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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Erling orienterede indledningsvist om status for evalueringen af kom-

munalreformen. Regeringens ambitioner er fortsat noget uklare forud for 

at hovedudvalgets arbejde for alvor sættes i gang. 

 

Udvalget tilkendegav, at det generelt vil være uhensigtsmæssigt, hvis der 

lægges flere opgaver i regionerne. Mindre justeringer i forhold til staten 

kunne eventuelt accepteres. 

 

Erling nævnte endvidere Vandtopmødet hos miljøministeren med delta-

gelse af blandt andet Martin Damm. En interessant afklaring vil her være 

at få fastlagt, hvad der forstås ved ”lokal forankring”. 
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2. Temadrøftelse 

2.1. Temadrøftelser i 2013 

SAG NR.: 000232922 akp 

 

Indstilling 

Udvalget bedes kommentere liste over temadrøftelser i resten af 2012 og 

for 2013.  

 

Beslutning 

Teknikerkontaktudvalget lagde stor vægt på, at der gennemføres tema-

drøftelser i udvalget. 

 

Det blev aftalt, at den præsenterede liste over mulige temadrøftelser vil 

blive medtaget ved hvert møde som en bruttoliste, der løbende tilføjes 

aktuelle emner. 

på det enkelte møde besluttes hvilke(n) temadrøftelse(r), der skal forbe-

redes i et samarbejde mellem KTC og sekretariatet til førstkommende 

møde. 

 

I forhold til mødet i december blev det besluttet, at der skal forelægges 

en sag om hospitalsspildevand. Christian Bjerg vil bistå sekretariatet med 

input. Tilsvarende ønskes en sag om status for Landbrugs- og natur-

kommissionen forelagt. 

 

Derudover bad udvalget sekretariatet i samarbejde med relevante fag-

gruppeformænd at forberede følgende temadrøftelser: 

 

• Betalingsregler/takstfinansiering i forhold til klimatilpasning 

• Spildevandsselskabernes betalingsregler/takstfinansiering 

• Evaluering af vandsektorloven 

 

Til listen over temadrøftelse tilføjes emnet digitalisering af lokalplaner. 

Udvalget fandt, at der er brug for at drøfte, hvordan det planlagte digita-

le system kan håndtere rammelokalplaner – mellemplaner mv. 

 

 

2.2. Temadrøftelse: Hvorledes sikres opbakning til den 
fulde implementering af digitaliseringsstrategien 

SAG NR.: 000235939 job/akp 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000235939
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Indstilling 

Det indstilles til drøftelse, hvorledes der skabes en passende ramme om 

det operative kommunale arbejde i digitaliseringsprojekter.  

 

Beslutning 

Formand for KTCs faggruppe for digital forvaltning, Eva Kanstrup, der 

var inviteret til denne temadrøftelse, pegede på nogle væsentlige dilem-

maer i hele styringen af de mange digitale projekter, som kommunerne er 

involverede i.  

Hun betonede, at det ofte er de samme medarbejdere fra kommunerne, 

der – på fællesskabets vegne – varetager væsentlige digitale opgaver.  Der 

er brug for et kollegialt ansvar kommunerne imellem, og alle skal melde 

kompetencer ind. Og så skal kommunerne ikke være forskrækkede i for-

hold til at spille sammen med staten. Vi skal opfordre til og sig ja til fx at 

modtage udstationerede statslige medarbejdere i en kommune. 

 

Videre nævnte hun vigtigheden af, at kommunerne stiller med det stær-

keste hold. Der mangler imidlertid et kompetencevurderingsredskab og 

en samtidig besvarelse af hvilke principper, der skal rekrutteres efter. Det 

bør overvejes, om de enkelte KTC-faggrupper skal udarbejde en kompe-

tenceoversigt, og dermed have et beredskab, når der bedes om hjælp til 

at pege på kommunale ressourcer mv.  

 

Der var i udvalget enighed om, at der skulle findes modeller for, hvordan 

fællesskabet kan finansiere en indsats over en vis størrelse.  

 

Konkret blev det nævnt, at hvis medarbejdere deltager i et projekt i mere 

end 10 dage, så kan en model være, at så må fællesskabet betale efter de 

10 dage. 

 

Udvalget fandt videre, at det er vigtigt, at den enkelte medarbejder og 

den enkelte chef ser det som en udviklingsmulighed. 

