DAGSORDEN 2016

TEKNIKERKONTAKTUDVALGET
Dato:
Sted:

05-02-2016 09:30
S-02

Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat af Teknikerkontaktudvalgsmødet
den 10. december 2015
MDR-2015-00216 hpa
Baggrund
Møde i Teknikerkontaktudvalget fredag den 5. februar 2016.
Indstilling
Referatet indstilles til godkendelse.

./.

Sagsfremstilling
Der henvises til vedlagte referat.
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2.

Meddelelser
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3.

Temadrøftelser

3.1.

Bo Smith-udvalgets kodeks for forvaltningens rådgivning
og bistand til kommunal-bestyrelse, udvalg og borgmester
– inspirationskatalog til lokal debat
SAG-2013-00204 mds

./.

Baggrund
KL lancerede på KØF 2016 inspirationskataloget: ”Kodeks for forvaltningens
rådgivning – inspiration til den lokale debat”. Inspirationskataloget tager
afsæt i det bud på kodeks til kommunerne, der fremgår af Bo Smithudvalgets rapport om embedsmandens rolle i det moderne folkestyre, og
supplerer med nogle øvrige dilemmaer i samspillet mellem politikere og
embedsmænd i kommunerne. Inspirationskataloget er d. 20. januar 2016
blevet sendt som borgmesterbrev, som opfordring til at tage en lokal
drøftelse om emnet.
I drøftelsen i kontaktudvalget deltager også Jan Ellebye, kontorchef i KL’s
ledelsessekretariat.
Indstilling
Det indstilles, at inspirationskataloget ”Kodeks for forvaltningens rådgivning”
drøftes.
Sagsfremstilling
I efteråret 2015 lancerede Bo Smith-udvalget sin rapport om
Embedsmanden i det moderne folkestyre. Rapporten er resultatet af et
udvalgsarbejde i DJØF-regi, der har set nærmere på embedsmandens rolle
– især i staten men også i kommunerne. I forhold til kommunerne indeholder
rapporten et kodeks for ledere og ansatte i forvaltningen. Kodekset
indeholder syv normer for forvaltningens rådgivning og bistand til
kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lovlighed
Sandhed
Faglighed
Partipolitisk neutralitet
Ansvar og ledelse
Udvikling og samarbejde
Åbenhed om fejl.
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Umiddelbart kan de syv normer virke selvfølgelige. De bliver først for alvor
interessante, når de møder den praktiske virkelighed og udfordres.
KL har udarbejdet et inspirationskatalog til det lokale arbejde med normerne
for forvaltningens rådgivning og bistanden til kommunalbestyrelse, udvalg
og borgmestre.
Inspirationskataloget er ikke udtømmende, og det vil være forskelligt fra
kommune til kommune, hvilke temaer, der kan være relevante at tage op.
Kataloget er først og fremmest udarbejdet med tanke på drøftelserne
mellem politikere og forvaltning, og sådan at man kan udvælge de temaer
og diskussioner fra kataloget, man vil prioritere at drøfte nærmere.
Forvaltningen kan derudover tænke diskussionerne ind i ledelsesarbejdet og
organisationskulturen.
Inspirationskataloget har to hoveddele. Del 1 handler om den daglige
sekretariatsbetjening bredt set i forhold til politikudviklingen,
implementeringen af de politiske beslutninger, af politikerne,
mediehåndteringen og forvaltningens rolle i de eksterne relationer. Del 2 går
tæt på hver af de syv normer og hvilke drøftelser, der fx kan tages afsæt i
lokalt. Bagerst i inspirationskataloget findes et optryk af Bo Smith udvalgets
kodeks.
./.

KL’s inspirationskatalog vedlægges. Herudover vedlægges borgmesterbrev
af 20. januar 2016 samt vejledning Det politiske arbejde i
kommunalbestyrelse og udvalg.

3.2.

Aftale om nationale servicemål for sagsbehandling og
understøttende aktiviteter
SAG-2016-00384 nsv/syj
Baggrund
I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 og udløber af Vækstpakken i
2014, indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiden for
erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en
tredjedel. Reduktionen skal blandt andet opnås ved at indføre servicemål for
følgende sagsbehandlingsområder:
-

Miljøgodkendelser af virksomheder
Godkendelse af husdyrbrug
Byggesager.
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KL og regeringen er efterfølgende blevet enige om konkrete sagsbehandlingstider for de tre områder, en forbedret måde at måle kommunernes
sagsbehandlingstid på, samt øgede økonomiske midler til sagsområderne.
Emnet er tidligere behandlet på TMU og senest af KL’s bestyrelse december
2015.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget:
 Drøfter, hvordan KL på forskellige måder kan understøtte, at kommunerne
når den aftalte reduktion
 Opfordrer alle kommuner til at have fortsat fokus på kvalitet og service i
sagsbehandlingen, bl.a. ved at deltage i de af KL faciliterede indsatser til
fremme af videndeling og best practice omkring:
– Selvbetjening og digitalisering af ansøgninger og dokumentation
– Dialog og samskabelse med borgere og erhverv om løsningerne
– Optimerede arbejdsprocesser, med tid til det vigtige.

Sagsfremstilling
Aftalen om reduktion af sagsbehandlingstider (og nationale servicemål) blev
indgået lige inden årsskiftet, og der er udsendt administrativ information til
kommunerne. Se denne og aftalen her:
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Fastsattelse-af-konkrete-servicemal-formiljogodken-delser-godkendelse-af-husdyrbrug-og-byggesagerid194611/?n=0&section=54598
I løbet af forhandlingerne har KL bl.a. fået en del sager undtaget fra
servicemålene, pga. stor kompleksitet, fået sagsbehandlingstiden til kun at
omfatte fyldestgørende ansøgninger og opgørelse baseret på retvisende
data. Udmøntningen af aftalen indeholder flere elementer, som KL er
tovholder på.
Understøttende aktiviteter til fremme af sagsbehandlingen
Sekretariatet skal varetage udmøntningen af aftalens understøttende
aktiviteter, dvs. indsatser som kan fremme den gensidige vidensudveksling
blandt kommunerne. Dels om det gode samarbejde med virksomheder og
borgere. Dels om den bedste brug af IT systemenerne. Og dels effektive
måder at organisere forvaltningens arbejde på. Disse indsatser forberedes
med udgangspunkt i kommunernes behov.
Evaluering og evidens
Det er aftalt med regeringen, at aftalen skal evalueres i første halvdel af
2017. Her skal det således vurderes, om målet for de gennemsnitlige
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servicemål kan siges at være nået, samt om mål og kategorierne har givet
mening i kommunernes arbejde. En del af evaluering vil derfor handle om, at
sagsbehandlingen i kommunerne af meget afhængig af korrekt
dokumentation i ansøgningerne, andre myndigheders sagsbehandling og de
op til 22 lovgivninger, som kommunerne skal påse.
Udvikling af IT-systemet Byg & Miljø til bl.a. målinger
Selvbetjeningssystemet til bygge- og miljøansøgninger Byg & Miljø er
principielt obligatorisk at bruge, men der ligger stadig en indsats i at vænne
både borgere og kommuner til at bruge det. Samtidig skal systemet
udbygges til, at kommunerne kan logge sagsgangene – som fx i
pakkepostens Track & Trace system. Herved får kommunerne mulighed for
at trække data ud af systemet, som giver et mere retvisende billede af, hvad
sagsbehandlingstiden består af. Data kan vise, hvor meget af tiden, sagerne
reelt ligger på kommunens bord.

3.3.

National-politisk aftale i dec. 2015 om Fødevare- og
Landbrugspakke
SAG-2016-00033 trr
Baggrund
Regeringen har 22. dec. 2015 indgået aftale med DF, LA og K om en nye
fødevare- og landbrugspakke. Den skal sikre bedre produktionsvilkår for
landbruget og samtidig håndtere en række af de centrale danske
miljøudfordringer. KL har taget positivt imod pakken, men også opfordret til
fokus på helhedsløsninger. Se pakken her:
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsats
er/Foedevare-_og_landbrugspakke/Aftale_om_foedevare_og_landbrugspakken.pdf
KL’s Teknik- og Miljøudvalg har konkluderet, at aftalen stiller krav om en
betydelig indsats for kommunerne, hvorfor KL i den videre dialog med staten
bør sætte klare aftryk på rammevilkårene. Fsva. modellen for fordeling af
kvælstof indenfor oplande, indeholder pakken flere af de elementer, som
KTC-MIG har advokeret for.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter:
 Hvilke rammevilkår der skal være til stede for at kommunerne på



