
 

 

Bilag 4 Status på borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune 

Sundheds- og Kulturforvaltningen 

Område: Forebyggelse og Myndighed 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov  Som en del af sundhedsfremme- og 

forebyggelsesindsatsen udbyder 

Sundhedscentret Patientuddannelserne ”Lær at 

tackle…”, hvor det er patienter, der underviser 

kursisterne 

  I Sundhedscentret understøtter vi i høj grad, at 

borgeren danner netværk således de fortsætter 

med deres sundere vaner efterfølgende. Derfor 

har Sundhedscentret derfor medvirket til 

understøttelsen af gågrupper o.lign, som i høj 

grad er på baggrund af motivation fra borgerne 

  I ”aktiv i naturen” – tilbud til ældre og 

ensomme, bliver deltagerne i høj grad 

involveret i forhold til at danne netværk som 

skal fortsætte, når tilbuddet er slut. 

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   



 

 

Besluttet i Sundhedsudvalget 18. december 

2012, at etablere ”motion og samvær” –  

Et samarbejde mellem patientforeningerne og 

Vesthimmerlands Kommune målrettet 

trænings- og samværstilbud for borgerne med 

kroniske sygdomme og lidelser. 

  

”Bevæg dig for livet” – Bevæg dig for livet er en 

fælles vision mellem DGI og DIF, som handler 

om at 75% af befolkningen skal være aktive i 

2025 - og 50% i en forening. I den forbindelse 

arbejdes der i høj grad med at få borgere 

inddraget og få opstartet forskellige aktiviteter i 

nærområderne. 

  

 

Område: Pleje- og seniorservice 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov Besluttet ved lov   

Ældreråd Høringer i ældreråd  

KLU (relevans?)   

Ældre- og pensionistforeninger (tilskud)   

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   

Bruger-/pårørenderåd ved ældrecentre Intromøde vedr. Aktiv med Demens (SUM 

puljemidler i.f.m. Den Nationale 

Demenshandlingsplan 2025 

 



 

 

Aktivitetscentre (’kan” opgave jf. servicelov) Forårsfest for pensionistforeninger   

 

 

 

Område: Voksenpsykiatri – og handicap 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov   

Handicapråd   

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   

Der er ved de fleste botilbud oprettet 

brugerpårørenderåd.  

  

Der er ved BV Vesthimmerland oprettet 

Brugerråd. 

  

Værestedet Søndergade har et Brugerråd.   

 

Område: Kultur og fritid 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

(Note 5) 

Besluttet ved lov (Note 1) Besluttet ved lov (Note 3)  

Fritidsrådet (Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2) Høringsberettiget bla. budget (jfr. 

folkeoplysningslovens § 35) 

Facebook og andre sociale medier  



 

 

  Markedsføring og formidling 

  (ved arrangementer og lign.) 

   

   

   

Besluttet i VHK (Note 2) Besluttet i VHK (Note 4)  

Landsbyudvalget (Den Kommunale Styrelseslov 

§ 17, stk.4) 

Drøfte og behandle forhold om pålægges af 

Kultur- og Fritidsudvalget (jfr. vedtægt § 2, stk. 

3) 

Høres ved budget. 

 

Frivilligråd (Lov om Social Service § 18) Byrådet skal høre Frivilligrådet over alle 

initiativer som har betydning for det frivillige 

sociale arbejde (jfr. vedtægt § 4) 

 

 

Teknik- og Økonomi forvaltningen 

Område: Havn, Natur og Byrum 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov  Møder med borger- og beboerforeninger  

 Høring ved udarbejdelse af lokalplaner, planlov 

§ 24 

Ideudvikling med brugergrupper  

 Høring af dispensationer fra lokalplaner § 19 Kommunikation på Facebook  



 

 

 Høring ved dispensationer eller 

helhedsvurdering jf. byggelov § 22 

Kommunikation via informationstavler  

 Høring ved landzonetilladelser, planlov § 35 Borger-/brugerinddragelse forud for 

udarbejdelse af forslag til visse lokalplaner. 

