helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt
hverv, forretninger eller af andre grunde, der kan
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sidestilles hermed, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer på dette møde beslutning
om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens
indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan
varetage bestyrelseshvervet, udtræder stedfortræderen af bestyrelsen.
§7
Bestyrelsen varetager KL’s ledelse og forbereder
de sager, der skal behandles på delegeretmøder,
afgiver på disse beretning om virksomheden i
den siden sidste møde forløbne tid og giver i øvrigt KL’s medlemmer meddelelse om fællesanliggender samt fremsætter forslag til drøftelse.
Stk. 2. Bestyrelsen tegner KL. Bestyrelsen kan bemyndige formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i KL til at tegne KL i den daglige
administration. Ved pantsætning af fast ejendom
samt ved optagelse og omlægning af lån i øvrigt
udøves tegningsretten af formandskabet, jf. § 9.
Ved køb og salg af fast ejendom kan tegningsretten kun udøves af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelse træffes efter stemmeﬂerhed. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og fordeler selv forretningerne imellem sig.

Stk. 4. Bestyrelsen træder sammen i det omfang,
det besluttes af bestyrelsen, samt når formanden
eller mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for
formandskabets og udvalgenes sammensætning
og virksomhed, jf. §§ 9-11.

Formanden
§8
Bestyrelsen vælger af sin midte for sin funktionsperiode en formand samt en næstformand for
KL. Formanden har inden for de af bestyrelsen
nærmere fastsatte grænser den daglige ledelse
af KL’s anliggender. Han leder bestyrelsens møder
og bringer de af delegeretmødet og bestyrelsen
lovligt trufne beslutninger til udførelse.

Formandskabet
§9
Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af formanden, næstformanden samt indtil
tre yderligere bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens bestemmelse.
7
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Udvalg
§ 10
Bestyrelsen kan, for samme periode som bestyrelsen er valgt, nedsætte stående udvalg, hvis
medlemmer vælges af bestyrelsen på det første
bestyrelsesmøde efter et bestyrelsesvalg. Som
udvalgsmedlemmer kan alene vælges medlemmer af kommunalbestyrelser i medlemskommuner. § 4, stk. 2, 2. punktum, ﬁnder tilsvarende
anvendelse.
Stk. 2. Mindst to medlemmer i hvert af de stående udvalg vælges blandt bestyrelsens medlemmer.
§ 11
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med
henblik på varetagelse af konkrete tidsbegrænsede arbejdsopgaver.

KL’s repræsentantskab
§ 12
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende
organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at
fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
8

§ 13
Repræsentantskabet består af borgmestrene i
KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, jf. stk. 2. De enkelte kommunalbestyrelser
udpeger en stedfortræder for borgmestrene til
repræsentantskabet. I 2006 er tillige formændene for sammenlægningsudvalgene – i det
følgende benævnt borgmestre – medlemmer af
repræsentantskabet.
Stk. 2. På det ordinære delegeretmøde, der følger
umiddelbart efter et almindeligt kommunevalg,
vælges for hele valgperioden af de politiske
partier og listesamarbejder, der ved det seneste valg i KL’s medlemskommuner har opnået
mindst 2% af de afgivne stemmer, et antal medlemmer af repræsentantskabet, således at der
opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne
i repræsentantskabet på de politiske partier og
listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved
valget. De pågældende skal være medlem af en
kommunalbestyrelse i en medlemskommune.
Samtidig vælges et tilsvarende antal personlige
stedfortrædere. § 4, stk. 2, 2. punktum, ﬁnder
tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 og i dette
stykke nævnte medlemmer, og § 6, stk. 4-7, ﬁnder
tillige tilsvarende anvendelse for de i dette stykke
nævnte medlemmer.
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Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes til møde
af KL’s bestyrelse. Repræsentantskabets møder
ledes af KL’s formand eller næstformand. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for
repræsentantskabet, herunder regler om, hvilke
personer ud over medlemmerne der kan deltage i
repræsentantskabets møder.

KL’s kommunekontaktråd
§ 14
Kommunekontaktrådene har til formål at arbejde
for at fremme kommunernes fælles interesser i
forhold til regionerne samt at varetage opgaver
af fælles interesse for kommunerne i området.
Stk. 2. Kommunekontaktrådene skal, som repræsentanter for KL, medvirke til, at beslutninger
truffet i KL’s bestyrelse realiseres lokalt og regionalt, samt medvirke til formidlingen af viden og
synspunkter fra kommunalbestyrelserne til KL’s
bestyrelse.
Stk. 3. Kommunekontaktrådene varetager, som
repræsentanter for kommunerne i de pågældende regioner, valg af fælles repræsentanter
for kommunerne til nævn, udvalg m.v., hvis kompetenceområder falder inden for regionen, i de
tilfælde, hvor kompetencen hertil ikke er henlagt
til KL’s bestyrelse.