bedste vis kan varetage implementering af de kollektive virkemidler
og facilitering af vandråd
Hvilke øvrige konsekvenser, aftalen har for kommunerne.
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Sagsfremstilling
KL har den 22. dec. 2015 kommenteret landbrugspakken med en opfordring
til helhedsfokus, se http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/KL-opfordrer-tilhelhedsfokus-i-den-nye-landbrugspakke-id194628/. KL har i
pressemeddelelsen fokuseret på den målrettede regulering, kollektive
virkemidler og vandrådenes arbejde. Aftalen rummer dog også andre forhold
af relevans for kommunernes opgavevaretagelse: Regnvandsbetingede
udløb, vandindvinding, sagsbehandlingstider, akvakultur m.m.
Målrettet regulering
Med aftalen er regeringen og aftaleparterne enige om at gennemføre et
paradigmeskift for miljøreguleringen af landbruget, som i fremtiden skal
være målrettet og baseret på en vurdering af lokale behov, så der sættes
ind, hvor der er brug for det – i forlængelse af anbefalingerne fra bl.a. Naturog Landbrugskommissionen i 2013.
Reguleringen af staldanlæg og markarealer er i dag koblet sammen i én
konkret kommunal husdyrgodkendelse. Fra 2017 eller 2018 vil den blive
opdelt i en arealdel, der overgår til de statslige generelle miljøregler og en
fortsat kommunal miljøgodkendelse udelukkende vedrørende anlægsdelen.
KL er enig i, at vækst og miljøhensyn bør gå hånd i hånd. Kommunerne har
stor gavn af både landbrugets arbejdspladser og et sundt vandmiljø. Derfor
er såvel miljøgodkendelser som vandområdeplaner helt centrale
fokusområder for kommunerne. Sekretariatet vil fortsat være i tæt dialog
med Miljøstyrelsen om at sikre de fornødne rammevilkår under den nye
regulering, herunder i overgangsperioden.
Kollektive virkemidler
Centralt i aftalen er en omfattende satsning på såkaldte kollektive
virkemidler, der skal reducere nitratudvaskningen til de danske fjorde.
Aftaleparterne er enige om målrettet at anvende midler fra
landdistriktsprogrammet til etablering af kollektive kvælstofvirkemidler i form
af fx minivådområder, vådområder og skovrejsning svarende til en reduktion
på alt ca. 3.800 tons kvælstof.
Kommunerne har med succes løftet vådområdeindsatsen i 2010-2015 i
samarbejde med hundredevis af lokale lodsejere. KL har længe efterlyst
mere integrerede og intelligente rammevilkår, hvor vådområderne spiller
sammen med minivådområder, klimatilpasning og bedre vandmiljø. KL vil
derfor stærkt opfordre til, at det nu også bliver omsat til helhedsorienterede
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tilskudsordninger - med kommunerne som den samlende offentlige lokale
aktør.
Mindre vandløb skal vurderes af vandråd
Aftaleparterne er også enige om, at alle vandløb i det foreliggende udkast til
vandområdeplaner med et opland under 10 km2, ca. 10.000 km, skal
vurderes på baggrund af faglige kriterier mhp. om de fortsat skal være med i
vandområdeplanerne. Vandrådene får herefter til opgave ud fra deres lokale
viden at melde tilbage, om de er enige i dette.
Vandråd og kommuner har i 2014 brugt mange ressourcer på at placere
vandløbsindsatser i de små vandløb, der er helt afgørende for fiskeynglen
og lystfiskeriet. Det er derfor positivt, at disse vandløb ikke pr. automatik
tages ud af planerne, men at vandrådene her i stedet får en kvalificerende
rolle.
Aftalens øvrige kommunalt relaterede fokusområder
Det fremgår af aftalen, at Miljø- og Fødevareministeriet vil søge at indgå en
aftale med KL om et generelt fokus på renseanlæg og regnvandsbetingede
udløb.
Aarhus Universitet har i 2014 tilvejebragt nye viden og nye modeller til brug
for vurdering af vandindvindingens påvirkning af den økologiske tilstand i
vandløb. Naturstyrelsen vil efter udstedelse af de statslige
vandområdeplaner for 2015-2021 (forventeligt 1. halvår af 2016) udgive en
vejledning ifm. kommunernes behandling af ansøgninger om
vandindvinding.
Aftaleparterne er enige om, at der indføres loft for sagsbehandlingstider for
miljøgodkendelser af husdyrbrug. Loftet forstås som servicemål – uden at
der vil være tale om et retskrav. Det aftalte svarer til den aftale, der er
indgået i dec. 2015 ml. regeringen og KL.
Aftaleparterne er endelig enige om at tilføre dambrugserhvervet
kvælstofkvoter á i alt 380 tons kvælstof. Tilførslen vil kun ske til dambrug,
der har en ressourceeffektivitet på niveau med såkaldte modeldambrug.
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4.

Behandlingssager - Energi- og
forsyningspolitik

4.1.

Forventet udspil om konkurrenceudsættelse af
affaldsområdet
SAG-2014-05651 ach
Baggrund
Det forventes, at regeringen snart vil komme med et markant udspil om
konkurrenceudsættelse af affaldsområdet. Ministeren har meddelt, at staten
vil tage evalueringen af de politiske aftaler fra 2007 og 2011 med i samme
proces som spørgsmålet om organisering af forbrændingssektoren. Det
betyder, at udspillet sandsynligvis både vil forholde sig til den fremtidige
organisering af forbrændingssektoren med et ønske om at realisere et
yderligere potentiale på området og til affaldsområdet generelt, fx udbud af
drift af genbrugspladser m.m.
Med vækstplanen og aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem
regeringen og KL var parterne enige om målsætningen om at effektivisere
affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for
virksomheder og forbrugere. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i
embedsmandsregi, der skulle komme med forslag til realiseringen heraf.
Embedsmandsgruppens arbejde er afsluttet, og der foreligger nu en rapport
indeholdende en bruttoliste uden anbefalinger, da der ikke kunne opnås
enighed herom.
KL’s Teknik- og Miljøudvalg har pointeret, at der med den nævnte
liberaliseringsmodel er risiko for stigende bureaukratisering og højere priser,
jf. erfaringerne med vandsektoren.
Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget tager en indledende drøftelse af,
hvordan KL kan stille sig proaktivt ift. regeringens forventede udspil om
konkurrenceudsættelse på affaldsområdet.
Sagsfremstilling
Der har været afholdt møde mellem KL's formand og energi- forsynings- og
klimaministeren den 25. november 2015, hvor både forbrænding og
evaluering af de politiske aftaler: Organisering af affaldssektoren fra 2007
og Tilmeldeordning for erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser fra
2011 var på dagsordenen.
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På mødet med ministeren meldte staten ud, at regeringen vil gå efter en høj
grad af konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren og affaldsområdet
generelt.
Af aftalen om præcisering af finanslovsaftalen for 2016 fremgår det:
Parterne er enige om at drøfte muligheden for at gøre affaldsgebyret for
virksomheder til en tilvalgsordning. Hvad der nærmere ligger bag dette er pt.
uafklaret.
På mødet med ministeren fremførte KL, at prisen på fjernvarme vil stige for
forbrugerne, hvis licitationsmodellen føres ud i livet. Der må desuden
forventes en kraftigreaktion fra kommunerne som følge af risikoen for
strandede omkostninger, da investeringer i en række anlæg endnu ikke er
tilbagebetalt.
Affaldsforbrændingsanlæggene er i dag store leverandører af varme til
fjernvarmen. Affald, som ikke kan genanvendes, er et billigt
forbrændingsemne, og i takt med at mængderne i givet fald svinder ind som
følge af en fuld konkurrenceudsættelse, vil anlæggene skulle lede efter
alternative og dyrere brændsler. Det vil typisk være biomasse (træflis) eller
importeret affald.
KL og Dansk Affaldsforening har på den baggrund tidligere påpeget, at
effekten af en fuld liberalisering af affaldsområdet vil betyde, at
varmeregningen typisk kan stige med 3000 kr./år for en almindelig
fjernvarmeforbruger. Stigningen vil med al sandsynlighed blive højere, hvis
regeringen som varslet spiller ud med, at alt forbrændingsegnet affald skal
konkurrenceudsættes (og altså ikke kun erhvervsaffaldet). KL har derfor
også tidligere argumenteret kraftigt for, at tiltag på forbrændingsområdet
skal ses i sammenhæng med fjernvarmeforsyningen.
Affaldsforeningen har udviklet en model Erhvervsaffald 2.0, som KL har
spillet ind i arbejdsgruppen. Kammeradvokaten mener ikke, at modellen er
lovlig, og desuden har EU-kommissionen åbnet en sag mod fire kommunalt
ejede affaldsenergi-anlæg i Sverige. De svenske anlæg er opbygget med
økonomisk adskillelse i en kommunal og en kommerciel del – hvilket også er
den logik, der er i 2.0-modellen. Kommissionen tager erfaringsmæssigt kun
den type sager op, når den er relativt sikker i sin sag.
Affaldsforeningen har derfor nu forladt dette løsningsforslag og arbejder i
stedet videre på en løsning, der lægger sig op af det effektiviserings-setup,
der argumenteres for i den nye rapport ”Moderniseret regulering i
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fjernvarmesektoren” fra oktober 2015 om moderniseret regulering af
fjernvarmesektoren. Rapporten kan findes her:
http://www.efkm.dk/nyheder/fjernvarmeselskaber-spare-halv-milliard-aaret
Rapporten bygger på benchmark og indtægtsrammeregulering, som det er
kendt fra vandsektoren (fjernvarmen estimeres til at kunne levere et
effektiviseringsbidrag på 0,5 mia. kr. frem til 2020). Denne løsning kan vise
sig at give god mening, idet 60 % af affaldsenergianlæggenes omkostninger
kan henføres til varmeproduktion (og dermed det foreslåede styringssetup)
og vil altså betyde, at sektoren bliver underlagt et generelt
effektiviseringskrav. Denne model kan desuden bygge oven på den
forligskreds bestående af Dansk Folkeparti, De Radikale,
Socialdemokraterne og SF, der i 2007 stod bag den politiske aftale om
organisering af affaldssektoren og bevarer såvel den kommunale
anvisningsret som hvile i sig selv princippet.

4.2.

