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Aftale om fælleskommunalt beboerklagenævn 

 

Mellem 

 

 Horsens Kommune 

og 

Hedensted Kommune 

og  

Odder Kommune 

 

indgås aftale om oprettelse og drift af et fælleskommunalt beboerklagenævn i henhold til 

almenlejelovens § 96, stk. 1. 

Almindelige bestemmelser 

1.1 Oprettelse sker pr. 1. juli 2014. Første funktionsperiode løber til og med den 31. 

december 2017.  

1.2  Navnet for nævnet er ” Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens, 

Hedensted og Odder Kommuner” 

1.3. Nævnet sekretariatsbetjenes af Horsens Kommune. Sekretariatets sagsbehandling 

består bl.a. i oprettelse af sager, indberetning til Huslejnævn.dk, kvalificering af 

problemstilling, undersøgelse af sagen, orientering af modpart, partshøring, udarbejdelse 

af dagsorden, afholdelse af nævnsmøde, udarbejdelse af afgørelse og retsgrundlag, 

vejledning af borgere mv. 

1.4 Der afholdes statusmøde mellem kommunerne i efteråret 2015 med henblik på en 

midtvejsevaluering af samarbejdet. Horsens Kommune indkalder til mødet. Herefter 

afholdes statusmøde med 2 års mellemrum. 

1.5 Kommunerne aftaler på statusmødet inden udpegningsperiodens udløb, hvem der skal 

indstilles til formand og formandssuppleant for nævnet for den efterfølgende periode. 

Horsens Kommune sørger for, at indsende indstillingen til Statsforvaltningen, når disse er 

blevet behandlet i de tre kommuners byråd.  

1.6 Horsens Kommune sørger for, at indhente indstillinger til posterne som 

boligforeningsrepræsentant og lejerrepræsentant samt suppleanterne for disse.  
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Betaling 

2.1 Der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra Hedensted og Odder Kommunes side 

til Horsens Kommune for sekretariatsbetjeningen.   

2.2 Beløbet pr. sag udgør 4.000 kr. I dette beløb er der indregnet udgifter til den konkrete 

sagsbehandling samt udgifter til honorering af formand og nævnsmedlemmer, samt alle 

øvrige omkostninger vedrørende nævnene.  

2.3 For Hedensted Kommune udgør beløbet for perioden 1. juli 2014 til 31. december 

2014 6.000 kr. Herefter udgør beløbet 12.000 kr. årligt. Beløbet er fastsat ud fra en 

forventet sagsnorm på 3 sager pr. år.  

Beløbet kan af begge kommuner kræves reguleret såfremt sagsnormen afviger mere end 

20 %. 

2.4 For Odder Kommune udgør beløbet for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014 

8.000 kr. Herefter udgør beløbet 16.000 kr. årligt. Beløbet er fastsat ud fra en forventet 

sagsnorm på 4 sager pr. år.  

Beløbet kan af begge kommuner kræves reguleret såfremt sagsnormen afviger mere end 

20 %. 

Opsigelse 

3.1. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Fra Horsens 

Kommunes side er opsigelsesvarslet dog 6 måneder.  

 

Den :  

   

Hedensted Kommune 

 

   

Odder Kommune 

 

   

Horsens Kommune 