 

Torben Nøhr pegede til inspiration på organiseringen omkring geodata i 

Region Sjælland. Arbejdet er organiseret i KKR-regi. Kommunerne har i 

fællesskab ansat en projektmedarbejder for at varetage fællesopgaver på 

GIS-området. En tilsvarende model bruges i Hovedstaden.  

 

Udvalget fandt det nødvendigt, at den ledelsesmæssige styringsopgave 

beskrives nærmere – også så vi kan matche staten bedre 
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Det blev konkret aftalt, at Digitaliseringsudvalget for Teknik og Miljø 

drøfter sagen på førstkommende møde den 6. november 2012 med hen-

blik på en sag på dagsordenen, forventeligt ved TKU-mødet i december. 

 

I det videre arbejde kan diskussionerne med fordel struktureres i forhold 

til følgende hovedoverskrifter: 

 

• Kompetencer – udvælgelse og kendskab til hvor de er 

• Ledelsesopbakning i kommunen –  

• Incitamentsstruktur for den enkelte deltager 

• Incitamentsstruktur for ledelse i kommunen 

• Kommunikationsstrategi – eller hvordan synliggør man værdier i pro-

jektet for én selv og for den enkelte kommune 

• Forskellige projekttyper kræver forskellige modeller 
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3. Behandlingssager 

3.1. Energi- og forsyningspolitik 

3.1.1. Nye udfordringer med opkrævning af affaldsgebyrer og genbrugs-

pladser  

SAG NR.: 000245900 ach 

 

Indstilling 

Administrationsgrundlaget for opkrævning af affaldsgebyrer er uklart. 

Det indstilles, at udvalget drøfter problemets omfang og mulige prakt i-

ske løsninger, herunder opkrævning og adgang til genbrugspladser fra v i-

ceværter fra almennyttige boliger og andre aktører som fx håndværkere 

og 3x34 m.v. 

 

Beslutning 

Regelændringerne er affødt af EU-regler om, at man ikke må subsidiere 

erhvervslivet.  

Udvalget tilkendegav, at kommunerne stilles over for et tidskrævende 

kæmpeproblem, fordi der kommer fortolkninger, som kommunerne skal 

rette ind efter med kort varsel. Dette er ikke en holdbar situation. 

Kommunerne møder primært problemet i klagesagerne – ikke fra gen-

brugspladserne. 

 

I DIs undersøgelse om kommunernes erhvervsvenlighed, trækker de 

uafklarede forhold omkring erhvervsaffald uacceptabelt ned. 

 

Udvalget fandt, at man er nødt til at have ens måder at opkræve gebyrer, 

og hvordan man beregner det. Det vil være at foretrække, at der gives 

klare statslige udmelder på området. 

 

 

3.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

3.2.1. Kommuneplanlægning i Områder med Særlige Drikkevandsinte-

resser  

SAG NR.: 000232922npj/bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245900
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
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Sagen blev taget til efterretning. 

 

3.2.2. Administration af landbrugsloven centraliseres  

SAG NR.: 000232922nat/bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.  

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

 
3.2.3. Tilskudsordning til vandplanernes vandløbsindsats

SAG NR.: 000244442 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter foreløbige kommunale erfaringer med 

det forberedende ansøgningsarbejde med henblik på at søge tilskud. 

 

Beslutning 

KLs høringssvar oprindelige høringssvar blev koordineret med faggrup-

pen.  

 

Kommunerne har ikke endnu reelle erfaringer med administration af de 

to bekendtgørelser. Generelt fandt udvalget, at mindre projekter ville 

komme i klemme, fordi kun projekter over en vis størrelse kan opnå til-

skud. 

 

3.3. Miljøpolitik 

3.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

3.4.1. Videre proces for Byg og Miljø (Min digitale Byggesag) 

SAG NR.: 000229093 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter og gives anbefalinger til  

• hvordan tilstrækkelig tilslutning sikres til Byg og Miljø 

• hvordan det kan sikres, at fokus rettes mod backoffice allerede nu  

• hvordan Byg og Miljø skal styres fremadrettet. 

 

Beslutning 

Udvalget udtrykte stor tilfredshed med tilslutningsgraden for Byg og Mil-

jø, idet der dog fortsat skal arbejdes i retning af at opnå højere tilslut-

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244442
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000229093
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ning. Der blev henvist til KTCs formands planlagte henvendelse til de 

tekniske chefkollegaer med en opfordring til at tilslutte sig.  

