
 

 

Høring af organisationer i forbindelse med sagsbehandling. 

 

 

Dette bilag knytter sig til pkt. 1.8. i vejledning i god sagsfremstilling, der beskriver, at det skal 

fremgå af dagsordenspunktet, hvorvidt der er iværksat eller planlægges høring, og hvilke 

bemærkninger høringen har givet anledning til.  

Det er sagsbehandlerens ansvar, at høringsregler og orienteringsregler overholdes, se hertil 

vejledning i god sagsfremstilling pkt. 1.5. 

Ud over de høringsregler, der konkret er gældende på specifikke sagsområder, har 

Jammerbugt Kommune nedsat en række generelle råd og udvalg, der i visse tilfælde skal 

høres forinden sagen forelægges for udvalg eller kommunalbestyrelsen.  

Nedenstående liste er ikke udtømmende. 

 

Seniorråd: 

I henhold til § 30 i lov om retssikkerhed på det sociale område skal der i hver kommune 

etableres mindst et seniorråd. Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske 

spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om 

lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.  

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med seniorrådet fastlægge de nærmere rammer 

for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang seniorrådet skal 

høres.  Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang seniorrådet 

skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre seniorrådet om alle forslag, der vedrører de 

ældre. 

Den indgåede aftale mellem seniorrådet og kommunalbestyrelsen om fastlæggelse af de 

nærmere rammer for rådets virke gælder for én kommunal valgperiode. 

I Seniorrådet for Jammerbugt Kommunes vedtægt – der er godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018 – fremgår det af § 3, at Seniorrådet skal høres – 

inden der træffes beslutning – om såvel politiske som administrative forslag, der vedrører 

de ældre i kommunen. 

Forslag og sager sendes til høring i Seniorrådet i rimelig tid, inden de behandles i fagudvalg. 

Seniorrådets høringssvar følger sagen gennem fagudvalg til Kommunalbestyrelsen. 

Der er ikke i Jammerbugt Kommune indgået yderligere aftale, der fastlægger de nærmere 

rammer for rådets virke. Dette betyder, at Seniorrådet skal høres vedrørende alle forslag, 

der vedrører de ældre. 



 

Handicapråd: 

I henhold til § 37a i lov om retssikkerhed på det sociale område skal der i hver kommune 

nedsættes et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i 

handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 

kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.  

Kommunalbestyrelsen skal høre handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for 

mennesker med handicap. 

Handicaprådet kan dog ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 

personalesager eller konkrete klagesager, jf. § 28, stk. 3 i bekendtgørelse om retssikkerhed 

på det sociale område. 

 

Ligestillingsudvalget: 

Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde 

ligestilling i al planlægning og forvaltning, jf. ligestillingslovens § 4. Den enkelte myndighed 

har ansvaret for at fremme ligestilling såvel i interne forhold, f.eks. i personalepolitikken, ved 

rekruttering af medarbejdere og ledere osv., som i forhold til borgerne og det konkrete 

forvaltningsområde, f.eks. ved udarbejdelse af vejledninger og formidling til borgerne og ved 

planlægning af opgaver. 

Der er ikke et krav om, at der i en kommune nedsættes et ligestillingsudvalg. 

Sammenlægningsudvalget besluttede den 12. december 2006, at der skulle nedsættes et 

ligestillingsudvalg i Jammerbugt Kommune.  

Kommissoriet for Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune er følgende: 

Ligestillingsudvalget har til formål at arbejde med ligestilling mellem kvinder/mænd og 

ligestilling i forhold til etniske grupper. Ligestillingsudvalget skal arbejde med ligestilling 

blandt kommunens medarbejdere i overensstemmelse med kommunens ligestillingspolitik.  

Ligestillingsudvalget skal derudover: 

• På baggrund af Ligestillingspolitikken udarbejde en årlig handlingsplan til fremme af 

ligestillingen. 

• Udarbejde en årlig ligestillingsredegørelse efter bestemmelserne i ’Lov om ligestilling 

af kvinder og mænd’ til drøftelse i MED-udvalget og Økonomiudvalget/ 

Kommunalbestyrelsen. 

• Tilrettelægge arrangementer og møder m.m. i kommunen om diverse 

ligestillingsspørgsmål. 

• Være høringspart i forhold til ligestillingsaspektet for så vidt angår tværgående 

personalepolitiske initiativer. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ligestillingspolitik den 20. november 2008. 



Ligestillingsudvalget skal således høres i forhold til ligestillingsaspektet for så vidt angår 

tværgående personalepolitiske initiativer. Herudover kan der foretages en høring forinden 

forelæggelse for udvalg eller kommunalbestyrelse, hvor dette findes relevant. Dette vil bero 

på en konkret vurdering. 

 

Budgetprocedure: 

Der er særlige regler vedrørende høring, der gør sig gældende i forbindelse med 

budgetproceduren.  

Der afholdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet en offentlig høring af de 

omstillingsforslag, som Økonomiudvalget vælger, skal indgå i de videre budgetdrøftelser. 

Dette giver relevante parter som råd, bestyrelser m.v. mulighed for at afgive et høringssvar. 

Dette betyder, at Seniorråd, Handicapråd, Ligestillingsudvalg m.v. har mulighed for at spille 

en aktiv rolle i forbindelse med budgetprocessen. 

 

Generelt vedrørende høring: 

I henhold til speciallove er der fastsat en række bestemmelser om, hvorvidt der skal 

foretages høring forinden man behandler konkrete sager. Som eksempel kan nævnes, at 

der forinden, en lokalplan kan vedtages, skal ske orientering af ejerne, lejerne og brugerne 

af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Herudover skal der ske orientering af 

ejerne, lejerne og brugerne af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvor forslaget måtte 

må have en væsentlig betydning for dem, og endelig orientering af visse foreninger og 

lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og 

organisationer, jf. planlovens § 26.  

Forvaltningsloven indeholder endvidere bestemmelser om en lovpligtig høring af parter om 

en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, når disse er til ugunst, forinden 

der træffes afgørelse, jf. forvaltningslovens §§ 19 og 20. 

 


