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1.0. Overordnede principper for inddragelse af kommunens råd, nævn,
dialogfora mv. i den politiske beslutningsproces
Når man beskæftiger sig med inddragelse af borgere i den kommunale beslutningsproces, bør der overordnet
set sondres mellem to former for inddragelse. Inddragelse af borgerne i deres egenskab af brugere / interessenter og inddragelse af borgerne i deres egenskab af medborgere.
Når vi taler om borgerinddragelse gennem organer så som råd, nævn, brugerbestyrelser og dialogfora er der
tale om den førstnævnte form for borgerinddragelse.
Sondringen mellem borger- og brugerinddragelse er væsentlig at have for øje, når der skal tages stilling til, hvordan borgerinddragelsen skal tilrettelægges og i forbindelse med afgræsningen af hvilken type sager, der skal
være genstand for inddragelse.
I det følgende præsenteres fem overordnede principper for, hvornår og hvordan Hjørring Kommune ønsker at inddrage råd, nævn, dialogfora mv. i den kommunale beslutningsproces. I den sammenhæng skal
det understreges, at de fem overordnede principper aldrig tilsidesætter bestemmelser i lovgivningen vedr.
høring af råd, nævn mv.

•

•

•

Kommunens råd, nævn, dialogfora mv. skal
inddrages i sager af væsentlig betydning for
de interesser, de er nedsat for at varetage
Som generelt udgangspunkt skal kommunens
høringsorganer inddrages i sager, der er af væsentlig betydning for det enkelte organ i dets
egenskab af repræsentant for en afgrænset in- •
teressentgruppe. Det er i denne sammenhæng
ikke tilstrækkeligt, at en given sag berører en
stor del af den gruppe borgere, organet repræsenterer. Sagen skal være af betydning for de
specifikke interesser, organet er nedsat for at
varetage.
Kommunens råd, nævn, dialogfora mv. må
ikke inddrages i personsager
Som generelt udgangspunkt skal kommunens
råd, nævn, dialogfora mv. ikke inddrages i per- •
sonsager. Personsager kan dog danne grundlag
for organets behandling af principielle spørgsmål. I sådanne sager skal der altid udarbejdes en
særskilt sagsfremstilling.
Inddragelsen skal være reel
Når et råd, nævn, dialogforum mv. inddrages i
en given sag, skal kommunen tilstræbe, at organet har en reel mulighed for at påvirke sagens
udfald. Dette indebærer bl.a., at organet skal
høres i god tid, inden der træffes afgørelse i sagen, at det skal tilvejebringes alle relevante informationer om sagen, samt at det tilsendes alle

relevante dagsordener o. lign. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at understrege, at dette
ikke tilsidesætter udvalgenes / Byrådets kompetence til at træffe hurtige beslutninger, når det
er påkrævet.
Kommunens direktion har det overordnede
ansvar for, at de relevante organer bliver inddraget
Kommunens råd, nævn, dialogfora mv. kan af
egen drift udtale sig, fremsætte forslag eller
stille spørgsmål om ethvert emne, der vedrører
de interesser, det enkelte organ varetager. Det
er imidlertid kommunens direktion, der har det
overordnede ansvar for, at relevante organer bliver inddraget i sager, der skal behandles politisk.
Kommunen skal skabe fundamentet for en
løbende dialog mellem administration / politikere og kommunens høringsorganer
For at sikre at kommunens høringsorganer kan
udfylde den funktion, de er tiltænkt, har kommunen ansvaret for at skabe rammerne for en
løbende dialog mellem kommunens administration og politikere på den ene side og det
enkelte høringsorgan på den anden side. Det er
det forvaltningsområde, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte organ, der konkret har ansvaret for at skabe rammerne for den
løbende dialog.
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2.0. Høring af Ældreråd, Handicapråd og Integrationsråd

I det følgende er oplistet en række eksempler på, hvornår der bør foretages høring af Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Eksemplerne er opdelt efter udvalgsområde, således at sagsbehandlerne
på de enkelte udvalgsområder har et grundlag for at vurdere i hvilke sagstyper, der bør foretages høring.
Det skal understreges, at der er tale om eksempler og ikke en udtømmende liste over alle sagstyper, hvor
der bør foretages høring.
Nedenfor finder du et index over eksemplerne for de respektive områder.
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Tabel 1: Økonomiudvalgets område
Høring