Muligt mellemlager til radioaktivt affald undersøges
SAG-2016-00480 ach
Baggrund
Staten har i mange år arbejdet på at finde et egnet sted til at deponere
5.000 m3 radioaktivt affald fra Risø samt den lille mængde på 6-8 m3. der
hvert år kommer fra bl.a. Sundhedssektoren. I marts 2015 blev det politisk
besluttet af Folketinget, at der skal udføres nærmere studier og laves en
redegørelse om et mellemlager, som forventeligt vil foreligge ultimo 2016.
Herefter kan der tages politisk beslutning om, hvad der skal ske
fremadrettet. Der bliver etableret et kontaktforum, hvor kommuner, KL og
andre væsentlige interessenter, deltager. Det forventes at KL skal udpege 13 repræsentanter.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter rammerne for KL’s og kommunernes
deltagelse i den videre proces, herunder hvordan der opnås den bedste,
politiske og faglige, repræsentation i kontaktforum, og hvordan borgerne kan
involveres.
Sagsfremstilling
Staten har tidligere undersøgt muligheden for et slutdepot. De tidligere
undersøgelser om et slutdepot endte med at pege på fem mulige lokaliteter,
eller med andre ord fem kommuner, hvor affaldet bedst kunne deponeres ud
fra primært geologiske hensyn. Der blev ikke taget nogen politisk beslutning
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om placering. Der var kritiske røster fra både kommuner og borgergrupper
undervejs i sagen.
Nu undersøges mulighederne mere bredt ud fra en ide om et mellemlager til
dekommissionering og opbevaring i 100 år, dvs. at alle 98 kommuner i
princippet er en mulig lokalitet. Der ønskes fra statens side en langt mere
inddragende proces af interessenter.
Sagen er i dag placeret i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og
under styrelsen for videregående uddannelser. Projektet udføres af Dansk
Dekommissionering og GEUS, De Nationale Geologiske undersøgelser for
Danmark og Grønland.
En tværministeriel arbejdsgruppe har til opgave at opstille kriterier for
lokalisering af et mellemlager, overvejelser omkring sikkerhedsforhold,
forslag til bemanding og drift samt udarbejde et overslag over økonomi for
etablering og drift af et mellemlager.
Kriterier for lokalisering
Der udarbejdes et sæt kriterier for lokalisering af et mellemlager, som kan
lægges til grund i den videre proces. Kriterierne skal være robuste og
medvirke til, at processen bliver så gennemskuelig og forståelig for
befolkningen som muligt.
Studiet udarbejder et landsdækkende kort og redegørelser om landskab,
overfladegeologi, drikkevand/grundvand, natur, kultur, industri, offentlige
anlæg, anden infrastruktur samt socioøkonomiske parametre.
Sikkerhed
Studiet vil omfatte en sammenstilling af sikkerheden ved et mellemlager og
et slutdepot, ligesom der vil blive inddraget internationale erfaringer.
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5.

Behandlingssager - Planlægning og
naturbeskyttelse

5.1.

Forespørgsel vedr. kunstgræs
SAG-2016-00500 CRO
Baggrund
Der anlægges kunstgræsbaner i flere og flere af landets kommuner. KL har
fået en henvendelse fra DBU, som bl.a. vedrører et ønske om, at alle
landets kommuner får kunstgræsbaner. Da der er både fordele og ulemper
forbundet med banerne, har sekretariatet brug for udvalgets erfaringer med
denne type anlæg.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter erfaringsbaserede fordele og ulemper ved
kunstgræsbaner, som baggrund for KL’s svar til DBU, og holdning til
kunstgræsbaner mere generelt.
Sagsfremstilling
Sportsanlæg med kunstgræs har en række fordele og ulemper, som går på
tværs af forvaltningsenheder og kommunale indsatser. Der er ca. 200 baner
i Danmark i øjeblikket. Der er forskellige typer af kunstgræs, hvor nogle fx
passer bedst til hockey og andre til fodbold.
Fordele er fx:
Der kan spilles på banerne året rundt, og det kan være godt for udendørsliv
og sundhed.
Ulemper er fx:
Kunstgræsbaner er potentielt skadelige for miljøet pga. nedsivning, støj hele
året fra aktiviteten, osv. De er dyrere i anlæg og drift, og der er særlige krav
til vandafledning, varmeanlæg, miljøvurderinger mv. Desuden kan banerne
være dyre i udskiftning og bortskaffelse af det gamle materiale. Kunstgræs
udsender meget varmestråling og bidrager dermed til øgede temperaturer i
byerne.
DBU har ved henvendelsen til KL omtalt deres vision for udrulning af
kunstgræs i alle kommuner. Her ønsker de bl.a. lempelser/standarder vedr.
krav til støj, lys og materialer. Det forlyder, at også en del kommuner ønsker
dette. Standarder kan gøre sagsbehandlingen mere ”enkel”, men begrænser

SIDE | 16

Teknikerkontaktudvalget | 05-02-2016

jo så det lokale skøn i forhold til, hvad der skal til for at en bane kan passe
godt ind i et kvarter, og der tages tilstrækkelig hensyn til naboer mv.
Forskellige ”generationer” af kunstgræs har forskellig miljøbelastning, og det
kan fx være en fordel for kommunen, hvis specifikationerne for nyt
miljøvenligt kunstgræs er klare, og gør anlæg, drift, vedligehold og
bortskaffelse af banerne billigere, mere skånsomt og mere forudsigeligt end
i dag. Det kan give større klarhed på forhånd for kommunerne i forhold til,
hvad de evt. siger ja til.

5.2.

Forlængelse af vådområdeaftale til 2016
SAG-2016-00095 trr
Baggrund
Kommunerne har med succes løftet vådområdeindsatsen for
vandplanperioden 2010-2015. Der er imidlertid behov for en omfattende
vådområdeindsats i også de kommende år. Vådområdeaftalen mellem Miljøog Fødevareministeren og KL foreslås derfor forlænget, indtil videre til og
med 2016.
KL’s Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt, at KL indgår den foreliggende
vådområdeaftale – pba. af at Naturstyrelsen som lovet i aftaleteksten har
leveret de geografisk relaterede reduktionsmål for indsatsen. Udvalget har
pointeret, at indsatsens rammevilkår i langt højere grad bør sammentænkes
med den kommunale indsats for klimatilpasning, vandmiljø og natur.
Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget debatterer:
 Hvordan der bedst sikres fremdrift i kommunernes 2016-



forundersøgelsesprojekter, idet der er få mulige realiseringsprojekter
ift. den samlede afsatte 2016-økonomi
Om og hvordan kommunernes 2016-forundersøgelsesprojekter kan
sammentænkes med klimatilpasning, vandmiljø og naturforvaltning

KL’s Teknik- og Miljøudvalg tiltrådte indstillingen og pointerede, at
indsatsens rammevilkår i langt højere grad bør sammentænkes med den
kommunale indsats for klimatilpasning, vandmiljø og natur.
Sekretariatet orienterede om, at Naturstyrelsen har fremsendt de
nævnte reduktionsmål.
Sagsfremstilling
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I 2009 indgik Miljøministeren og KL aftale om vådområde- og
ådalsindsatsen. Aftalen gjaldt for perioden 2010 – 2015 og fastlægger
styringsprincipper og de økonomiske rammer for indsatsen. Op til
aftaleindgåelsen var der et længere forhandlingsforløb, der resulterede i
kommunal styring af indsatsen.
Kommunerne har med succes implementeret aftalen og integreret den i den
øvrige kommunale vandplanindsats, kommuneplanlægning,
vandløbsforvaltning og naturbeskyttelse. Det er sket selv om der undervejs i
forløbet er udmeldt nye og forsinkende statslige rammevilkår for arbejdet.
Der er også brug for en betydelig vådområdeindsats i de kommende år,
hvorfor der er behov for at fastlægge aktører, styringsprincipper og de
økonomiske rammer for det fremadrettede arbejde. Indtil videre er der
klarhed over midler gældende for 2016, idet indholdet i
landdistriktsprogrammet for 2016 er politisk besluttet – mens der endnu ikke
er taget beslutning om den øvrige nye vandområdeplanperiode, dvs. 20172021.
./.

Det vedhæftede aftaletillæg til aftalen fra 2009 foreslået indgået mellem
Miljø- og Fødevareministeren og Kommunernes Landsforening. Aftalen af
27. nov. 2009 forlænges således et år. Hensigten med tillægsaftalen er at
videreføre de tidligere års kommunale vådområdeindsats og dermed i videst
mulige omfang at realisere de midler, der er afsat til formålet i 2016.
Desuden vil en forlængelse af aftalen sikre et afsæt for forhandling af
kommunernes rolle i indsatsen efter 2016.
Vådområdeprojekter er typisk minimum et par år undervejs fra idé til
realiseringsansøgning – og derefter tager de yderligere et par år at
realisere. De afsatte midler i 2016 vil derfor primært blive anvendt til
projekter, der allerede er forundersøgt af kommunerne i den gamle periode.
Det er p.t. uafklaret, hvor stort potentialet for disse projekter er – hvorfor det
kan blive relevant at overføre midler fra 2016 til 2017. For at sikre fremdrift
og synergi i indsatsen er det derfor afgørende, at kommunerne får bedre
virkemidler – fx ved at kunne integrere vådområdeprojekter med andre
vandløbsindsatser herunder dambrugs- og klimatilpasningsprojekter. Dette
er der således taget højde for i aftaleudkastet.
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6.

Behandlingssager - Miljøpolitik
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7.

Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og
byggepolitik
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8.

Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik

8.1.

