
Vis hjælpelinjer som er en 

hjælp ved placering af billeder: 

1. Højreklik på den aktuelle side 

og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

03.11.2014 

Udvalget om lovfastsatte kommunale høringer 
30. oktober 2014 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

”Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet”  
 
18 anbefalinger til lokaldemokratiet 
 
Offentliggjort 18. september 2013. 
 
Anbefaling nr. 12: 
 
”Regeringen nedsætter et bredt sammensat  

udvalg, som skal gennemføre et serviceefter- 
syn af de lovfastsatte kommunale høringer.” 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Uddrag af: Kommissorium for udvalg om lokale høringer  

Formål og opgaver  

 Udvalget skal bl.a.: 

• foretage et serviceeftersyn af lovfastsatte, lokale høringer.  

 

• tage stilling til, om bestemmelserne om lokale høringer lever op til et formål om at skabe et forbedret 

beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig proces med en reel dialog.  

 

• komme med forslag og anbefalinger til lovgivningsinitiativer, der kan sikre en bedre og tidligere 

inddragelse af borgere og erhvervsliv i lokale beslutningsprocesser.  

 

• have fokus på mindre bureaukrati og generel forenkling af de gældende regler  

  

Baggrund  

Anledningen til demokratiprojektet var en faldende valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalg, som i 

2009 var nede på 66 procent – den laveste i 35 år. Endvidere pegede flere undersøgelser på, at borgerne 

oplever, at der efter kommunalreformen er blevet større afstand mellem dem og deres lokalpolitikere.  

  

Arbejdets organisering  

Formand Ib Valsborg samt repræsentanter fra 5 ministerier, KL og Danske Regioner 

   

Tidsramme  

Udvalget nedsættes i maj 2014.  

Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2014 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Tre perspektiver  

1. Lovgivningsperspektivet 

 

2. Det administrative perspektiv 

 

3. Borgerperspektivet  

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Arbejdsteser 

1. Høringsregler, der er specielt tilpasset enkelte beslutningstyper på 

forskellige områder, er ikke bedre end en standardiseret regel, der 

kan anvendes på flere områder. 

 

2. Regler der stiller krav om at høre bestemte organisationer m.v. er 

overflødige. 

 

3. Der er ikke behov for at fastsætte krav til, hvordan høringssvar 

indgår i den videre beslutningsproces. 

 

4. Tidligere inddragelse giver bedre beslutninger 
 

 


