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68.        Oprettelse af Fælleskommunalt beboerklagenævn for 
Horsens og Hedensted kommuner. 

Beslutningstema 

Stillingtagen til oprettelse af fælleskommunalt beboerklagenævn for Horsens og Hedensted 
Kommuner. 

Økonomi 

Hedensted Kommune skal betale 20.000 kr. årligt for sekretariatsbistand fra Horsens 

Kommune. I den tidligere aftale med Vejle Kommune betalte kommunen ca. 22.000 kr. årligt 
for samme ydelse.  

Der er p.t. afsat 12.900 kr. årligt til beboerklagenævn. 

Historik 

Siden sammenlægningen har Hedensted Kommune haft en samarbejdsaftale med Vejle 

Kommune om oprettelsen af et fælleskommunalt beboerklagenævn. Denne aftale er nu 

udløbet og ophørt og Hedensted Kommune har derfor rettet henvendelse til Horsens Kommune 
med forespørgsel om at kommunerne sammen opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at 

kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn, jf. almenlejelovens § 96, stk. 1, 
idet det Hedensted Kommunes hidtidige samarbejde med Vejle Kommune herom er ophørt. 

Der er årligt ca. 6-7 sager i Hedensted Kommune, der skal behandles ved Beboerklagenævnet. 

Der er pt. 3 sager der afventer sagsbehandling i Hedensted. Horsens Kommunes 

Beboerklagenævn har ca. 10-15 sager årligt.  

Beboerklagenævnet i Horsens er positive overfor henvendelsen. 

Nævnet vil blive sekretariatsbetjent fra Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en 

engangsbetaling fra Hedensted Kommune på 20.000 kr. Beløbet genforhandles til nytår, når 
der er et overblik over den endelige sagsmængde.  

Horsens Kommune ønsker, at der udpeges de samme nævnsmedlemmer og socialsagkyndige 

som i det nuværende Beboerklagenævn for Horsens Kommune. 

I henhold til almenlejelovens § 97, stk. 1 skal beboerklagenævnet bestå af en formand og 2 

andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling 

fra Byrådet, jf. almenlejelovens § 97, stk. 2. I henhold til § 97, stk. 3 udpeges de to andre 

medlemmer af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har 

afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. 
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Desuden skal Byrådet endvidere udpege en socialsagkyndig, der tiltræder i sager om tvister 

efter almenlejelovens kap. 13., jf. almenlejelovens § 97, stk. 5.  

  

Boligorganisationer med afdelinger i kommunen samt de større lejerforeninger er blevet 

anmodet om, at bekræfte, at de indstiller de nuværende medlemmer og suppleanter til det 

fælleskommunale beboerklagenævn.  

  

Udpegningen sker for den resterende byrådsperiode, det vil sige frem til 31. december 2013.  

Til det fælleskommunale beboerklagenævn  indstilles til Statsforvaltningen at Marianne Flinch 

Skjødt beskikkes som formand for nævnet og Charlotte Lyrskov som formands suppleant.  

Gunnar Sørensen, Beringsgaard udpeges som repræsentant for boligforeningerne og Helle Bro 

Petersen, Bolig Data som suppleant for boligforeningsrepræsentanten. 

Jan Holm Jensen, Lejernes LO udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup som 

suppleant for lejerrepræsentanten. 

Lisbeth H. Eriksen Ydelsesafdelingen Horsens Kommune udpeges som socialsagkyndig og 

Anne-Mette Gisselmann Borgerservice Horsens Kommune som socialsagkyndigsuppleant.   

 
 
Administrationen indstiller 20. juni 2011, pkt. 81: 

at der med virkning fra 1. juli 2011 oprettes et fælleskommunalt beboerklagenævn sammen 

med Horsens Kommune med navnet Det Fælles kommunale Beboerklagenævn for Horsens og 
Hedensted Kommuner. 

At der udpeges de samme nævnsmedlemmer og socialsagkyndige som i det nuværende 
beboerklagenævn i Horsens Kommune som nævnt under sagens indhold. 

  

 
 
Økonomiudvalget, 20. juni 2011, pkt. 81: 

Godkendt. 

Kommunikation 

Der informeres om det nye Fælleskommunele beboerklagenævn på hjemmesiden. Endvidere 
orienteres Horsens Kommune om beslutningen. 

Lovgrundlag 

Almenlejelovens § 96 og 97 

Beslutning 
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Godkendt. 
Fraværende: Steen Christensen. 

  

 


