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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

Referat fra møde i Teknikerkontaktudvalget, den 8. juni 2012. 

 

 
 

Referatet blev godkendt.  

 

En særlig velkomst til Steffan Birkebjerg Andersen som ny repræsentant 

fra Odense Kommune. Steffan Andersen er desuden formand for besty-

relsen for Fotdanmark.  

 

Eske Groes orienterede om KLs deltagelse i forskellige arbejdsgrupper:  

 

Arbejdsgruppe om mulighed for takstfinansiering af spildevandsløsninger også ovenpå 

jorden 

Arbejdsgruppen er nedsat jfr. økonomiaftalen for at analysere mulighe-

der for, at takstfinansierede spildevandsløsninger også kan være etable-

rede ovenpå jorden i form af veje, bassiner, parker, vandløb mv.  

Sagen skal nu i  bilateralt regi drøftes videre mellem Finansministeriet og 

KL. 

 

Finansministeriet  har lagt sig fast på et meromkostningsprincip, som be-

tyder, at forsyningsselskaberne alene skal bekoste den ekstra pris eksem-

pelvis en høj kant langs en kommunal vej skal koste. Øvrige renoveringer 

mv., som hænger sammen med at sætte en kant op, skal kommunen beta-

le. Der vil dermed blive tale om ekstremt billige løsninger for forsynin-

gerne. Det ender med uanede trækningsrettigheder på kommunerne fra 

forsyningsselskaberne, og det må forventes, at der vil blive efterspurgt  

mange projekter – som kommunen via presse og på anden vis vil blive 

tvunget ud i  at skulle lave eller argumentere imod. KLs sekretariat har 

foreslået en model (inspireret af gæsteprincippet i vejlovgivningen), 

hvorved forsyningsselskaberne kan få adgang til at etablere spildevands-

løsninger i kommunale veje, parker mv. og dermed til for takstmidler at 

etablere spildevandsanlæg ovenpå jorden.  

 

Finansministeriet er af den opfattelse, at kun meromkostningsmodellen 

vil afværge, at kommunerne bliver udgiftsdrivende. Finansministeriet 

finder, at der vil være færre omkostninger, hvis forsyningerne selv be-

stemmer deres spildevandsløsninger.  
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TKU fandt, at hvis der rokkes ved, at spildevandsplanen er det juridiske 

grundlag for indsatsen i forhold til spildevand, så må ejerkortet trækkes. 

Kommunerne har eksempelvis en interesse i, at der sikres spildevands-

rensning i det åbne land, og må konstatere, at det ikke er her, at der er 

stor interesse fra forsyningernes side.  

 

Arbejdsgruppe som opfølgning på DUT-aftale om vand- og naturindsatsen 

I den afsluttede DUT-aftale om vand - og naturindsatsen i vandplanerne 

indgår, at 20 mio. kr. skaffes  om året i  3 år via regelforenkling mv.  

  

Finansministeriet har forudsat, at Miljøministeriet kommer med forslag – 

alternativ vil Miljøministeriet bliver skåret tilsvarende i rammen. KL har 

foreslået besparelser for 16 mio. kr. og disse er blevet afvist a f Miljømi-

nisteriet.  

 

Arbejdsgruppe om spildevandsrensning i det åbne land  

Der analyseres på de 13 mest udfordrede kommuner. Det har vist sig, at 

disse kommuner alle har planer, så de kommer i  hus.  

 

Evaluering af kommunalreformen 

Eske Groes henviste til evaluering af kommunalreformen og til, at der er 

lavet en paraply-backinggruppe med KTC-deltagelse. Det er fortsat 

uklart, om man vil flytte opgaver. KLs sekretariat forventer, at der kom-

mer et bud på tekst herom forud for et møde den 21. september med 

Miljøministeriet.  

 

TKU gav tilsagn om at mobilisere kræfter, hvis evalueringen af kommu-

nalreformen ikke faldt ud som ønsket.   