Ældreråd

•

•

•

Handicapråd

•

•

Sager vedr. tilrettelæggelse af valg og •
folkeafstemninger for så vidt angår
tilgængelighedsaspektet
•
Sager vedr. oprettelse / nedlæggelse
af servicefunktioner (f.eks.
nedlæggelse af borgerservicecentre) •
Sager vedr. kommunens
kommunikations- og
informationsindsats
(f.eks. valg af cms-system)
Sager vedr. oprettelse / nedlæggelse
af servicefunktioner (f.eks.
nedlæggelse af borgerservicecentre)
Sager vedr. kommunens
kommunikations- og
informationsindsats
(f.eks. valg af cms-system)

Sager vedr. køb og salg af jord og
ejendomme
Sager vedr. økonomisk planlægning,
administration og opfølgning
Overordnede, tværgående
udviklingsprojekter

•

Personalespørgsmål (f.eks. sager vedr.
kommunens brug af senior-ordninger)

•

Sager vedr. køb og salg af jord og
ejendomme

•

Sager vedr. økonomisk planlægning,
administration og opfølgning

•

Overordnede, tværgående
udviklingsprojekter

Sager vedr. tilrettelæggelse af valg og
folkeafstemninger for så vidt angår
tilgængelighedsaspektet

Integrationsråd

•

Ikke høring
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Tabel 2: Teknik- og Miljøudvalgets område
Høring

Ikke høring

•

•

Øvrige sager vedr. lokalplanlægning

•

Sager vedr. forsyning (kloak, vand, varme
etc.)

•

Sager vedr. grønne områder herunder parker
o. lign.

•

Sager vedr. indførelse af betalt parkering

Ældreråd

•
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Sager vedr. lokalplaner som har
særlig betydning for kommunens
ældre borgere
Sager vedr. kommuneplanlægning
for så vidt angår aspekter, der har
særlig betydning for kommunens
ældre borgere

•

Sager vedr. fortove og stier, hvis de
vurderes at have særlig betydning for
tilgængeligheden for kommunens
ældre borgere

•

Sager vedr. bygningsvedligeholdelse,
såfremt de omhandler eller har
indflydelse på vedligeholdelsen af
ældrecentre, ældreboliger etc.

•

Sager vedr. kollektiv trafik (køreplaner
og ruteplanlægning)

•

Sager vedr. parkeringspolitik o. lign.
såfremt de vurderes at have særlig
betydning for tilgængeligheden for
kommunens ældre borgere

•

•

Integrationsråd

Handicapråd

•

•

Sager vedr. lokalplaner som har
særlig betydning for kommunens
handicappede borgere

•

Øvrige sager vedr. lokalplanlægning

•

Sager vedr. lokalplanlægning

Sager vedr. kommuneplanlægning
for så vidt angår aspekter, der har
særlig betydning for kommunens
handicappede borgere

•

Sager vedr. grønne områder herunder parker
o. lign.

•

Sager vedr. indførelse af betalt parkering

Sager vedr. bygningsvedligeholdelse,
såfremt de omhandler eller har
indflydelse på vedligeholdelsen af
handicapboliger o. lign.
Sager vedr. stier og fortove, hvis de
vurderes at have særlig betydning for
tilgængeligheden for kommunens
handicappede borgere

•

Sager vedr. parkeringspolitik o. lign.
såfremt de vurderes at have særlig
betydning for tilgængeligheden for
kommunens handicappede borgere

•

Sager vedr. kollektiv trafik såfremt de
vurderes at have særlig betydning for
kommunens handicappede borgere

•

Sager vedr. kommuneplanlægning
for så vidt angår aspekter, der har
særlig betydning for borgere af
anden etnisk oprindelse
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Høring

Ikke høring

•

•

Sager vedr. generelle tilbud på Fritids- og
kulturudvalgets område

•

Sager vedr. tilskud fra Fritids- og
Kulturudvalgets frie midler

•

Sager vedr. generelle tilbud på Fritids- og
kulturudvalgets område

•

Sager vedr. tilskud fra Fritids- og
Kulturudvalgets frie midler

•

Generelle retningslinjer for ydelse af
tilskud efter folkeoplysningsloven

Handicapråd

Sager vedr. kultur- og fritidstilbud
særligt rettede mod den ældre del af
befolkningen