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   

 

 

Område: Natur, Miljø og Sekretariat 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov   

 Høringer i forbindelse med godkendelsessager 

og andre afgørelser 

Den enkelte paragraf fremgår af den aktuelle 

bekendtgørelse 

Facebook opdateringer 

  Hjemmeside information om afgørelser mv. 

  Naturformidlingens mange aktiviteter 

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   

Grønt Råd med en lang række interessenter – 

både benyttere og beskyttere 

Årlige møder med kommunale ålaug  

 



 

 

Område: Park og vej 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

(Note 5) 

Besluttet ved lov (Note 1) Besluttet ved lov (Note 3) Indførelse af Borger Tip 

  - Opslag på facebook 

  - Video  

  - Presseomtale 

  - Borgerinddragelse 

  - Automatisk status til borgeren  

  - Tæt dialog med handelsstandforeninger, 

borgerforeninger, og landsbyudvalget 

Besluttet i VHK (Note 2) Besluttet i VHK (Note 4) - Aars  og Farsø idrætsforening 

  - Landsbypedellerne 

  - Det grønne hold i Aalestrup, Løgstør 

 

Børn – og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Område: Asyl 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov   

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   



 

 

Dialogmøder med lokalområderne ved 

asylcentrene 

Afholdelse af kvartalsvise dialogmøder med 

nærmeste naboer til Asylcentre og andre 

relevante parter f.eks. politiet. 

 

 

 

Område: Skoler og dagtilbudsområdet 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov   



 

 

Det følger af folkeskolelovens § 41, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 

2017, at kommunalbestyrelsen efter indhentet 

udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte 

en vedtægt for styrelsen af kommunens 

skolevæsen. 

 

De formelle processer er beskrevet i 

lovbekendtgørelsen nr. 1074 af 14. september 

2017: Bekendtgørelse om valg af 

forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i 

folkeskolen og om vederlag til forældre- og 

elevrepræsentanter i skolebestyrelser i 

folkeskolen.  

 

På baggrund af dette er der udarbejdet 

styrelsesvedtægter for skolevæsnet i 

Vesthimmerlands Kommune 

 

 I forbindelse med skolelukninger har 

skolebestyrelserne på den berørte skole 

udtaleret 

Der er fokus på at styrke forældrenes 

inddragelse i såvel skoler som dagtilbud.  

 

Der tilstræbes gennemsigtighed i forhold til 

indsatser og tiltag på området, og der er i den 

forbindelse en særlig opmærksomhed på 

anvendelse af digitale 

kommunikationsplatforme. 

 

Bestyrelserne inddrages i arbejdet med større 

projekter, hvor der eksempelvis udpeges 

repræsentanter til deltagelse i arbejdsgrupper 

ect.  

 

Der er etableret forældreråd i 

Landsbyordningerne og klasseråd  på skolerne 

 

Der afholdes dialogmøder mellem det politiske 

udvalg og bestyrelser i skoler og dagtilbud. 

Møderne afholdes distriktsvis og med afsæt i 

den lokale kontekst. 



 

 

Det følger af § 14 jf. Dagtilbudsloven nr. 748 af 

20. juni 2016, at forældre med børn i en 

kommunal, selvejende eller udliciteret 

daginstitution eller i kommunal dagpleje skal 

have adgang til at få oprettet en 

forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje 

eller i den enkelte daginstitution med et flertal 

af valgte forældre. 

 

Medarbejderne i dagtilbuddet skal være 

repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

Efter dagtilbudslovens § 15 har 

forældrebestyrelsen i en kommunal 

daginstitution et retskrav på en vis 

minimumskompetence. Den lovsikrede 

minimumskompetence kan ikke fratages 

forældrebestyrelsen ved en lokal beslutning i 

kommunalbestyrelsen. 