 

Rigsrevisionen undersøger mil jø- og naturområdet 

Rigsrevisionen forventes at lave en undersøgelse af hele miljø- og natur-

området.  
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2. Temadrøftelse 

2.1. Fremtidig tilrettelæggelse af skorstensfejeropgaven 

SAG NR.: 000244623 akp  

 

Indstilling 

Det indstilles, at temadrøftelsen fokuserer på følgende to kommuneori-

enterede emner:  

• Ønsker til kommunernes fremtidige organisering og rolle i skorstens-

fejeropgaven 

• Ønsker til kommunal rolle i forbindelse med gebyrfastsættelse.  

 

Beslutning 

I nogle kommuner, hvor der ikke opererer skorstensfejere uden tildelt 

distrikt, fungerede skorstensfejerordningen upåklageligt med den nuvæ-

rende ordning. Der blev peget på, at skorstensfejerordningen er et lille 

erhverv, og at kommunerne bruger skorstensfejeren til at klare forskell i-

ge problemsager.  

 

Udvalget gav udtryk for, at der i et eventuelt nyt setup bør være et organ, 

der sikrer, at skorstensfejring sker, og at samfundsmæssige hensyn iagt-

tages. Men kommunerne behøver på ingen måde at være med i ordnin-

gen. Her er et oplagt forenklingsområde.  

 

Det er vigtigt, at der sikres kvalitetsarbejde, og en mulighed er at stille 

krav om uddannelse. 

 

Udvalget fandt, at man skal tænke sig grundigt om før en eventuel æn-

dring af ordningen. Blandt andet skal det afklares, hvordan sammenhæn-

gen skal være til skorstensfejerordningen i de tilfælde, hvor der klages 

over partikelforurening og røg, og hvor miljøafdelingen har en opgave i 

forhold til Miljøbeskyttelsesloven. Overvejelser om en eventuel revision 

af ordningen bør således indeholde overvejelser om nye  håndtag og 

handlemuligheder i forhold til røggener og naboklager.  

 

En mulighed for at lade forsikringsbranchen blive mere aktiv i forhold til 

skorstensfejning blev ligeledes nævnt.  

 

Københavns Kommune havde til mødet fremsendt følgende bemærk-

ninger:  

”Københavns Kommune vil få en økonomisk udfordring, hvis der skal 

indføres landsdækkende takster. Der er væsentlig anderledes arbejdsfor-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244623
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hold i  Københavns Kommune end i resten af landet, hvilket også har 

været anerkendt hidtil. I forhold til resten af landet er der:  

• Mange høje bygninger 

• Gammel bygningsmasse medfører,  at der er komplekse adgangs og 

fejningsforhold  

• De trafikale forhold i København gør at transporttiden mellem feje-

stederne forlænges væsentligt  

• Parkeringsforholdene i København er skyld i at der skal beregnes v æ-

sentlig tid til at finde en parkeringsplads, når skorstensfejeren an-

kommer til et nyt fejested.  

 

Alt sammen forhold der er med til at forlænge tidsforbruget på den en-

kelte fejning. Derfor har man i Skorstensfejervæsenet i København be-

nyttet priser tilpasset de lokale forhold og ikke KL’s vejledende takster.”  
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3. Behandlingssager  

3.1. Energi- og forsyningspolitik 

3.1.1. Ny Biogastaskforce   

SAG NR.: 000232921bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke kommunale problemstillinger 

KL kunne bringe ind i den nye biogastaskforce.     

 

Beslutning 

Udvalget pegede på, at det er den finansielle barriere, der er problemet. 

Naturgasselskaberne er klar til at aftage biogassen. Udvalget stillede sig 

undrende overfor,  hvorfor staten set i det lys vælger at bruge kræfter på 

en biogastaskforce. 

 

Der blev peget på, at miljøgodkendelser for landbrug kan være et in-

strument til at få tilslutning til biogasanlæg.  