•

Sager vedr. kultur- og fritidstilbud
særligt rettede mod handicappede
borgere i kommunen

Integrationsråd

Ældreråd

Tabel 3: Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område

•

Sager vedr. kultur- og fritidstilbud
•
særligt rettede mod borgere af anden
etnisk herkomst
•

Sager vedr. generelle tilbud på Fritids- og
Kulturudvalgets område
Sager vedr. tilskud fra Fritids- og
Kulturudvalgets frie midler

Tabel 4: Børne-, skole og undervisningsudvalgets område
Ikke høring

Integrationsråd

Handicapråd

Ældreråd

Høring
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•

Sager vedr. pasnings- og
•
undervisningstilbud til handicappede
børn og unge

Sager vedr. skole- og dagtilbudsstruktur

•

Sager vedr. pasnings- og
undervisningstilbud til børn af anden
etnisk oprindelse

•

Sager vedr. skole- og dagtilbudsstruktur

Integrationsråd

Handicapråd

Ældreråd

Tabel 5: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
Høring

Ikke høring

•

Sager vedr. hjemmepleje, pleje og
omsorg

•

Sager vedr. kommunens generelle
sundhedsfremmende / forbyggende tiltag

•

Sager vedr. aktivitets- og dagtilbud til
ældre

•

Sager vedr. særlige tilbud til yngre
handicappede, udstødte mv.

•

Sager vedr. kørsel til læge og
speciallæge

•

Sager vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde
(§ 18-midlerne)

•

Sager vedr. ældre- og
handicapboliger

•

Principper for tilskud til frivilligt
socialt arbejde (frivilligpolitik)

•

Budget og regnskab for
SÆH-udvalgets område

•

Sager vedr. tilbud til handicappede

•

Sager vedr. kommunens generelle
sundhedsfremmende / forbyggende tiltag

•

Sager vedr. ældre- og
handicapboliger

•

Sager vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde
(§ 18-midlerne)

•

Sager vedr. kommunens generelle
sundhedsfremmende / forbyggende tiltag

•

Budget og regnskab for
SÆH-udvalgets område

•

Sager som har særlig relevans for
flygtninge og indvandrere
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Tabel 6: Arbejdsmarkedsudvalgets område
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•

Særlige ordninger målrettet ældre på
arbejdsmarkedet

Handicapråd

•

Sager vedr. rummelighed på
arbejdsmarkedet

Integrationsråd

Ældreråd

Høring

•

Sager vedr. integration af borgere af
anden etnisk oprindelse

•

Sager vedr. arbejdsmarkedsrettede
tilbud til flygtninge og indvandrere

Ikke høring

•

Sager vedr. indsatsen på
sygedagpengeområdet
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Øvrige råd og nævn i kommunen

Kommunen har en lang række øvrige råd og nævn, som ligeledes bør høres i forskellige sammenhænge.
De væsentligste er oplistet nedenfor.
De generelle principper for inddragelse af høringsorganer, som blev beskrevet i det første afsnit, er ligeledes gældende for disse fora.

Det lokale Beskæftigelsesråd
Kontaktperson:
Jesper Nielsen-Man
Arbejdsmarkedsområdet,
Jobcentret
Tlf: 60 16
Det Grønne Råd
Kontaktperson:
Diana Lund Larsen
Teknik og Miljø
Tlf: 65 22
Landsbyforum/Landsbyrådene
Kontaktperson:
Helle Lyngbak
Plan og Udvikling
Tlf: 32 43

Hjørring Kommune
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Erhvervsforum
Kontaktperson:
Lisbeth Bilde
Plan og Udvikling
Tlf: 32 41

Kunstudvalget
Kontaktperson:
Steen Poulsen
Plan og Udvikling
Tlf: 48 91

Turistforum Vest
Kontaktperson:
Lisbeth Bilde
Plan og Udvikling
Tlf: 32 41

Diverse MED-organer
Kontaktperson:
Grethe Jakobsen
Arbejdsmiljø og MED
Tlf: 32 12

Folkeoplysningsudvalget
Kontaktperson:
Marianne Poulsen
Fritidsgruppen,
Borgmesterkontoret
Tlf: 37 22

Skole- og
daginstitutionsbestyrelser
Ledelsen på den enkelte skole
eller daginstitution

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