 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet 

vedtægter for forældrebestyrelser i 

Vesthimmerlands Kommune 

 

  

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   

 



 

 

Område: Familieafdelingen (Børne- og Familierådgivningen, Familiehuset, Misbrugsafdelingen, Center for Psykologi og Pædagogik, Sundhedsplejen og 

Tandplejen) 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov   

Kommunalbestyrelsen nedsætter et 

handicapråd, jf. § 37 a, stk. 1, i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale 

område. 

 

De formelle processer er beskrevet i 

lovbekendtgørelsen nr. 1249 af 13. september 

2017: Bekendtgørelse om retssikkerhed og 

administration på det sociale område, §26 - 

§30. 

 

På baggrund af dette er der udarbejdet 

forretningsorden for Handicaprådet i 

Vesthimmerlands Kommune 

 

 Der er jf. Vesthimmerlandsmodellen fokus på at 

styrke forældrenes inddragelse i den indsats, 

der skal understøtte udvikling hos deres børn 

og/eller i familien som helhed. Der er dog 

udelukkende tale om inddragelse af sagens 

parter.  

 

I forbindelse med opstart af 

efterværnsprojektet ”TUS – Tværfagligt 

UngeSamarbejde” inddrages unge i 

udarbejdelsen af forløbet TUS12. Forløbet vil 

være et tilbud for unge i målgruppen til 

efterværn, dvs. unge der har haft en 

kontaktperson eller været anbragt umiddelbart 

op til deres 18. år. Det påtænkes at inddrage 

hhv. unge, som står på tærsklen til efterværn og 

unge, som modtager en efterværnsindsats. 

Formålet er at afdække de unges behov og 

ønsker, for derved at kvalificere indsatsen. 

Besluttet i VHK  Besluttet i VHK   

 



 

 

Område: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

Besluttet ved lov  Besluttet ved lov   

  EUD arbejdsgruppe – nedsat af 

Uddannelsesrådet. 

Besluttet i VHK Besluttet i VHK   

Bestyrelsen i UNGVesthimmerland LAR – Lokalt Arbejdsmarkeds Råd  

 Samarbejdsaftale med LO  

Uddannelsesrådet Samarbejdsaftale med Dansk Byggeri  

 

 

Staben 

Område: Udvikling 

Formelle strukturer og organer Formelle processer  Andet 

(Note 5) 

Besluttet ved lov (Note 1) Besluttet ved lov (Note 3)  

Kommuneplan Godkendes efter høring Kommuneplan, Borgermøder i de 4 største 

byer, vedtaget af byrådet. 

Besluttet i VHK (Note 2) Besluttet i VHK (Note 4)  



 

 

Annoncering lokale aviser  Tekst med henvisning til hjemmeside hver uge. 

Annoncering er minimeret efter brug af 

facebook. 

Facebook, Linkin, Twitter  Giver mulighed for umiddelbart at give 

feedback til borgere som henvender sig. Direkte 

dialog med borgerne. 

 Borgermøder ved udviklingsprojekter Proces 

besluttes i de enkelte projekter, samt grad af 

involvering og hvem der skal repræsentere alle 

borgere 

Byfornyelsespuljer 

Byudviklingsplanlægning 

 

 

 

Hjemmeside  Opslagsværk for borgerne 

Selvbetjeningsløsninger hvor borgerne kan 

indsende blanketter med ansøgning om 

forskelligt 

Kulturarvskommune Projekt Projektets formål er, at give borgerne en viden 

om den kulturarv de er del af, så kulturarven 

”lever”. 

Projektet er godkendt af ØK. 

Borgergrupper i 5 byer, som har arbejdet med 

bevarelse af bygninger. 

Store borgermøder med inspiration om 

kulturarv, og ny brug af de gamle bygninger. 

Bosætning Initiativ udv. afd. Møde med ambassadører, der som borgere 

medvirker til at fremme bosætning i lokal 

området. Mange forskellige aktiviteter. 
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