 

Der var enighed om, at der er en stor fælles opgave med at få nok fokus 

på backoffice-delen. Det blev konkret foreslået, at KOMBIT, når tilslut-

ningsprocessen er færdig, afholder et møde for kommunerne. Med ud-

gangspunkt i gruppering af disse kommuners fagsystemer, men i særde-

leshed ESDH-systemer – kan KOMBIT på konsulentbasis hjælpe med til 

at få etableret fælleskommunale indkøbsnetværk for de deltagende kom-

muner, der har samme integrationsudfordring med samme systemer.  

 
Om den fremtidige organisering og den kommunale inddragelse i Byg og 
Miljø udtrykte udvalget følgende: 

 

• Styregruppen bør fortsætte med den kommunale repræsentation, der 

allerede er. 

• Forståelse for, at referencegruppen nedlægges, og der etableres en 

følgegruppe der dels er mindre – dels har en tættere kontakt til pro-

jektet. 

• At det var en god ide at have kompetenceprofiler på medarbejdere i 

de deltagende kommuner. KOMBIT kan så trække yderligere kom-

munale medarbejdere ind, hvor der lige er brug for det. 

  

 

3.4.2.  Ny digital selvbetjeningsløsning til ejendomsdata - DIADEM 

 SAG NR.: 000245549 tkg 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter den foreslåede kommunikationsplan og 

tager orienteringen om status for DIADEM til efterretning. 

 

Beslutning 

Udvalget henviste til, at arbejdet med at få data fremskaffet – fx oplys-

ninger om olietanke – var foregået under tidspres. 

 

Udvalget bakkede generelt op om DIADEM. Det er vigtigt, at der fra 

KLs og statens side her i implementeringsfasen og i forbindelse med de 

semiautomatiske løsninger sikres en tæt kommunikation både i forhold 

til kommuner, og i forhold til ejendomsmæglere. Udvalget fandt det ge-

nerelt vigtigt i alle digitale projekter at have fokus på kommunikationsde-

len for at få brugere og kommuner tidligt med på det digitale system.  

 

Udvalget spurgte ind til kommunernes juridiske ansvar, hvis der opstår 

fejl i en DIADEM-rapport.  

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244442
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Helt grundlæggende bliver der ikke ændret på ansvarsforholdet. Den part 

der har pligt til registrere data, der trækkes på i DIADEM, har også an-

svar for eventuelle fejl. 

 

Udvalget anbefaler grundet den marginale betydning, at sekretariatet ikke 

på nuværende tidspunkt arbejder på at opnå en frikøbsaftale i forhold til 

træk på DIADEM. 

 

3.5. Vej- og trafikpolitik 

3.5.1. Lokal organisering af trafiksikkerhed 

SAG NR.: 000234224 Nis 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter den lokale organisering og det kom-

munale kampagnearbejde. 

 

Beslutning 

Udvalget noterede sig, at de gennemførte besparelser havde politisk 

mandat i Folketinget. 

 

Udvalget fandt, at sekretariatet bør arbejde videre med sagen, og gav føl-

gende kommentarer: 

• Vi er nødt til at have et trafiksikkerhedsarbejde i kommunerne  

• Kan vi evt. gennem Danske Kommuner eller på anden måde skabe 

opmærksomhed om den uheldige udvikling? 

• Rådene er formelt ikke er nedlagt, men i praksis er de, da Vejdirekto-

ratet har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i disse eller lignende 

fora. Dermed trækker direktoratet tæppet væk under samarbejdet. 

• Var det en ide at spørge politiet, om de har ressourcer til at kaste i 

opgaven? 

• Vi må forudsætte, at Vejdirektoratet i en eller anden form skal delta-

ge i arbejdet med alle vejmyndigheder. I det tidligere setup foregik 

det ved 5 møder, men hvis fremtiden byder, at der nu skal holdes 

møder med 12 politikredse kan man stille spørgsmålstegn om der re-

elt kan opnås den forventede besparelse ved at nedlægge sekretariats-

betjeningen. 

• Kan man lave en stærk alliance med Rådet for Sikker Trafik? 

 

 

 

 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000234224
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3.6. Øvrige sager 

3.6.1. Grunddataprogrammet 

SAG NR.: 000232922 job 

 

Indstilling 

I forhold til indsatsen om adresseprojektet og virksomhedsdata indstilles 

det, at udvalget drøfter om arbejdet med gevinstrealisering kan under-

støttes af konkrete fælleskommunale projekter, eller om man i stedet skal 

søge samarbejde med Ministeriet for By, Boliger og Landsdistrikter som 

udarbejdelse af en detaljeret vejledning om gevinster ved adresseprojek-

tet. 

