Spørgeskema til udvalgte høringsparter i Københavns Kommune
i anledning af Borgerrådgiverens generelle egen driftundersøgelse af høringsregler i kommunens syv forvaltninger

I juridisk sprogbrug anvendes begrebet høring som betegnelse for det forhold, at en myndighed indhenter en udtalelse fra en anden
myndighed, fra sagens parter eller andre private, som indeholder en meningstilkendegivelse eller en vurdering vedrørende det forelagte
spørgsmål.
Besvarelsen vedrører (høringspart):
Spørgsmål
1. Bliver I som høringspart inddraget i høringsprocesser i kommunen?

Skolens svar
 nej
X ja

2. Hvilke forvaltninger i kommunen inddrager jer i høringsprocessen?
3. Hvilke temaer drejer høringerne sig om? (nævn gerne flere)

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Primært på folkeskoleområdet, men også vedr. KKFO, fritidshjem og
Ungdomsskole.

4. Hvor ofte bliver I som høringspart hørt af kommunen?

6 - 12 gange pr. år

5. Er de fastsatte høringsfrister hensigtsmæssige og rimelige efter jeres
opfattelse?
5.a Hvis nej – hvorfor ikke?

 nej
X ja

6. Føler I jer som høringspart tilstrækkeligt inddraget og hørt?

X nej
X ja

6.a Hvis nej – hvorfor ikke?
7. Modtager I som høringspart tilbagemeldinger på jeres høringssvar?
8. Er der ting I som høringspart kunne tænke jer anderledes i
høringsprocessen?

Både ja og nej. Vi bliver inddraget, men sjældent hørt.
X nej
 ja
Se under ”Eventuelle øvrige bemærkninger”
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Eventuelle øvrige bemærkninger:
Det er mest interessant at blive inddraget så tidligt som muligt i
høringsprocessen. Jo senere høringen foregår, jo mere pro forma er en
høring i realiteten.
Man kunne overveje at ændre strukturen, så der både er en høring inden
forvaltningen har lavet deres oplæg og en høring lige inden politikerne
beslutter noget.
Det vil forbedre kvaliteten af forvaltningens oplæg og også være mere i
overensstemmelse med moderne stakeholder-inddragelse.
En anden mulighed er at lave en ordentlig analyse af, hvor meget høringer
ændrer politikken - for at få et indblik i, om høringer har en reel værdi
eller de kun er en pro forma inddragelse af borgere og øvrige
interessenter.
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