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Tips og Tricks nr. 8
God kontakt til kommunens egen jurist
Rejseholdenes erfaring er, at de kommunale sagsbehandlere på husdyrområdet bruger betydelige
ressourcer på at udrede juridiske spørgsmål - både i tilknytning til sagsbehandlingen og i
forbindelse med klagenævnets afgørelser. Det er derfor rejseholdenes anbefaling, at det juridiske
niveau styrkes ved, at de interne jurister i kommunen tilknyttes afdelingen i højere grad end
tidligere.
Jurister er i flere kommuner en sparsom ressource. Ved aktivt at inddrage de interne juridiske
kompetencer, sikres et højere niveau i miljøgodkendelserne. Dette gælder særligt på de almindelige
forvaltningsretlige områder, men kan sagtens udvides til at omfatte husdyrgodkendelsesområdet
som sådan. Derved sikres miljøgodkendelserne en kvalitet, så de juridisk kan klare en
klagenævnsbehandling.
1. Formuler de juridiske spørgsmål, som teamet har. I flere tilfælde vil disse vise sig at være af
en karakter, som hører ind under de almindelige forvaltningsretlige regler. Herunder falder
spørgsmål som: hvordan skaffes oplysninger, hvem er naboer/parter, hvordan behandles
høringssvar, hvornår er nok egentligt nok, begrundelser, ret til/politisk vilje til at fastsætte
frister osv. Juristerne vil ofte herudover have erfaring med, hvordan kommunen politisk
stiller sig til en række sagsbehandlingsmæssige forhold.
2. Aftal en workshop på ½ til 1 dag med juristen, hvor fokus skal være på
sagsbehandlingsmæssige regler ud fra de konkrete behov angivet i jeres oplæg.
3. Det er af afgørende betydning, at i er de aktive. I kan eventuelt medsende loven og et par
miljøgodkendelser samt afgørelser fra klagenævnet. Bed juristen om at fokusere særlige
steder. Juristen kan for eksempel kommentere til jeres begrundelser i miljøgodkendelsen.
4. Følg op på mødet. Aftal efter behov afholdelse af workshops, hvor i gentager punkt 1-3.
5. Brug juristen aktivt til konkrete spørgsmål, når de opstår. Herved sikrer i en fast kontakt til
en intern kompetence, som kan hjælpe jer med at sikre det nødvendige juridiske niveau.
6. Opgiv ikke kontakten, selvom i har travlt eller ikke fik svar på alle spørgsmål i første
omgang. Juristen skal have mulighed for at komme ind i området og vil under alle
omstændigheder kunne sikre en vis sagsbehandlingsmæssig kvalitet.