Stk. 4. KL afholder udgifter til sekretariatsbistand
til kommunekontaktrådene og fastsætter desuden regler for KL’s øvrige ﬁnansiering af kommunekontaktrådenes virke.
§ 15
Borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i hver
region er medlemmer af et kommunekontaktråd,
som betegnes ”Kommunekontaktrådet i ....”. Når
en borgmester har forfald, deltager vedkommende viceborgmester i det pågældende møde
i kommunekontaktrådet. I 2006 er formændene
for sammenlægningsudvalgene – i det følgende
benævnt borgmestre – medlemmer af kommunekontaktrådene.
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 kommunekontaktrådene
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, der repræsenterer et politisk
parti/et listesamarbejde, der ved det seneste valg
i KL’s medlemskommuner i regionen har opnået
mindst 2% af de afgivne stemmer, og som er
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repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse
i en medlemskommune. Valgene til kommunekontaktrådene foretages på møder, der ﬁnder
sted ved valgperiodens begyndelse i overensstemmelse med de regler, der fastsættes efter
stk. 4. § 4, stk. 2, 2. punktum, ﬁnder tilsvarende
anvendelse for de i stk. 1 og i dette stykke nævnte
medlemmer, og § 6, stk. 4-6, ﬁnder tillige tilsvarende anvendelse for de i dette stykke nævnte
medlemmer.
Stk. 3. Medlemmerne af hvert kommunekontaktråd vælger blandt medlemmerne det pågældende kommunekontaktråds formand og
næstformand. Valget foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene i KL’s
medlemskommuner ved kommunevalget i den
pågældende region, fordelt på politiske partier
og godkendte listesamarbejder. Ved valget kan
der indgås valgforbund mellem de repræsenterede partier og listesamarbejder.
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tørens løn- og ansættelsesforhold fastsættes af
bestyrelsen.
§ 17
Bestyrelsen kan endvidere antage direktører og
andre ledere i sekretariatet.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter reglerne for løn- og
ansættelsesforhold for direktørerne og det øvrige personale.

Vederlag m.v.

Stk. 4. KL’s bestyrelse fastsætter forretningsordenen for kommunekontaktrådene.

§ 18
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om vederlag, diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
og godtgørelser til formanden, næstformanden,
bestyrelsens øvrige medlemmer, formænd og
øvrige medlemmer af KL’s udvalg, medlemmer af
repræsentantskabet samt andre deltagere i dettes møder, medlemmer af kommunekontaktråd
og andre, der varetager hverv af væsentlig betydning for KL’s politiske virke.

KL’s personale

Medlemskontingent

§ 16
Bestyrelsen antager en administrerende direktør,
der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Direk-

§ 19
Til bestridelse af KL’s udgifter udreder hver kommune, der er medlem af KL, et kontingent, der
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fastsættes på et delegeretmøde og gælder, indtil
det ændres på et senere delegeretmøde.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter terminerne for opkrævning af kontingent for det følgende år.

Regnskab og revision
§ 20
KL’s regnskabsår er kommunernes regnskabsår.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om, på hvilken
måde KL’s kasse- og bogholderiforretninger vil
være at varetage.

Stk. 2. Opløsning af KL kan med samme majoritet gyldigt vedtages på et delegeretmøde, men
afstemningen skal foregå ved navneopråb, og
forslag om opløsning kan alene stilles under
afstemning efter at være meddelt samtlige KL’s
medlemmer mindst 4 måneder forinden.
Stk. 3. Besluttes opløsningen, tages samtidig
bestemmelse om anvendelse af KL’s midler. Medlemmerne hæfter fortsat for KL’s underskud, herunder pensionsforpligtelser.

Overgangsbestemmelser

Stk. 2. Bestyrelsen aﬂægger det årlige regnskab.
Dette revideres af et revisionsinstitut, der vælges
af delegeretmødet og offentliggøres derefter i
KL’s tidsskrift. Regnskaberne forelægges til endelig godkendelse på de ordinære delegeretmøder.

§ 22
KL overtager med virkning fra 1. april 1970 samtlige de rettigheder og forpligtelser, der hidtil har
tilkommet eller påhviler Bymæssige Kommuner,
De samvirkende Kommunalforeninger i Danmark
og Den danske Købstadforening.

Vedtægtsændringer

§ 23
KL oprettes med virkning fra 1. april 1970, fra hvilken dato nærværende love træder i kraft.

Opløsning af KL

§ 21
Ændringer af nærværende love må for at være
gyldige vedtages på et delegeretmøde med
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
delegerede stemmer.

(Vedtaget af delegeretmøderne i Bymæssige
Kommuner, Den danske Købstadforening og De
samvirkende Kommunalforeninger i Danmark
henholdsvis 23. januar, 29. januar og 13. marts
1970, med ændringer vedtaget på delegeretmø-
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der i KL den 11. juni 1971, den 13. juni 1974, den 12.
juni 1980, den 7. juni 1984, den 8. juni 1989, den
20. april 1990, den 13. juni 1997, den 24. marts
2000, den 16. marts 2001, den 15. marts 2002).
De ændringer, der blev vedtaget på delegeretmødet den 8. april 2005, indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2006.
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