 

Københavns Kommune havde fremsendt følgende bemærkning:  

”Da Københavns Kommune arbejder med de problemstillinger en bio-

gastaskforce skal arbejde med, søger Københavns Kommune udpegning 

til KL’s gruppe.” 

 

 

3.1.2. Energirenovering af bygningsmassen 

SAG NR.: 000244570 - brh  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke elementer i energirenoveringen, 

der er særligt interessante for kommunerne – og på den baggrund,  hvilke 

arbejdsgrupper, det vil være relevant at deltage i.  

 

Beslutning 

Konklusion blev en anbefaling om, at vi deltager i alle arbejdsgrupper,  og 

at KTC-faggruppen er behjælpelig med at besætte repræsentationen i a r-

bejdsgrupperne. 

 

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232921
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244570
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3.1.3. National klimaplan 2012  

SAG NR.: 000244615 - brh    

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan kommunerne kan spille en 

rolle i forhold til reduktions af drivhusgasser fra bilerne, bønderne og 

boligerne. Udvalget kan tage udgangspunkt i de nævnte kommunale ind-

satser og er velkommen til at fremhæve flere relevante indsatsområder.  

 

Beslutning 

Der var enighed om ikke at pege på en kommunal rolle i forhold til biler. 

 

I forhold til bønder blev der udtrykt ønske om, at sagen vendes med 

landbrugsgruppen.  Der blev peget på, at det kommunale miljøtilsyn og 

miljøgodkendelser med forpligtende klimamål kan være redskaber i for-

hold til dialog og fastsættelse af vilkår om energispørgsmål. Landbruget 

laver ikke energibesparende initiativer, som vi kender det fra andre kur-

veknækkerinitiativer. Grønne regnskaber for de største virksomheder 

blev nævnt. 

 

I forhold til boliger blev der henvist til en række regelinitiativer og arbej-

det i forsyningsselskaberne med varmeplanlægning. I forhold til de alme-

ne boliger blev der henvist til de energirenoveringer, der laves i regi af 

Landsbyggefondens store renoveringsprojekter. Der blev samtidig peget 

på, at der er et reelt problem i, at der ikke altid er nok motivation i  at 

energirenovere i almene boliger.  

 

 

3.1.4. Fra affald til ressourcer 

SAG.NR.:000232921 ach  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter kommunale ønsker og input til res-

sourcestrategien.  

 

Beslutning 

• Kommunerne har ikke anvisningsret – hvis man mener noget med at 

få ressourcerne rigtigt anvendt, så skal der være nogle, der får be-

myndigelse til, at kunne anvise til biogasanlæg. Der skal være risiko-

villighed i forhold til at få bygget og afprøvet nye teknologier.  

• Der er erfaringer at hente fra Århus kommune til ressourcestrategi. 

• Der blev henvist til gode resultater med at omdanne plast til granulat.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000242537
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3.1.5. Webbaseret anmelde- /deklareringsløsning for bygge- og anlægs-

affald  

SAG NR.: 000244596 ach  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, om sekretariatet skal arbejde videre 

med en model til et webbaseret anmelde-/deklareringsløsning for bygge- 

og anlægsaffald.  

 

Beslutning 

Den foreslåede model til et webbaseret anmelde-/deklareringsløsning for 

bygge- og anlægsaffald synes at være et godt initiativ til at sikre styring af 

affaldsstrømmen.  

 

 

3.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

3.2.1. Kommunale opgaver i forlængelse af lov om randzoner  

SAG NR.: 000232921 NPJ 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.  

 

Beslutning 

Generelt har henvendelser om randzoner været tacklet fint i  kommuner-

ne. Nogle kommuner har holdt møder med lokale landboforeninger for 

at aftale spilleregler. Andre har aftalt, at hvis der kom ændringer i  kom-

munale vurderinger efter 1. oktober, så ville det indgå i Fødevaree r-

hvervs støttevurderinger, og den melding havde skabt arbejdsro. På Fyn 

har man generelt fået få eller ingen henvendelser i  sagen. Der var mel-

dinger om, at der i Sønderjylland skulle havde været en hel del flere hen-

vendelser end i resten af landet.  

