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Valggrundlag og -proces for valg til de fem 
Kommunekontaktråd (KKR) for perioden 2022-2026 

Det vedtægtsmæssige grundlag for sammensætningen af de fem 

kommunekontaktråd (KKR) er KL’s love: https://www.kl.dk/media/7936/kls-

love.pdf. 

 

Derudover har KL’s bestyrelse fastsat en forretningsorden for KKR, der 

beskriver KKR’s sammensætning, valg og konstituering: 

https://www.kl.dk/media/29491/forretningsorden-for-kkr.pdf. 

 

Valget til KKR sker på samme principielle grundlag som KL’s øvrige politiske 

konstituering for valgperioden 2022-2026. Udgangspunktet er stemmetallene 

ved kommunevalget den 16. november 2021 på de politiske 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” 

(KL’s love § 6). Desuden indgår stemmerne på de lokallister, der har tilmeldt 

sig, listesamarbejder i grundlaget for sammensætningen af KL’s bestyrelse 

og øvrige politiske organer, herunder KKR. 

 

1. Sammensætning af KKR 

Det fremgår af § 15 i KL’s love, at KKR består af:  

• borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i regionen  

• et antal medlemmer, der vælges af og blandt de valgte 

kommunalbestyrelsesmedlemmer inden for hvert enkelt 

parti/listesamarbejde ved valget den 16. november 2021 i kommunerne i 

regionen.  

 

Det følger af KL’s love, § 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 

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 repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en 

medlemskommune”  

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes valg af yderligere medlemmer til KKR 

sker som en valgproces inden for de enkelte partier/listesamarbejde i hver 

enkelt region. Det er i KL’s love forudsat, at valget foretages på møder, der 

finder sted ved valgperiodens begyndelse. Der er ikke i forretningsordenen 

for KKR fastsat nærmere bestemmelser herom. Derfor er der et vist 

https://www.kl.dk/media/7936/kls-love.pdf
https://www.kl.dk/media/7936/kls-love.pdf
https://www.kl.dk/media/29491/forretningsorden-for-kkr.pdf
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spillerum til lokalt/regionalt at tilrettelægge en valgproces, der – i 

overensstemmelse med det beskrevne valggrundlag og KL’s love – giver de 

valgbare og valgberettigede medlemmer af kommunalbestyrelserne, fra de 

enkelte partier/listesamarbejder i kommunerne i regionen, mulighed for 

indflydelse på valget af det antal medlemmer, som det pågældende 

parti/listesamarbejde er berettiget til at vælge til KKR. 

 

Den partimæssige sammensætning af borgmestergruppen vil være 

bestemmende for antallet af yderligere medlemmer i de fem KKR. Dette 

antal kan derfor først beregnes, når den partimæssige sammensætning af 

borgmester-gruppen – formelt og endeligt – ligger fast efter konstitueringen 

af kommunalbestyrelserne, der finder sted senest den 15. december 2021. 

 

Det følger af forretningsordenen for KKR 2022 - 2026, at et KKR maksimalt 

kan bestå af det dobbelte antal medlemmer i forhold til antallet af kommuner 

i regionen. Hvis beregningen af yderligere medlemmer af et KKR fører til et 

samlet antal medlemmer, der ligger over dette øvre loft, foretages der en 

forholdsmæssig reduktion af antallet af medlemmer i det pågældende KKR. 

Ved en evt. reduktion af medlemstallet i et KKR tages der hensyn til: 

 

• at et parti/listesamarbejde ikke kan få færre medlemmer i KKR end det 

antal borgmestre, som det har fået valgt i kommunerne i regionen 

• at et parti/listesamarbejde, der opfylder ”spærregrænsen” på 2 % for at 

få valgt yderligere medlemmer til KKR, skal have mindst et medlem af 

KKR. 

 

KL informerer fredag den 17. december 2021 kommunalbestyrelserne om, 

hvor mange yderligere medlemmer, der skal vælges fra hvert parti og 

listesamarbejde til hvert af de fem KKR. For hvert medlem af KKR vælges 

tillige en personlig stedfortræder.  

