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Baggrund 

Økonomi- og indenrigsministeriet har i maj 2014 nedsat et udvalg, der 

skal foretage et serviceeftersyn af de i lovgivningen fastsatte kommunale 

og regionale høringer.  
 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke lovregler på teknik- og miljø-

området, der vil være relevant at se nærmere på i udvalgets arbejde. 
 

Sagsfremstilling 

Udvalget om lokale høringer skal tage stilling til, hvorvidt de gældende 

bestemmelser om kommunale og regionale høringer lever op til et formål 

om at skabe et forbedret beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig 

proces med en reel dialog. Udvalget skal i forlængelse heraf overveje, 

hvordan lovfastsatte kommunale og regionale høringer i højere grad kan 

understøtte det lokale demokrati ved en reel og relevant inddragelse af 

borgere, organisationer, erhvervsliv m.fl.  

 

Udvalget skal endvidere overveje, hvilken form for regulering og regule-

ringsgrad, der bedst tilgodeser de nævnte formål og med afsæt i gælden-

de regler komme med forslag og anbefalinger til lovgivningsinitiativer . 

Formålet er at sikre en bedre og tidligere inddragelse af borgere og er-

hvervsliv i kommunale og regionale beslutningsprocesser. Udvalget skal i 

sit arbejde særligt have fokus på, at forslag og anbefalinger bidrager til 

mindre bureaukrati og generel forenkling af de gældende regler under 

samtidig hensynstagen til retssikkerheden. 

 

Udvalget om lokale høringer er en udløber af det demokratiprojekt, som 

tidligere departementschef Marianne Thyrring stod i spidsen for. Projek-

tets hovedkonklusion er, at lokaldemokratiet er udfordret, men at der 

blandt borgere og lokalpolitikere både er lyst og vilje til en bedre dialog.  

Mere konkret foreslås det, at rammerne for dialogen mellem borgere og 

lokalpolitikere styrkes, og det anbefales, at der nedsættes dette bredt 

sammensatte udvalg, der skal gennemføre et serviceeftersyn. 

 

Baggrunden for anbefalingen er, at borgere, erhvervsliv, lokalpolitikere 

og de kommunale administrationer i forbindelse med demokratiprojektet 

har givet udtryk for, at de kommunale lovfastsatte høringer ikke skaber 

den fornødne inddragelse af borgere og erhvervsliv, og at høringerne i 

flere tilfælde opleves som unødvendige og bureaukratiske.  

 



Der gennemføres i forbindelse med udvalgsarbejdet en analyse, som skal 

afdække den praktiske anvendelse af lovbestemte høringsregler i kom-

muner og regioner, herunder hvordan høringssvar bidrager til beslut-

ningsprocessen. Der gennemføres dybdegående studier af administratio-

nen af fem udvalgte regler i tre udvalgte kommuner og én region. For-

målet er at belyse, hvordan borgere og andre interessenter sikres mere 

reel indflydelse, og om der kan skæres ned på bureaukratiet. Analysen må 

også gerne afdække og give inspiration til en hensigtsmæssig inddragel-

sesproces. 

  

Det er tidligere departementschef i Indenrigsministeriet Ib Valsborg, der 

er formand for udvalget. Derudover er Økonomi- og Indenrigsministeri-

et, Justitsministeriet, Miljøministeriet,  

Transportministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KL og 

Danske Regioner repræsenteret.  

 

Udvalgets arbejde forventes afsluttet ved udgangen af 2014. 
 

Beslutning 

      
 

 

 

 

 