 

Efterspørgsel på afklaring af offentlig adgang i bræmmerne var få eller 

fraværende.  

 

Randzonerne er et godt eksempel på, at generel reguleri ng ikke længere 

er tilstrækkelig.  

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244596
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232921
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3.2.2. Vand - og naturplanerne – implementering og anden plangenerati-

on  - Tillæg  

SAG NR.: 000240373 t rr/np j 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

• at udvalget drøfter, om en vej frem vil være et ændret statsligt planpa-

radigme på dette område, hvor det nye paradigme er karakteriseret 

ved en meget mindre vægt på helt detaljerede angivelser af meget 

konkrete indsatser og i stedet en meget højere grad af mål- og ramme-

styring karakteriseret ved de i manchetten angivne forhold  

• at udvalgets medlemmer, på basis af egne erfaringer med vandplane r-

ne, giver evt. yderligere input til dialogen om næste generation af pla-

ner.  

 

Beslutning 

Udvalget fandt, at det nøje skal overvejes, om og i givet fald hvad frivil-

lighedsprincippet kan bære. Der blev peget på, at vådområdeprojek-

ter/vandoplandsområde, som ellers er indmeldt  til staten, nu i større stil 

bliver opgivet pga. manglende frivillighed. De aftaler og den økonomi 

man går ud med, overbeviser ikke lodsejerne. 

 

Udvalget hæftede sig ved, at næste vandplanperiode i  princippet skal in-

deholde de dele, der oprindeligt  lå i første periode, men som blev henlagt 

til anden periode plus det, der ligger i 2. periode. Det bliver en udfor-

dring at skulle gennemføre initiativer svarende til ½ gang mere. Grund-

vand forventes i  fokus.  

 

Københavns Kommune havde til mødet fremsendt følgende bemærk-

ning:  

”Københavns Kommune gør opmærksom på forskelle i prissætning på 

landet og i byområder.  Det er meget dyrt at lave f.eks.  omlægning af 

vandløb inde midt i byområder i forhold til i  det åbne land.” 

 

3.3. Miljøpolitik 

3.3.1. Ny udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og 

konsekvenser for indsatsplanerne  

SAG NR.: 000232921 np j 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240373
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232921
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Beslutning 

Udvalget fandt det vigtigt, at forsætte på at gøre opmærksom på de in-

konsekvenser, der løbende findes. Eksempelvis blev det nævnt, at Ål-

borg-modellen, hvor skovrejsning igennem en årrække er blevet brugt 

som redskab i grundvandsbeskyttelsessammenhæng nu er blevet unde r-

kendt af staten. Staten henviser til, at der ikke er hjemmel til at brug 

skovrejsning på denne måde. Gældende tinglysninger fastholdes, men 

nye tinglysninger kan ikke besluttes. 

 

 

3.3.2. Klimatilpasning i det åbne land - Tillæg  

SAG NR.: 000232804 mcn  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter de fordele og ulemper der vil være, så-

fremt kommunerne fik mulighed for at begrænse dræningsretten fra 

overflade arealer i det åbne land i  forbindelse med større klimatilpas-

ningsprojekter.  

 

Beslutning 

Udvalget var enig i, at der er brug for at se på dræningsretten og muli g-

heder for at stille krav om, at drænvand skal i forsinkelsesbassiner.  Det 

skal ind i klimaplanerne som et redskab.  

 

Naturfaggruppen har for et år siden udfordret formålsparagraffen i vand-

løbsloven og den frie dræningsret. Der er stor modstand at spore.  