 

Endvidere indstilles det, at udvalget giver input til sekretariatets videre 

arbejde med grunddataprogrammet. 

 

Beslutning 

 

Der er brug for, at der skabes klarhed over grundlaget for det forudsatte 

besparelsespotentiale, for bedst muligt at kunne realisere det indenfor 

den samlede kommunale forvaltning. Der blev henvist til et signaleret 

øget råderum på 400 mio. kr. og i den forbindelse spurgt ind til, om det-

te alene vedrører adresser – eller om det også vedrører andre dele af 

grunddatapakken.  

 

Udvalget spurgte ind til den forventede styring af grunddataprogrammet 

og i den forbindelse om kommunal repræsentation. Sekretariatet oplyste, 

at styregrupper og hele governancestruktuen er under fastlæggelse. Der 

er lagt op til styregrupper for alle delprojekter.   

 

Der blev henvist til, at nogle kommuner i forhold til erhvervsaffaldsord-

ningen har været nødsaget til at lave CVR-skyggeregistre for at kunne 

håndtere opgaven. Sekretariatet efterlyste lignende eksempler på skygge-

registreringer – også fra andre forvaltninger. 

 

Sagen vender senere tilbage til udvalget. 

 

3.6.2. Tværgående strategi for Beredskabsstyrelsens tilsyn og rådgivning 

af det kommunale redningsberedskab 

SAG NR.: 000239770 ach 

 

Indstilling 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000232922
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000239770
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Det indstilles, at udvalget drøfter sagen med henblik på eventuelle be-

mærkninger. Sagen forventes derefter behandlet på førstkommende mø-

de i KLs Teknik og Miljøudvalg. 

 

Beslutning 

Udvalget noterede sig, at dette tværgående strategiarbejde sker uafhæng-

igt af den besparelsespotentialevurdering, der gennemføres parallelt og i 

finansministerielt regi.  
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4. Orienteringssager 

4.1. Energi- og forsyningspolitik 

4.1.1. Omstilling til VE i den kollektive og individuelle energiforsyning 

SAG NR.: 000244765 - brh  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

 
4.1.2. Klimalov: Landbrugets klimaindsats

SAG NR.: 000244615 - nat  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

 

4.1.3. Klimalov: Energibesparelser i private boliger  

SAG NR.: 000244615 - brh 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Beslutning 

 Sagen blev taget til efterretning. 

 

4.1.4. Klimalov: Virksomhedernes klimaindsats  

SAG NR.: 000244615 - nat 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Beslutning 

 Sagen blev taget til efterretning. 

 

4.1.5. Klimalov: Transport 

SAG NR.: 000244615 - nsv 

 

Indstilling 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244765
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000244615
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Sagen indstilles til udvalgets efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

 

4.2. Planlægning og naturbeskyttelse 

4.3. Miljøpolitik 

4.4. Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik 

4.4.1. Evaluering af afbureaukratisering af byggeloven i 2009 

SAG NR.: 000245903 akp 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Sagen blev taget til efterretning. 

4.5. Vej-, trafik- og transportpolitik 

4.6. Øvrige sager 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000245903
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5. Eventuelt 

I forhold til mødekalender for 2013 er listen over mødedatoer for 2013 

nu følgende: 

 

Fredag, den 8. februar 2013 

Fredag, den 12. april 2013 

Fredag, den 14. juni 2013 

Fredag, den 30. august 2013 

Torsdag, den 10. oktober 2013 

Torsdag, den 12. december 2013 

 

Knud Slot henviste til et notat, som er udarbejdet for at afklare de juridi-

ske barrierer, hvis kommunerne opsætter solceller på kommunale byg-

ninger.  

 

Der er brug for, at kommunerne uden at skulle etablere selskaber får mu-

lighed for at producere el via solceller. Med andre ord er der brug for 

regler i lighed med dem, der gælder for el, der er produceret på biogas. 

  

Energistyrelsen har umiddelbart vist sig positiv i forhold til at gennemfø-

re den nødvendige regelændring. Sekretariatet opfordres til at arbejde v i-

dere sammen med Energistyrelsen for at få bragt juraen på plads. 
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6. Lukkede sager 

 