KKR’ernes ønsker til ny infrastruktur
SAG-2015-04235 NIS/CRO
Baggrund
På baggrund af et ønske fra udvalget på seneste møde, har sekretariatet
sammenskrevet et kort notat om de ønsker til ny infrastruktur, der er
enighed om i de enkelte KKR’er. Notatet er vedlagt som bilag og vil blive
brugt i sekretariatets videre arbejde med at formulere anbefalinger til
regeringens infrastrukturpolitik.
KL’s Teknik- og Miljøudvalg har pointeret, at KL bør udvikle en politik vedr.
de store linjer for infrastruktur-Danmark. Udvalget viderefører drøftelsen af
området på kommende møder, bl.a. med udgangspunkt i temaer, hvor der er
enten sammenhæng eller konflikt imellem de forskellige KKR oplæg.
Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget debatterer de fremhævede fælles
prioriteringer fra KKR-planerne samt hvordan de kan indgå i KL’s videre
arbejde med anbefalinger til regeringens infrastrukturpolitik, og at udvalget
desuden med udgangspunkt i det vedlagte notat drøfter andre mulige
anbefalinger.
Sagsfremstilling
Ønsker til ny infrastruktur og kollektiv transport er noget, som fylder politisk i
KKR- regi. Alle KKR har lavet fælles politiske forhandlingsoplæg, og emnet
drøftes på stort set hvert statusmøde. I KKR-Nordjylland vil man fx fra 2016
berøre hver enkelt prioritering på transportområdet på hvert møde for at
følge udviklingen tæt.
De nye businessregions kan have andre transportpolitiske prioriteringer end
KKR’ene, men i nærværende sag er det sidstnævntes prioriteringer, som
opsummeres.
Transport og infrastruktur er et område, hvor det giver rigtig god mening
med tværkommunalt samarbejde, ligesom det er åbenlyst, at interesserne
ikke er helt ens mellem landsdelene, i lyset af de begrænsede ressourcer.
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Der er bred enighed om områdets store betydning for de kommunale
vækstpotentialer, og derfor er det et område som løbende skal italesættes,
så det bliver ved med at stå højt på den politiske dagsorden.
Af fælles prioriteringer fra planerne kan fremhæves:
– Forbedrede vejforbindelser som afhjælpning af flaskehalse
– Forbedret jernbanenet
– Fokus på, hvordan digitalisering og IT kan understøtte transporten og
–
–
–
–

transportbehovet (og på at få udnyttet dette potentiale)
Vigtighed af god kollektiv transport i og omkring byerne
Et velfungerende og effektivt regionalt bussystem
Omstilling til alternative brændstoffer i transportsektoren
Understøtte vækst i havnene.

Flere KKR’er nævner desuden behovet for
– 2+1 veje
– BRT-løsninger (”Bus Rapid Transit”-busser som kører som en letbane i
eget tracé).
– Fremme af cyklisme og
– ”Den samlede rejse”, hvor mobilitet ses på tværs af transportformer.
./.

Oversigtsnotat er vedlagt som bilag.
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9.

Behandlingssager - Øvrige sager

9.1.

Samlet afslutning af den fælleskommunale digitale
handlingsplan 2011-2015
SAG-2015-05901 rkj
Baggrund
KL’s bestyrelse besluttede i efteråret 2010 en digitaliseringsstrategi som
rammen for det fælleskommunale samarbejde om at give den kommunale
sektor et digitalt løft i perioden fra 2011 til 2015. Strategien blev fulgt op af
en handlingsplan, som skulle bidrage til at indfri strategiens ambitioner.
Handlingsplanen har undervejs omfattet i alt 40 projekter. Gennem perioden
har KL’s politiske udvalg og bestyrelsen løbende fulgt arbejdet via halvårlige
statusrapporteringer. I de seneste måneder har bestyrelsen godkendt
afslutningen af en lang række projekter i særskilte sagsfremlæggelser, og
med de sidste projekters afslutning på januar-møderne kan det samlede
resultat nu vurderes, og handlingsplanen i sin helhed afsluttes.
Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til orientering.
Sagsfremstilling
Overordnet set vurderes det, at det kommunale samarbejde om den
omfattende række af strategiske digitale initiativer, som handlingsplanen har
dækket, har haft et vellykket forløb. Digitaliseringsprojekter – ikke mindst
ambitiøse, flerårige projekter – forløber sjældent snorlige og uden
problemer. Men hovedparten af projekterne har indfriet deres mål – om end i
visse tilfælde i lidt langsommere takt end forventet eller med reviderede
målsætninger.
Kommuneres opbakning og engagement i realiseringen af den fælles
handlingsplan har været stor. Der har været omfattende involvering af
kommunerne i styregrupper, arbejdsgrupper og lignende i de konkrete
projekter, og frem for alt har der i alle kommuner været gennemført en stor
og vidtfavnende indsats for at implementere en række af handlingsplanens
initiativer.
Den kommunale opbakning til det fælleskommunale samarbejde om
digitalisering kom også markant til udtryk i den midtvejsevaluering af
handlingsplanen, som blev gennemført i slutningen af 2013.
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Den fælleskommunale digitale handlingsplan skulle overordnet sikre to mål:
– Udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne, der sætter
dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor – attraktiv for borgere,
virksomheder og som medarbejder.
– Skabe økonomisk råderum for kommunerne gennem effektivisering.
Konkret var det målet, at strategiens initiativer bidrager til råderummet
med 2 mia. kr. ved udgangen af strategiperioden.
./.

Graden af realisering af det første mål kan vanskeligt opgøres på kort
formel. Derfor er der i det vedlagte baggrundsnotat om vurderingen af
handlingsplanens resultater redegjort i hovedtræk for en række af
resultaterne af projekterne.
Da kommunerne i øvrigt er de nærmeste til at vurdere indsatsens betydning
for deres virksomhed og mulighederne for at yde borgerne en god og
tidssvarende service, synes det i tillæg hertil også rimeligt at antage, at
kommunernes generelt positive syn på den fælleskommunale digitale
handlingsplan også er en generel indikator på, at målopfyldelsen på dette
punkt har været tilfredsstillende.
Når de økonomiske gevinster summeres på tværs af handlingsplanen, er
billedet, at de gevinster, som kommunerne kan realisere i 2016 udgør godt
1,6 mia. kr. Da gevinsterne på nogle områder først kan indfries i fuldt
omfang efter en indfasning over en årrække, stiger gevinstpotentialet
imidlertid frem mod 2019 til godt 2,9 mia. kr. – altså betydeligt højere end
det oprindelige mål på 2 mia. kr.

./.

Når det samlede potentiale i 2016 er lavere end målsætningen, er årsagen
helt overvejende, at det har taget længere tid at gennemføre
monopolbruddet end oprindeligt forudsat – blandt andet som følge af meget
langtrukne forhandlinger med KMD om udfasningsaftaler. De forskellige
projekters bidrag til gevinsterne er opsummeret i den vedlagte oversigt.

./.

En

del

af

omkostningerne

forbundet

med

gennemførelsen

af

handlingsplanen har været finansieret af fælleskommunale puljemidler afsat
af bloktilskuddet. Der er i alt anvendt ca. 112 mio. kr. til handlingsplanen fra
fælleskommunale puljemidler. Der er vedlagt en oversigt over de enkelte
projekters tilskud.
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9.2.

Afslutningsnotat for projekt 5.2 Fælleskommunale geodata
SAG-2014-04911 INF
Baggrund
Som led i den generelle afslutning af den digitale handlingsplan 2011-2015
er der udarbejdet afslutningsnotat for projekt 5.2 vedr. Fælleskommunale
geodata (FKG). Der er dog fortsat uudnyttede potentialer på området,
hvorfor der i nye projekter søges muligheder for videreførelse af elementer
fra projekt 5.2
Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Sagsfremstilling
Grundlaget for at afslutte projektet er det udarbejdede afslutningsnotat, som
bl.a. kort redegør for formål og resultater.
Geodata er data, der med den geografiske placering (stedet) som
udgangspunkt kan skabe nye sammenhænge og indsigt i komplekse
problemstillinger, og som kan være med til at skabe overblik, understøtte og
dermed kvalificere grundlaget for beslutninger.
Projektet skulle gennem samarbejde mellem det fælleskommunale
geodatasamarbejde (FKG) og KL stille standardkrav for data og udveksling
af data til systemer til håndtering af geodata, gennemføre udbud og
udarbejde en fælles datamodel for kommunale geodata.
Af afslutningsnotatet fremgår, at projektet har nået en række af de mål, der
var sat for projektet, men også at potentialerne såvel
effektiviseringsmæssigt som anvendelsesmæssigt endnu ikke er indfriet
Der er pt. ved at blive bearbejdet en forenklet benchmark 2015, der kan
indikere, hvor langt kommunerne er nået i forhold til projektets tiltag.
Der vurderes derfor fortsat at være væsentlige gevinster at hente i på,
geodataområdet. De tiltag, der er igangsat i projektet har været med til at
skabe overblik og understøtte, at der træffes de bedst mulige beslutninger.
Det afklares pt., hvordan der kan arbejdes videre med afsæt i det
fundament, der er skabt med projektet.

./.

Afslutningsnotat er vedlagt som bilag.
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Sagen forelægges også til politisk behandling på Arbejdsmarkeds- og
Erhvervsudvalget d. 15. januar 2016.

9.3.