 

 

3.3.3. Udspil til Natur- og Landbrugskommissionen - Tillæg  

SAG NR.: 000232804 nat/bem/t rr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter vedlagte, idet udspillet planlægges at 

indgå i KLs drøftelses med formanden for Natur- og Landbrugskommis-

sionen på mødet i  september 2012. 

 

Beslutning 

Udvalget fandt, at snittet i notatet var lagt rigtigt.  

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232804
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232804
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3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

3.4.1. Arbejdet i arbejdsgruppen for effektivisering af byggesagsbehand-

ling  

SAG NR.: 000244624 akp  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering – og til  eventuel drøftelse med særlig fokus 

på kommunikationen umiddelbart før og i forlængelse af rapportens of-

fentliggørelse. 

 

Beslutning 

Formand for KTCs Byg og Bolig-faggruppe Lone Himmelstrup, der var 

gæst på udvalgsmødet, fandt at arbejdsgruppens anbefalinger ikke ville 

medføre store radikale ændringer af organisering og lovgivning på bygge-

sagsområdet, og ej heller føre til store besparelser i  kommunerne. I ud-

valgsarbejdet har der været drøftet muligheder for anden organisering af 

myndighedsservicen og One-Stop-Service har været et emne.  

 

TKU fandt, at serviceniveauet lægges i kommunerne. Udvalget manglede 

argumenter for en centralisering af byggesagerne i  regionale centre.  

 

I forhold til gebyrstruktur var der opbakning til en model, hvor vi for en 

periode lige ser hvad erfaringerne er, og på baggrund heraf ser på, om 

byggesagsgebyrer skal opkræves som faste gebyrer eller baseret på time-

takter. 

 

Der blev fra flere i udvalget peget på, at kravet om ensartethed og gen-

nemsigtighed skal tages alvorligt, og vi skal passe på ikke at tabe. Vi skal 

overveje, hvad der kan gives ind.  

 

3.5. Vej- og trafikpolitik 

3.5.1. Afgørelse efter stoploven 

SAG NR.: 000232921 akp  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse.  

 

Beslutning 

Forsyningssekretariatet har i sagerne lagt til grund, at der er tale om for-

tolkning af gældende regler, hvorfor det ikke muligt at rejse en DUT-sag. 

En mulighed som overvejes i KLs sekretariat er at få indført en regelæn-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244624
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232921
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dring med tilbagevirkende kraft, hvor de midler, der er betalt via den 

fremsendte faktura evt. kan blive tilbagebetalt (samme mulighed synes 

ikke at være der, hvis beløbet trækkes over bloktilskuddet).  

 

Dialog med Miljøministeriet for at følge op på Økonomiaftalen for 2013 

har ligget underdrejet i ministeriet. KLs sekretariat arbejder på en model, 

der skal gøres gældende for hele landet. Her overvejes det, at gøre koef-

ficienten på de statslige veje gældende, selv om nedbørsmængderne vari-

erer med en faktor 3 fra kommune til kommune. Det konkrete forslag 

skal indeholde en model for opgørelse af vejareal, herunder cykelstier 

mv. En særskilt udfordring er private fællesveje.  

 

Den faktura om vejbidrag, som er sendt til Køge Kommune fra Forsy-

ningssekretariatet, er den største budgetafvigelser i 2012.  

 

Udvalget nævnte, at Guldborgsund Kommune så vidt vides har fået held 

til at mindske anlægssummen, gennem fortolkning af, hvor stor  en del af 

anlægssummen, der skal indgå.  

 

Københavns Kommune har fremsendt kommentarer om, at emnet er 

meget relevant, og at der potentielt kan blive tale om en væsentlig øko-

nomisk negativ konsekvens for Københavns Kommune.  

 

 

3.6. Øvrige sager 

3.6.1. Fælles national hydrologisk højdemodel  

SAG NR.: 000214449 job  

 

Indstilling 

Det indstilles, at ideen om etablering af en landsdækkende hydrologisk 

højdemodel drøftes, og at man drøfter muligheden for at benytte denne 

højdemodel som grundlag for kommunernes (og spildevandsforsynings-

selskabernes) klimaindsats.  

