
 

 

 

 

Bilag 3  Lovgivning 

Den Kommunale Styrelseslov fastlægger, at det er Byrådet, der har den fulde beslutnings-

kompetence. Nogle steder i lovgivningen er Byrådet dog pålagt at foretage en høring af 

borgerne bredt eller høring af de enkelte borgere, der vil blive berørt af en konkret 

beslutning. Høringer udgør altså et væsentligt element i borgernes deltagelse i det lokale 

demokrati.  

De formelle lovgivningsmæssige krav til borger- og brugerinddragelse findes især indenfor 

de nedenfor nævnte områder. 

Det sociale område 

På det sociale område er der pligt til at nedsætte et Ældreråd og et Handicapråd, som er 

rådgivende og høringsberettiget  i.f.m. beslutninger indenfor de respektive områder. Det 

kan f.eks. være i.f.m. kommende års budget, kvalitetsstandarder m.v. 

Kommunen er også forpligtiget til at nedsætte bruger- og pårørenderåd i 

plejeboligenheder.  

Kultur og fritidsområdet 

På kultur og fritidsområdet er der ikke på samme måde en lovgivningsmæssig 

forpligtigelse til at brugerne indgår i bestyrelsesarbejdet. Der er dog pligt til at etablere en 

musikskole-bestyrelse. På fritidsområdet er der pligt til at oprettet et 

Folkeoplysningsudvalg. 

Børn, unge- og familieområdet 

På institutionsområdet (folkeskoler, dag- og døgninstitutioner) har kommunen pligt til at 

oprette brugerbestyrelser, der har  indflydelse på, hvordan den enkelte institution skal 

drives. Den almindelige brugers indflydelse er indirekte, da den mest består i at deltage i 

valg og direkte kontakt med de valgte repræsentanter. 

Planområdet 

Inden for den fysiske planlægning skal der ske høring i.f.t. den overordnede planlægning i 

kommunen (f.eks. Kommuneplanen & Plan- og bærerdygtighedsstrategien), hvor borgerne 

har mulighed for at komme med bemærkninger i.f.m. høringsprocessen.  

I forhold til udvikling af nærområderne (f.eks. landzonetilladelser,  lokalplaner og VVM-

redegørelser) skal der også ske høringer.  

 

 



 

 

For at borgerne kan få lejlighed til at udnytte ovennævnte  indflydelsesmuligheder, har 

kommunen pligt til at informere, både generelt i lokalpressen og konkret i forhold til de 

borgere, der bliver direkte berørt af forslaget. 

I en konkret sagsbehandling af f.eks. dispensationer til nybyggeri eller ombygning gælder 

en egentlig høringsret, hvor den/de direkte berørte borgere har mulighed for at komme 

med deres mening om den pågældende ansøgning. 
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