Styrket KL indsats for at øge kommunernes viden om effekt
og kvalitet af deres erhvervsindsats
SAG-2015-04385 ljo/thtr
Baggrund
Kommunerne styrker deres erhvervspolitiske indsatser både lokalt og i
samarbejde i bl.a. Business Regions. Der er en udvikling i gang, hvor
kommunerne vil tages langt mere alvorligt, som den offentlige sektors
væsentligste rammesætter for vækst. Det skal KL understøtte, og KL’s
bestyrelse har derfor sat ekstra tryk på vækstsporet i Danmark i forandring.
Som en del af arbejdet skal KL bidrage til at understøtte kommunerne i at
skabe dokumentation og viden om erhvervsvenlighed, og her er
kommunerne udfordret på to dele.
For det første er kommunerne som helhed udfordret på, at effekten af de
frivillige lokale investeringer i erhvervsudvikling i øjeblikket ikke kan
dokumenteres. Konsulentvirksomheden Iris Group har for Erhvervsstyrelsen
fornyligt målt effekten af 31 kommuners samlede 1-1 rådgivning af
iværksættere og virksomheder, og resultatet er positivt.
For det andet efterspørger flere kommuner øget viden om, hvordan de
konkret kan styrke kvaliteten af deres virksomhedsrettede sagsbehandling.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiverne på, at de flg. initiativer
iværksættes:
1. KL får sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en årlig
national effektmåling af kommunernes frivillige 1-1 rådgivning af
iværksættere og virksomheder. Ministeriets deltagelse kan sikre
uvildighed og give et kvalitetsstempel.
2. KL igangsætter et arbejde med at udvikle et redskab, der understøtter
kommunerne i at skabe en mere brugervenlig erhvervsservice.
Udviklingen af redskabet sker med tæt inddragelse af kommunerne,
og målet er at styrke den enkelte kommunes arbejde med at sikre
vækst og nye arbejdspladser. Arbejdet faseinddeles og resultaterne
forelægges løbende til politisk beslutning.
Det indstilles endvidere, at initiativerne gøres frivillige for kommunerne at
anvende igennem et muligt tilkøb i KL
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Sagsfremstilling
KL’s bestyrelse har i efteråret 2014 sat ekstra tryk på vækstsporet i
Danmark i forandring. Sekretariatet arbejder nu med 12 konkrete indsatser:
Business Regions for styrket vækst
Styrket sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse
Styrket mobilitet og imødegåelse af arbejdskraftmangel
Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft
Ny turismepolitik
Styrket sammenhæng mellem forskningsinstitutioner og virksomheder
Udvikling af kommunernes erhvervsvenlighed
Offentlig efterspørgsel som vækstdriver
Bedre mobil og bredbåndsdækning
Folkeskolens forberedelse til ungdomsuddannelse
Byudvikling
Bedre rammer for den fysiske planlægning.
I arbejdet med at styrke kommunernes erhvervsvenlighed er kommunerne
udfordret på to dele. For det første er kommunerne som helhed udfordret af
ikke at kunne dokumentere effekt af de frivillige lokale investeringer i
erhvervsfremme. Regeringen har igangsat et eftersyn af
erhvervsfremmesystemet, hvor de kommunale investeringer indgår.
Finansministeriet er for bordenden, og det undersøges, om
erhvervsfremmemidlerne anvendes rigtigt.
Konsulentvirksomheden Iris Group har for Erhvervsstyrelsen fornyligt målt
effekten af 31 kommuners samlede 1-1 rådgivning af iværksættere og
virksomheder og resultatet er positivt. Datagrundlaget er for småt for
enkeltkommuner, og derfor gives et ”landsresultat”. Målt ift. en kontrolgruppe
opnår iværksættere, som benytter lokal erhvervsservice, en kumuleret
mervækst på i alt ca. 12 pct. over en 2-årig periode efter
vejledningstidspunktet. 1-1 rådgivningen udgør ca. halvdelen af
kommunernes frivillige erhvervsservice og stort set alle kommuner udbyder
denne service. Derfor udgør den et godt pejlemærke for effektmåling af
indsatsen, og kan bruges i interessevaretagelsen.
Det er første gang, at der er udviklet en effektmåling af kommunernes
erhvervsservice, og det er derfor sekretariatets vurdering, at KL bør
understøtte, at en ekstern måling gennemføres fx en gang årligt. Det
foreslås derfor, at KL sammen med Erhvervs- og vækstministeriet sikrer
dette, ved at indgå et samarbejde med fx Iris Group. Ministeriets deltagelse
kan sikre uvildighed og give et kvalitetsstempel.
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For det andet efterspørger flere kommuner øget viden om, hvordan de lokalt
kan styrke kvaliteten af deres virksomhedsrettede sagsbehandling.
Kommunerne er i stigende omfang opmærksomme på, at den daglige
håndtering af virksomhedskontakten har betydning for deres muligheder for
at skabe vækst og nye arbejdspladser. Flere ønsker derfor, at øge deres
viden om, hvordan de kan styrke kvaliteten af arbejdet. Sekretariat har
modtaget en række henvendelser fra kommunerne, der går på, hvordan de
kan styrke deres ledelsesinformation om kvaliteten i deres erhvervsservice.
I Sverige har svensk KL igennem flere år tilbudt de svenske kommuner et
brugervenligt og billigt redskab til at øge kommunernes erhvervsvenlighed.
Kommunerne har adgang til valide oplysninger fra de virksomheder, som har
været i kontakt med kommunen, og er løbende opdateret på, hvordan det
går med kommunens erhvervsvenlighed, og kan hurtigt reagere, hvis der
opstår udfordringer. Erfaringerne fra Sverige viser positive resultater for de
kommuner, som har gjort en særlig indsats med at forenkle og forbedre
virksomhedsservicen.
Sekretariatet vurderer, at der er fordele ved at udvikle et redskab, da det
giver kommunerne faglig valid viden fra de virksomheder, som faktisk har
haft kontakt til kommunen, og der er stordriftsfordele ved, at der udvikles én
model, som så frivilligt kan tilkøbes af de kommuner, der ønsker det.
Der lægges derfor op til, at KL udvikler et redskab, der understøtter
kommunerne i at skabe en mere brugervenlig erhvervsservice. Udviklingen
sker gennem et pilotprojekt med tæt inddragelse af kommuner.
–
I fase 1 udvikles og testes metoden, som godkendes politisk, før en
–

fase 2 evt. sættes i gang
I fase 2 gennemføres et pilotprojekt, hvor redskabet anvendes og

–

tilpasses. Resultaterne behandles politisk før en evt. fase 3 sættes i
gang
I fase 3 lanceres redskabet i fuld skala, som en frivillig tilkøbsordning
for enkeltkommuner.
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10.

Orienteringssager - Energi og
forsyningspolitik

10.1.

Resultat af COP 21
SAG-2014-01641 CRO
Baggrund
Klimaaftalen, som blev indgået i Paris i december 2015 på COP 21-mødet,
omtales som lidt af et nybrud i klimaforhandlingerne i de seneste år. Hvis
aftalen skal realiseres i Danmark vil det sandsynligvis betyde et større
nationalt og dermed også lokalt fokus på at fortsætte og styrke den grønne
omstilling, som allerede mange steder er godt i gang.
Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget tager sagen til orientering.
Sagsfremstilling
Der er 196 lande med i klimaaftalen fra Paris, som er en frivillig aftale og
altså ikke juridisk bindende som Kyotoprotokollen. Aftalen træder i kraft i
2020. Landene skal hurtigst muligt forsøge at få udslippet af CO2 til at falde
og løbende indberette, hvor meget og hvordan de begrænser CO2udledningen.
Landene forpligter sig til at forsøge at holde klodens temperaturstigning
under to grader, og man skal arbejde for at holde stigningen nede på
halvanden grad i forhold til 1850 (temperaturen er på nuværende tidspunkt
steget ca. en grad). Med de nuværende udledninger er forventningen, at
temperaturstigningen globalt vil blive betydeligt over to grader celsius.
Deltagerlandene skal mødes hvert femte år for at opdatere klimamålene.
Det første møde finder sted i 2018.Fra 2020 skal der fra de rigere lande
betales mindst 100 milliarder dollars om året, så de fattigste lande bliver i
stand til at nå aftalens mål.
Lever landene op til aftalen, vil det betyde en stærkere grøn omstilling end
hidtil i de fleste lande, og en lang række nye initiativer på lokalt niveau vil se
dagens lys i landene. Mange danske kommuner arbejder allerede aktivt med
grøn omstilling og indgår i forskellige internationale samarbejder, som kan
forventes at få stigende betydning i de kommende år. EU har også sin egen
klimapolitik, som vi er forpligtet af via en række direktiver og forordninger,
men den internationale tilgang må forventes at smitte af på EU-politikken.
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Der tales om ”empowerment of the local level”. Noget som KL også har
argumenteret for i forbindelse med Strategisk Energiplanlægning.
Det er interessant for de danske kommuner, som også ser lidt ud over
grænserne, fx som klima/ energikommune, at aktørerne i udlandet vil se sig
endnu mere om efter gode eksempler på, hvad der kan gøres. Her har
kommuner og virksomheder muligheder for alliancer. Der efterlyses både
tekniske løsninger, hvor danske virksomheder kan stå stærkt, og bredere
implementeringsløsninger: Hvad skal der til, for at få tingene til at ske i
praksis? Endelig må der forventes større interesse for ”rundture”, hvor
beslutningstagere og investorer tager ud og ser på løsningerne i praksis,
Her vil en del danske kommuner have noget interessant at vise frem. Det
kan også være på tilpasningssiden i form af kystsikring, initiativer til at gøre
kommunen robust (resilient) over for ændringer m.v.

10.2.