 

Det indstilles endvidere til drøftelse, om kommunerne og spildevands-

forsyningsselskaberne skal indgå i arbejdet med højdemodellen.  

 

Beslutning 

Udvalget nåede ikke at drøfte sagen.  

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000214449
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3.6.2. KTC og KLs samarbejde om medlemsrettede aktiviteter  

SAG NR.: 000240276 - brh  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan KTC og KL fremadrettet vil 

sikre, at der er lyst og vilje til positiv omtale af hinandens arrangementer.  

 

Beslutning 

Udvalget nåede ikke at drøfte sagen. Sagen vil indgå i bilateral drøftelse 

mellem KTCs formand og KLs sekretariat i løbet af efteråret 2012. 

 

 

3.6.3. Forslag til mødedatoer i 2013  

SAG NR.: 000232917 akp  

 

Indstilling 

Det indstilles, at de nævnte mødedatoer for TKU tiltrædes for 2013.  

 

Beslutning 

De foreslåede mødedatoer blev tiltrådt. 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000240276
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232917
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4. Orienteringssager  

4.1. Energi- og forsyningspolitik 

4.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

4.3. Miljøpolitik 

4.3.1. Bindende spildevandsplaner - Tillæg 

SAG NR.: 000243575 esg 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sekretariatets bidrag til denne analyse tages til  efterret-

ning.  

 

Beslutning 

Sagen taget til efterretning. 

 

 

4.3.2. Spildevandskortlægning - Tillæg  

SAG NR.: 000244398 np j 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KL’s høringssvar tages til efterretning.  

 

Beslutning 

Sagen taget til efterretning. 

 

4.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

4.5. Vej-, trafik- og transportpolitik 

4.6. Øvrige sager 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000243575
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244398
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5. Eventuelt  

5.1. Arbejdet i Teknikerkontaktudvalget 

SAG.NR.: 000232921 akp  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget tilkendegiver eventuelle øn-

sker til justeringer af arbejdet i udvalget.  

 

Beslutning 

Udvalget udtrykte tilfredshed med den måde hvorpå møderne foregår, 

og fandt, at mødematerialet var godt og gennemarbejdet.  

 

Udvalget noterede sig, at det virker tilfældigt, om møderne er før eller ef-

ter TMU-møderne, hvilket nok ikke kan være anderledes.  

 

Udvalget udtrykte ønske om, at der kom flere punkter på dagsordenen 

• Flere orienteringssager, hvor sagerne som udgangspunkt ikke disku-

teres på møderne. Det kan fx være orienteringssager, som i en tidlige-

re fase har været forelagt for udvalget i  en temadrøftelse eller tilsva-

rende 

• Flere temadrøftelser, hvor også faggruppeformanden og evt. næst-

formand er til stede for at få det faglige på plads. Udvalget gav tilsagn 

om, at faggrupperne vil bidrage til  temadrøftelserne. Temadrøftelser 

skal også ses som et redskab til prioritering af det personalereducere-

de sekretariats indsats og for, at KL i højere grad at er dagsordens-

sættende. Det blev aftalt, at listen over temadrøftelser opdateres i 

samarbejde med KTC.  

 

Udvalget udtrykte ønske om plads til sparring om aktuelle emner og gav 

som eksempel emnet om vejbidrag.  

 

Udvalget fandt det acceptabelt, at man i et vist omfang kan lade sig re-

præsentere sig af en anden.  

 

Det blev nævnt, at KTC bakker op, såfremt KLs sekretariat finder det 

hensigtsmæssigt, at der laves K98-møder for Tekniske direktører.  

 



Teknikerkontaktudvalget  |  07-09-2012  

 SIDE  |  18  

6. Lukkede sager  

 