 

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

medlemmer af KKR kan sendes til KL senest fredag den 7. januar 2021. 

Umiddelbart herefter vil der blive indkaldt til de konstituerende møder i de 

fem KKR. 

 

Ophører et medlem eller en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk 

parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være 

kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder medlemmet/stedfortræderen af 

det parti eller listesamarbejde, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har 

valgt den pågældende til KKR, udtræder det pågældende medlem eller 

stedfortræder også af KKR, jf. § 6, stk. 4, i KL’s love. Borgmestrene er 

derimod fødte medlemmer af KKR (også i tilfælde af evt. partiskift). 

 

2. Proces for valg af yderligere medlemmer  

Den samlede proces for valg af yderligere medlemmer til KL’s kommune-

kontaktråd kan samles i følgende køreplan: 

 

Dato Aktivitet  

Onsdag 15. december 2021 Sidste frist for konstituering i de 

nye kommunalbestyrelser. På 

baggrund af den partimæssige 

sammensætning af gruppen af 
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borgmestre beregner KL’s 

sekretariat herefter, hvor mange 

yderligere medlemmer, der skal 

vælges for hvert enkelt parti/ 

listesamarbejde til KKR i hver 

enkelt region. 

 

Fredag 17. december 2021 KL informerer 

kommunalbestyrelserne om det 

antal yderligere medlemmer, der 

skal vælges af og blandt 

medlemmerne af 

kommunalbestyrelser, for hvert 

enkelt parti/listesamarbejde, til 

hvert KKR. 

 

Fredag 17. december 2021-  

7. januar 2022 

Valgproces inden for de enkelte 

partier/listesamarbejder i hver 

enkelt region: De valgte 

medlemmer af 

kommunalbestyrelserne ved 

kommunevalget den 16. 

november 2021 vælger af deres 

midte det antal yderligere 

medlemmer (inkl. personlige 

stedfortrædere), som 

partiet/listesamarbejdet er 

berettiget til at vælge til KKR i den 

pågældende region. 

 

Fredag 7. januar 2022 Sidste frist for at give KL's 

sekretariat meddelelse om navn 

på de valgte, yderligere 

medlemmer til KKR og deres 

personlige stedfortrædere. 

 

 

3. Konstituerende møder i KKR 

Der vil blive indkaldt til konstituerende møder i de fem KKR senest 7 

ugedage før mødet. De konstituerende møder afholdes følgende formiddage 

med mulighed for forudgående gruppemøder: 
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4. Valg af KKR’s formand og næstformand 

På det konstituerende møde, i hvert KKR, vælges bl.a. formand og 

næstformand for KKR, og KKR udpeger fælleskommunale repræsentanter til 

en række regionale udvalg og fora.  

 

Valget af KKR's formand og næstformand sker ved forholdstalsvalg på 

grundlag af stemmetallene ved kommunevalget den 16. november 2021.  

 

Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de partier/listesamarbejder, 

der er repræsenteret i KKR. Meddelelse om indgåelse af valgforbund skal 

være meddelt KKR’s sekretariat senest tre hverdage før det konstituerende 

møde. 

 

Kontaktoplysninger på sekretariaterne i de fem KKR kan findes på  

www.kl.dk/kkr. 

• KKR Sjælland
Mandag den 17. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Sørup Herregård, 
Sørupvej 26, 4100 Ringsted
KKR Midtjylland
Onsdag den 19. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Scandic Silkeborg, 
Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

• KKR Nordjylland
Fredag den 21. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Scandic Aalborg Øst, 
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

• KKR Syddanmark
Mandag den 24. januar 2022 kl. 10:30, Hotel Fuglsangcentret, 
Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

• KKR Hovedstaden
Mandag den 25. januar 2022 kl. 10:30, Konferencecenter Pharmakon, 
Milnersvej 42, 3400 Hillerød

http://www.kl.dk/kkr
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