Ny EU-pakke om cirkulær økonomi og revision af
affaldsdirektiver
SAG-2015-06179 hnb/mavv/adn/jegr
Baggrund
EU-Kommissionen har den 2. december 2015 præsenteret en ny pakke om
cirkulær økonomi. Pakken indeholder en revision af seks affaldsdirektiver og
en handlingsplan for omstilling til cirkulær økonomi.
Pakken kommer i stedet for den tidligere pakke, som Kommissionen trak
tilbage i slutningen af 2014. KL har gennem hele forløbet interessevaretaget
på både nationalt og EU-niveau, og sagen har løbende været til politisk
behandling i KL’s udvalg og Bestyrelse.

./.

Da høringsfristen over for den danske regering var den 5. januar 2016, har
sekretariatet afgivet høringssvar, på baggrund af det foreliggende politiske
mandat fra KL’s Bestyrelse, Internationale udvalg og Teknik- og Miljøudvalg.
Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget tager høringssvaret til orientering.
Sagsfremstilling
Da EU-Kommissionen trak den tidligere pakke om cirkulær økonomi tilbage i
slutningen af 2014, var det med begrundelsen om, at Kommissionen ville
fremsætte en ny og mere ambitiøs pakke. Den nye pakke lægger betydelig
vægt på genanvendelsesdelen, og selvom om målsætningerne om
genanvendelse i den nye pakke ikke er mere ambitiøse end i den
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tilbagetrukne pakke, sættes barren fortsat højt – specielt for de
medlemslande, der stadig deponerer det meste af deres affald.
Pakken lægger op til, at EU-medlemslandene i højere grad skal omstille sig
fra en lineær til en cirkulær økonomi, hvor en større andel af ressourcerne
holdes inde i det økonomiske kredsløb, så de genbruges og genanvendes til
nye produkter frem for at blive bortskaffet og værdien tabes. Pakken har et
bredere sigte end tidligere, og der lægges op til en lang række indsatser
inden for bl.a. eco-design, kemiske stoffer, miljømærkning,
afsætningsforhold, innovation og teknologiudvikling.
Hovedpunkterne i pakken
Hovedpunkterne i pakken går på en fastsættelse af mål for genanvendelse
af kommunalt affald og emballage affald frem til 2030 og en ensretninger af
definitioner:
– Mål for genanvendelse af kommunalt affald på 65 % i 2030
– Mål for genanvendelse af emballage affald på 75 % i 2030, for nogle
fraktioner 85 % i 2030
– Højest 10 % kommunalt affald må komme på deponi i 2030, og forbud for
deponering af særskilt indsamlet affald
– Én samlet definition på kommunalt affald
– Beregningsmetode i forhold til målene for genanvendelse skal i fremtiden
udregnes ud fra den endelige behandling
Målene for genanvendelse
I den tidligere pakke var målene for genanvendelse af kommunalt affald 70
% i 2030, og 80 % for emballage affald. Målene er således blevet
nedjusteret lidt. KL finder dog, at målene stadig er ambitiøse. Det skyldes
blandt andet, at målene fremover skal vurderes på baggrund af, hvad der
reelt er genanvendt/forberedt til genanvendelse. I dag udregnes det ud fra,
hvad der er indsamlet med henblik på genanvendelse. Det er KL´s
vurdering, at den nye udregningsmetode giver et mere retvisende billede af,
hvad der reelt genanvendes. Den nye opgørelsesmetode vil dog samtidig
gøre det sværere at nå målene for genanvendelse i Danmark, da ikke alt der
indsamles, reelt kan eller bliver genanvendt.
Definition af kommunalt affald
KL hilser som udgangspunkt velkommen, at der fremover gives en fælles
definition af begrebet ”kommunalt affald” EU-medlemslandene imellem. Som
reglerne er nu, kan medlemslandene indberette genanvendelsesandelen ift.
fire forskellige måder at beregne kommunalt affald på. En fælles definition
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gør opgørelsen af målopfyldelsen i de enkelte lande mere retvisende og
direkte sammenlignelig.
Den nye definition indbefatter alt husholdningsaffald fra borgerne, inkl.
storskrald, haveaffald og skrald indsamlet på veje og gader. Derudover er
affald fra andre kilder, der ligner i type, sammensætning og mængde,
ligeledes en del af den samlede opgørelse.
KL finder det er positivt, at definitionen også dækker over affald, der er
sammenligneligt med husholdningsaffald, da det handler om at få løftet
ressourcehåndteringen bredt. Derfor havde det været positivt, hvis
definitionen alene blev fastlagt på baggrund af affald af samme type og
sammensætning og ikke på mængder, som det er tilfældet i pakken.
Sammenhæng med regeringens ressourcestrategi
Pakken er i overensstemmelse med den danske regerings ressourcestrategi
fra 2013, ”Danmark uden affald”. De danske kommuner er godt i gang med
arbejdet for at nå målsætningen i Ressourcestrategien om 50 %
genanvendelse i 2022. Den målsætning og EU-Kommissionens målsætning
om 65 % i 2030 kan dog ikke direkte sammenlignes, da både
affaldsfraktionerne og opgørelsesmetode er forskellige.
Konsekvenser af forslaget
Det er KL’s vurdering, at de ambitiøse mål i Kommissionens forslag vil
medføre behov for nye investeringer af kommunerne, men også hos
borgere, virksomheder og medlemslande, i omstillingen til en mere cirkulær
økonomi. Der ligger også et vækst- og udviklingsperspektiv i den cirkulære
økonomi, og det kan skabe arbejdspladser at behandle affald som en
ressource. EU-Kommissionen vurderer således også, at der samlet set vil
være en stor samfundsøkonomisk gevinst ved pakken.
Høringssvaret vil desuden blive fremsendt til andre interessenter, herunder
den danske EU-repræsentation, relevante medlemmer af EuropaParlamentet, m.v.
Sekretariatet vil opdatere KL’s drejebog ift. EU-interessevaretagelsen og
udarbejde et holdningspapir, der mere konkret beskriver KL’s holdning til
Kommissionens forslag.
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11.

Orienteringssager - Planlægning og
naturbeskyttelse

11.1.

Projekt om kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen
SAG-2015-05626 bem
Baggrund
Med afsæt i KL’s arbejde med revision af rammerne for den fysiske
planlægning, har sekretariatet i samarbejde med 11 kommuner igangsat et
udviklingsprojekt under overskriften ”Kvalitet og effektivitet i
lokalplanlægningen”. Projektet har som mål, at anvise konkrete forslag til
hvordan forvaltningerne dels kan optimere lokalplanprocesserne, dels kan
arbejde med kvalitet – bredt set - i lokalplanlægningen. Projektet skal
bidrage til at styrke kommunernes lokalplanlægning samt formidle
lokalplanernes fortsatte vigtighed og relevans i byudviklingen.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Sagsfremstilling
Lokalplanlægningen er i disse år genstand for national debat. Det sker bl.a.
med baggrund i planernes centrale betydning for erhvervs- og
byudviklingen, betydningen for opgaven med at finde plads til flygtninge,
ønsket om at sikre socialt blandede byer osv.
Men redskabet har også været kritiseret, blandt andet i den tidligere
regeringens ønske om at undersøge hvorvidt det skal være muligt i
lokalplanerne at regulere vigtige ting som fx bygningshøjde og
bebyggelsesprocent.
Kommunerne udarbejder hvert år mere end 600 lokalplaner. En stor del er
lokalplaner for eksisterende og nye boligområder samt offentlige formål, og
mere end hver 3. lokalplan fastlægger rammerne for udvikling af
erhvervsområder, centerområder med bl.a. butikker og blandede områder
med boliger og erhverv. Samtidig findes der over 30.000 gældende
lokalplaner som kommunerne i dag administrerer på baggrund af.
Lokalplaner tjener en række vigtige formål. De er samfundets centrale
redskab til at sikre en bestemt anvendelse eller et bestemt fysisk udtryk til
fordel for den samlede bykvalitet og de bymæssige værdier. De er ligeledes
de berørte borgeres og virksomheders mulighed for at udøve indflydelse,
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således at de, der efterfølgende skal bo og færdes i området, får noget at
skulle have sagt om udformningen af de fysiske omgivelser. Endelig er det
også borgernes og virksomhedernes sikkerhed for hvad der kan ske i de
lokalplanlagte områder, bl.a. som investeringsgrundlag.
Lokalplaner er et rigtig godt og vigtigt redskab for kommunerne, og derfor
skal lokalplanredskabet skal styrkes fremfor svækkes. En af de måder
redskabet kan styrkes på er, at gøre det mere smidigt og mindre tungt at
anvende.
Parallelt med den igangværende indsats for at få justeret lokalplanredskabet
mht. hurtighed, fleksibilitet og midlertidig anvendelse igangsættes nu et
tværkommunalt projekt, der sætter øget effektivisering og kvalitet i
lokalplanlægningen på dagsordenen.
Udviklingsprojektet formål
Projektets formål er, at bidrage til at videreudvikle brugen af
lokalplanredskabet i kommunerne således at lokalplanprocesserne
effektiviseres tidsmæssigt, og at lokalplanprocesser og indhold forbedres
kvalitativt.
Projektet har som overordnet ambition at inspirere til og videreformidle
konkrete erfaringer om hvordan kommunernes planafdelinger kan lave
endnu bedre lokalplaner samt bruge de til enhver tid tilgængelige
ressourcer, mest effektivt. Med andre ord en diffentieret og fokuseret
lokalplanlægning, der tager udgangspunkt i den givne plansituation og
aktørernes behov.
Med projektet vil vi:




Identificere udfordringer i samarbejdet om lokalplaner
Inspirere kommuner til "servicetjek" af sin lokalplanlægning
Indsamle og udvikle forslag til effektivisering og kvalitative



forbedringer af lokalplanprocesser, lokalplaners indhold,
formidling m.m.
Igangsætte en forandringsproces i kommunerne, hvor
udviklingsprojektets forslag afprøves og implementeres i den
kommunale praksis.

Projektet finansieres og udføres i et samarbejde mellem 11 kommuner, KL
samt COWI. Projektet ventes afsluttet maj 2016. Projektet kan løbende
følges på www.kl.dk/bedrelokalplaner
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De deltagende kommuner er:
København, Køge, Odsherred, Odense, Ålborg, Mariagerfjord, Hjørring,
Viborg, Favrskov, Randers, Aarhus.

11.2.

KL’s input til den kommende revision af
Naturbeskyttelsesloven
SAG-2015-05124 LAKA
Baggrund
KL har samlet 9 eksempler, som viser nogle af de kommunale ønsker til
”Nye muligheder for udvikling af de bynære strande og kyster”, forslag nr. 29
i ”Danmark i vækst og balance”.

./.

Eksempelsamlingen er sendt til Naturstyrelsen, med henblik på orientering
af Miljø- og Fødevareministeren om de kommunale ønsker, som knytter sig
til ændring af Naturbeskyttelsesloven.

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager eksempelsamlingen til orientering.
Sagsfremstilling
KL ønsker, at Miljø- og Fødevareministeren får et nøjere kendskab til
kommunernes ønsker om at muliggøre flere tiltag og aktiviteter foran byer og
bymæssige bebyggelse, jf. forslag nr. 29 i ”Danmark i vækst og balance”.
Sekretariatet har derfor samlet en række eksempler på kommunale
udviklingsønsker. Fælles for de udvalgte eksempler er, at der er tale om
mindre projekter/tiltag, der sigter på at opkvalificere områderne. Der er
således ikke tale om nye, større hotel/ressort byggerier og lignende, som
dem der er beskrevet i kommunernes ansøgninger til forsøgsordningen for
kyst- og naturturisme.
Der er identificeret fire typer af situationer, hvor Naturbeskyttelsesloven
volder problemer i dag, og som derfor bør håndteres i forbindelse med de
kommende lovændringer:
1. Mindre kystnære byer med helårsbeboelse med behov for
adgang til og/eller gennem klitten. Der er tale om byer både med
og uden havne. De kommunale ønsker går på bedre muligheder for
at sikre adgangsforhold/faciliteter gennem klitter på en måde, der på
en gang beskytter mod sandflugt, og guider besøgende mod
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stranden. Desuden ønsker om mindre (”pop–up”) ikke permanente
installationer i klit og strandområde.
2. Mindre kystnære byer med helårsbeboelse med bedre
tilknytning til stranden. Der er tale om byer både med og uden
havne. Der er ofte tale om byområder, hvor der ved den
gennemgående kystvej ligger beboelser/bygninger på landsiden,
medens søsiden er ubebygget. Kommunerne ønsker mulighed for at
planlægge mindre støttepunkter som toiletter, midlertidige
trægangbroer, serveringssteder og leg/spil for besøgende på disse
arealer.
3. Havnefronten. I mange havnebyer er strandbeskyttelseslinjen
trukket ind gennem havneområder og omfatter de bygninger, der
ligger ud til havnen. Havneområdet og bygningerne kan ikke
renoveres til nutidens standard og behov. Kommunerne efterspørger
større råderum til at planlægge på havneområder, med sigte på
turisme og friluftsliv.
4. Havne, som ikke er udpeget som havneområder i lokalplanen.
Siden strandbeskyttelseslinjen blev fastlagt, er mange fritidshavne
kommet i klemme, da de ikke kan udvide.
KL foreslår, at der findes én eller flere løsningsmodeller, som samlet set
tilgodeser disse udfordringer og er i dialog med Naturstyrelsen om sagen.
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12.

Orienteringssager – Miljøpolitik

12.1.

Høringssvar på 11 bekendtgørelser om regulering af
vandsektorloven
SAG-2015-05774 Laka
Baggrund
KL har afgivet høringssvar på 11 bekendtgørelser, som udmønter
lovforslaget til ændring af lov om vandsektorlov, fremsat den 16. december
2016.
Indstilling
Det indstilles at følgende tages til orientering:
– At KL finder det i modstrid med indgåede aftaler, at medfinansieringen af
kommunale klimatilpasningsprojekter nedsættes fra 100 til 75 % med
virkning fra 1/1/2016. Tidligere aftaler forudsætter, at der forinden
gennemføres en evaluering af den nuværende ordning, og derfor ønsker
KL den nuværende ordning forlænget i mindst et år
– At KL finder det uhensigtsmæssigt, at ”medfinansieringsprojekterne”
pålægges et generelt 2 % effektiviserings krav
– At KL finder det uhensigtsmæssigt, at der indføres en nedre grænse for,
hvilke projekter der kan omfattes af medfinansiering
– At KL ønsker, at forsyningsselskaberne forpligtes til at følge og opfylde de
kommunale spildevands- og forsyningsplaner.
Sagsfremstilling
Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af det høringssvar KL afgav til
selve lovforslaget og beslutninger på TMU mødet den 2. december 2015
vedrørende medfinansiering. Af høringsnotatet til lovforslaget ses det, at
KL’s synspunkter kun delvist er imødekommet, hvorfor de gentages i
høringen af bekendtgørelserne.
Både lovforslaget og bekendtgørelserne handler primært om den
økonomiske regulering af vandsektoren. KL har i den forbindelse to
overordnede mål: at sikre de bedste betingelser for selskabernes
medfinansiering af klimatilpasningsprojekter og at binde selskaberne til at
opfylde den kommunale planlægning for spildevand og forsyning.
Medfinansiering
Særligt er der gjort opmærksom på KL’s modstand mod nedsættelsen af
medfinansieringsbidraget fra 100 til 75 %. KL finder det ude af trit med den
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indgåede aftale fra 2012, hvis medfinansieringen ændres til 75 % fra
årsskiftet. Aftalen byggede på den klare forudsætning, at der skulle
gennemføres en evaluering af ordningen, inden der blev taget stilling den
fremtidige finansiering, hvilket ikke er sket. KL har derfor et klart ønske om,
at ændringen i medfinansieringen udskydes med et år, indtil evalueringen
foreligger. Det bemærkes, at de nylige oversvømmelser må forventes at
have fremmet KL’s synspunkt.
Krav om 2% effektivisering
KL finder det positivt, at det nu klart fremgår, at et selskabs økonomiske
rammer hæves med et tillæg som følge af godkendte formål (tidligere miljøog servicemål). Men finder det fortsat uhensigtsmæssigt, at tillægget er
omfattet af effektiviseringskrav. Miljø- og servicemål er netop udtryk for en
bevidst lokalpolitisk prioritering af takstmidlerne.
Nedre grænse for medfinansiering
En nedre grænse for medfinansiering er uhensigtsmæssig. Der foreslås
500.000 kr. eller én pct. af den økonomiske ramme. Vandselskaber, der kun
iværksætter enkelte små projekter med samlede omkostninger under
500.000 kr. vil dermed ikke få udløst tillæg til den økonomiske ramme. Det
kan være problematisk for små forsyningsselskaber.
Selskaberne skal følge den kommunale planlægning
KL savner stadig en klarere markering af selskabernes forpligtelse til at
følge og opfylde de kommunale planer. Det er i bekendtgørelserne gjort
tydeligt, at kommunerne alene skal varetage den overordnede planlægning,
medens alt til driften henhørende er selskabernes interne anliggende. KL
ønsker, at det eksplicit står i love og bekendtgørelser, at selskaberne skal
arbejde for at følge og opfylde de kommunale planer og foreslår i den
forbindelse, at der etableres en ”Følg eller begrund-ordning”.
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13.

Orienteringssager - Bolig-, byfornyelsesog byggepolitik

13.1.

Modernisering af det kommunale ejendoms-stamregister
(ESR) med fokus på beregning og opkrævning af
ejendomsskat og bidrag
SAG-2015-06180 TKG
Baggrund
Projektet er en del af monopolbruddet, idet Ejendomsstamregister (ESR) var
et monopolsystem i regi af KMD. Udbuddet har derfor været en del af
KOMBITs udbudsplan for monopol-området, og samtidig haft en målsætning
om at opnå en forenkling i de kommunale arbejdsprocesser og dertil
hørende systemunderstøttelse i forbindelse med ejendomsområdet.

./.

Indstilling
Det indstilles at vedhæftede statusnotat tages til orientering.
Sagsfremstilling
Aftalen om det fællesoffentlige grunddataprogram i 2012 resulterede i, at
denne ambition delvist (for så vidt angår ESR’s registerdel) blev gjort til en
fællesoffentlig ambition med forankring hos alle offentlige aktører med del i
ejendomsområdet.
Så det oprindelige kommunale projekt blev i 2012 erstattet af dels en
kommunal medvirken i ejendomsdataprogrammet og dels en kommunal
udvikling af et nyt it-system til beregning og opkrævning af ejendomsskat og
bidrag.
Parallelt med arbejdet i fællesoffentlig regi har KOMBIT på tilsvarende vis –
og som led i monopolbruddet – igangsat aktiviteter for at kunne sikre
kommunerne et nyt system til beregning og opkrævning af ejendomsskat og
-bidrag.
Der er med kommunal inddragelse blevet udarbejdet kravsspecifikation for
det nye system, gennemført udbud og valgt leverandør til udvikling af
systemet. Forud for KOMBITs indgåelse af kontrakt med en leverandør har
den enkelte kommune tilsluttet sig projektet og forpligter sig til at aftage
systemet efterfølgende. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig.
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KOMBIT forventer, at der med et nyt ejendomsskat og
ejendomsbidragssystem vil være en kommunal besparelse på 20% i forhold
til den udgift, som i dag afholdes til it-understøttelsen af
opkrævningsopgaverne.
./.

13.2.

Der vedlægges et samlet statusnotat vedr. projektet.

Brev vedr. lovforslag om certificeringsordning for
byggesagsbehandling til folketingets Transport og
Bygningsudvalg
SAG-2015-03954 nsv/ach
Baggrund
Regeringen har fremsat lovforslag L101 om ændring af den tekniske
byggesagsbehandling, brandlovgivningen og om ekstra mulighed for
byggesagsgebyr. Regeringen foreslår en certificeringsordning for den
tekniske byggesagsbehandling, hvorved denne del overgår fra kommunen til
private virksomheder, som certificeres med ansvar for, at konstruktionen af
byggeriet er lovlig. Lovforslaget indeholder ikke en model for løsning af de
fremtidige opgaver, eller en tidsplan for udviklingen af løsningen – kun en
ramme, som giver bemyndigelse til at gå videre. Alligevel indeholder
forslaget beregning af mulige besparelser.
Sagen har været behandlet på udvalgsmøder i KL i 2015, og der er afgivet
høringssvar.

./.

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager brevet til Transport- og Bygningsudvalget til
orientering.
Sagsfremstilling
Lovforslaget er en udløber af Produktivitetskommissionen, som i 2013
fremførte, at muligheder for standardisering og nye løsninger skulle
fremmes. Samtidig oplever ansøgere store forskelle i, hvordan de tekniske
krav bliver fortolket i kommunerne. Den tidligere regering foreslog en løsning
med centralisering af den tekniske byggesagsbehandling, som både erhverv
og kommuner modsatte sig. Cirka 60.000 sager byggesagsbehandles årligt,
heraf indeholder ca. 6.000 teknisk byggesagsbehandling.
Brevet indeholder følgende hovedpunkter:
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Som udgangspunkt er kommunerne positivt indstillede overfor at
afsøge mulighederne i certificering, men er bekymrede for at en
tiltænkt vækstfremmer kan ende med at blive til en væksthæmmer.



Der bør afsættes rigelig tid til at kortlægge problemer, løsninger og
disses konsekvenser, før der vedtages en bestemt ny model for
byggesagsbe-handling, ellers kan det få negative konsekvenser for
byggeriet i Danmark og for dem, der skal bygge.



Konsekvenserne af en uovervejet beslutning kan bl.a. blive længere,
dyrere og dårligere sagsbehandling. Derfor skal det være
krystalklart, hvem der fremover varetager hvilke opgaver og har
hvilket ansvar.

SIDE | 41

Teknikerkontaktudvalget | 05-02-2016

14.

Orienteringssager - Vej-, trafik- og
transportpolitik
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15.

Orienteringssager - Øvrige sager

15.1.

Regeringen dropper millionbesparelser i det statslige
redningsberedskab
SAG-2015-00144 ach
Baggrund
Regeringen afblæser besparelse på 125 mio. kr. på det statslige
redningsberedskab. Flygtningepres, oversvømmelser og terrortrussel gør
det ifølge forsvarsministeren umuligt at spare 125 mio. kr. på det statslige
beredskab. Derfor vil regeringen ikke spare de 125 mio kr på det statslige
beredskab. Der bliver altså ikke lukket statslige beredskabscentre og
overflyttet opgaver til det kommunale beredskab, hvad der ellers var lagt op
til i Økonomiaftalen for 2015.
Indstilling
Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget tager sagen til orientering.
Sagsfremstilling
Redningsberedskabet i Danmark er vigtigt for samfundssikkerheden. Men
der mangler en fornyet dialog om en løsning for det samlede beredskab i
Danmark.
KL’s tilgang har hidtil været, at stat og kommuner sammen skal stå for et
robust og moderne beredskab med fokus på at skabe tryghed tæt borgerne.
Derfor har det været KL’s synspunkt, at der bør skabes synergier mellem det
kommunale og statslige beredskab og findes løsninger, der sikrer mest
mulig beredskab for pengene. Staten har hidtil ikke ønsket at gå ind i en
konkret dialog om dette.
Med forsvarsministerens udmelding ser det ikke ud til, at det KL har aftalt
med staten i ØA15 bliver realiseret på statslig side.
Der skal indgås en politisk aftale for redningsberedskabet for den statslige
del, da den nuværende aftale udløber ved årets udgang. Før den er på
plads, er det svært at sige, hvordan KL’s forhandlinger med staten (både FM
og FMN) ender, men KL vil forventeligt tage sagen op i de kommende
økonomiforhandlinger.
KL’s formand har på kl.dk meldt en opfordring ud til regeringen om også at
revurdere de planlagte besparelser på det kommunale beredskab, efter
forsvarsministeren har afblæst besparelserne på det statslige
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redningsberedskab. ”Vi er jo i fuldstændig den samme båd, når det gælder
de borgernære, kommunale redningsberedskaber, der dækker over 90
procent af det samlede beredskab i Danmark”, blev Martin Damm citeret for
og fortsatte:
”Vi har hele tiden sagt, at vi er meget bekymrede for de forringelser i den
borgernære tryghed, som besparelserne afføder. Derfor er regeringens
udmelding en oplagt anledning til en tilsvarende revurdering af de planlagte
besparelser på det kommunale beredskab”.
Formanden henviste til, at kommunerne som aftalt har leveret en
strukturtilpasning med større, bæredygtige fælleskommunale beredskaber
som aftalt med staten. Martin Damm understregede, at nu hvor staten ikke
går ind i en samlet løsning, der omfatter både det kommunale og det
statslige beredskab, er de grundlæggende forudsætninger, som
økonomiaftalen blev indgået på, væk, og det bør medføre, at de bristede
økonomiske forudsætninger for aftalen tages op til fornyet drøftelse:
”Vi er helt generelt nødt til samlet set at tage højde for de meget store
udfordringer, som vi i dag står over for i Danmark, når det gælder
beredskabet. Det var en situation, ingen havde forudset, da vi indgik aftalen
i 2014."
Martin Damms budskaber er blevet gentaget af formanden for TMU, Jørn
Pedersen i flere regionale og nationale medier ifm. med den kraftige nedbør
i julen, hvor det var tydeligt, at den kommunale del af beredskabet løser en
meget betydelig del af opgaven.

15.2.

Status på TEKNIK & MILJØ ´16
SAG-2015-04238 CMA
Baggrund
Kontoret for Teknik og Miljø i KL afholder hvert år en politikerkonference. I
år afholdes konferencen den 14.-15. april i Aalborg.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.
Sagsfremstilling
Konferencen er tidligere kendt som Politisk Forum, men navnet er ændret,
så titlen rammer fokus og fagområde bedre. Fremover vil konferencen derfor
hedde: TEKNIK & MILJØ ´16 – Kommunalpolitisk konference.
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Der er tradition for, at konferencen har en undertitel, som slår årets tema an.
I år bliver undertitlen ”Byen, landet og vandet”. Konferencens
omdrejningspunkt er samarbejdet om at finde mulige løsninger og dele viden
og erfaringer på de mange udfordringer, kommunerne står overfor. Det
drejer sig om nye samarbejdsformer, innovation og samskabelse. Alle er
pressede på ressourcerne og skal dermed være kreative og
løsningsorienterede for hele tiden at kunne følge med udviklingen.
./.

I år er der desuden byttet lidt rundt på programmet i forhold til de
foregående år og der introduceres et nyt programpunkt.
Ændringer i forhold til tidligere år
Tidligere år er dag 2 på konferencen gået med et par plenum-oplæg samt
udflugter til værtsbyen. Det har betydet, at deltagerne har været meget væk
fra konferencestedet på dag 2, samt at der ikke altid har været mulighed for
en samlet afslutning af konferencen i plenum. I år flyttes udflugterne til
eftermiddagen dag 1. Dag 2 vil i stedet blive udfyldt af de velkendte
temamøder i to runder. Med denne rokering er det hensigten at skabe en
mere sammenhængende andendag, hvor deltagerne får mulighed for at
vælge sig ind på to specifikke temaer - samt at konferencen kan afsluttes i
plenum inden frokosten.
Nyt programpunkt – strategiske møder
Sekretariatet har lyttet til KL´s Teknik- og Miljøudvalgs bemærkninger om, at
det er vigtigt at kunne fordybe sig i specifikke emner, og deltage mere i
sessioner og mindre i plenum. Vi introducerer dermed et nyt programpunkt
på dag 1. Dette kaldes ”strategiske møder”. Disse består af seks parallelle
møder, som deltagerne vælger sig ind på. Disse møder tager større
strategiske og tværfaglige emner op, og giver mere plads til debat,
diskussion og interaktion mellem deltagerne, end det er tilfældet i plenum.
Emnerne for de strategiske møder er:
– Byudvikling
– Landsbyer
– Pligt og ansvar i klimatilpasningen
– Guide til den resiliente kommune
– Kommunikation
– Kommunen som ejer.
Tilmelding til konferencen åbnes 8. februar 2016.
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16.

Eventuelt
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17.

Lukkede sager
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