
Mission 

KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL v aretager kommunernes f ælles interesser 

og er kommunernes samlede f orhandlingsorganisat ion, 

v idenscenter og f orum f or f ælles initiativ er og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv  på opgav eløsningen, 

indf ly delse og resultater på kommunernes v egne, til gav n 

f or borgerne og samf undet. 
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2013-00813 kle 

 

Baggrund 

Her skrives baggrunden 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget godkender referatet fra mødet den 10. oktober 

2013. 

 

Sagsfremstilling 

Her skrives Sagsfremstillingen 

 

 

1.2. Forslag om ændring af mødedato i 2014 

SAG-2013-00813 kle 

 

Baggrund 

Flere bestyrelsesmedlemmer fra KTC er forhindrede i at deltage i et mø-

de den 29. august 2014, og bestyrelsen har derfor bedt om at rykke mø-

det til den 22. august 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender den nye mødekalender for 2014.  

 

Sagsfremstilling 

Nedenfor ses den opdaterede mødekalender for Teknikerkontaktudval-

get i 2014. 

 

Torsdag den 6. februar 2014  

Fredag den 11. april 2014 

Fredag den 13. juni 2014 

Fredag den 22. august 2014 

Fredag den 10. oktober 2014 

Torsdag den 11. december 2014 
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2. Temadrøftelser 

 

 

2.1. KL’s politik for samspil ml. frivillige og kommuner om teknik og 
miljø 

SAG-2013-02507 trr 

 

Baggrund 

Samspillet mellem den frivillige verden og kommunerne er under hastig 

forandring. Det er flere årsager til, at det er relevant, at kommuner og 

KL spiller en central rolle i denne udvikling – og præger rammevilkår og 

retning.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter samspil mellem den 

frivillige verden og kommuner om teknik og miljø – ud fra de nedenfor 

nævnte vilkår og pejlemærker. 

 

Sagsfremstilling 

Samskabelse, samspil, medborgerskab og partnerskaber er blot nogle af 

de begreber, der indgår i fortællingerne om den nye frivillighedssektor. 

Nogle taler om et fornyet samarbejde mellem den private, offentlige og 

frivillige sektor. Andre taler om en helt ny transformeret fjerde sektor, 

hvor det bærende element er samskabelse mellem de tre klassiske sekto-

rer. 

 

Baggrunden er et miks af flere faktorer. Én faktor er behovet for res-

sourcer – enten mhp. at bidrage til det offentliges kerneydelser eller vare-

tage ydelser, som ikke længere leveres i offentligt regi. En anden faktor 

er behovet for udvikling – i erkendelse af, at udvikling skabes i partner-

skaber. En tredje faktor er behovet for ejerskab hos borgere og organisa-

tioner. 

 

På nationalt plan har en arbejdsgruppe bestående af ministre, organisati -

oner, kommuner, Danske Regioner og KL medio 2013 udviklet ”Charter 

for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige”, se 

http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2013/Frivillighedschart

er.pdf. 

 

Vilkår 

http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2013/Frivillighedscharter.pdf
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2013/Frivillighedscharter.pdf
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Der pointeres i chartret, at ”det er afgørende at chartret ikke står alene”. 

På velfærdsområdet teknik og miljø er det sekretariatets opfattelse, at der 

er behov for at være bevidst om vilkårene for dette område: 

• De kommunale erfaringer er mange og omfattende, lige fra årtiers frivil-

lige brandmænd til de nye frivillige naturhjælpere 

• Omverdenens forståelsen er præget af, at organisationer med stor frivil-

lighedskapacitet forventer samspil både lokalt med kommuner og na-

tionalt med KL, herunder udviklings- og kommunikationskraft   

• Rammevilkårene for områdets mange fagsektorer er vidt forskellige, fx 

er de direkte reguleret af 10-15 ministerier 

• Det geografisk stedbundne er et særkende for velfærdsområdet teknik og 

miljø. Én følge er, at den private sektor spiller en stor rolle. En anden 

er, at den lokale dialog er afgørende for borgeroplevelsen af kommu-

nestyret 

• Rammerne for de øvrige kommunale velfærdsområder skabes i høj grad inden-

for teknik og miljø, i form af fx beredskab, forsyningssikkerhed og 

infrastruktur. Dette giver særlige udfordringer og muligheder 

• Fremtidens kommunestyre og den demokratiske samtale kan revitaliseres 

med basis i det fysiske miljø. Stort set alle borgere har et ønske om at 

præge deres bolig, nærmiljø, by eller egn.  

 

Pejlemærker 

En ny frivillighedssektor er præget af usikkerhed om rammevilkår og 

omverdensforståelse. Det er derfor endnu for tidligt at fastlægge en en-

delig politik for området. Men der er behov for at udstikke pejlemærker, 

der kan håndtere de dilemmaer, der opstår i et forstærket samarbejde 

med frivillige.  

 

P.t. er der i dialog og debat behov for at synliggøre følgende pejlemær-

ker:  

• Myndighedsbeslutninger skal ikke tages af frivillige. Derimod kan der væ-

re en række processer frem mod en beslutning, som frivillige kan bi-

drage i og til 

• Drifts- og mindre anlægsopgaver har vist sig velegnede som frivilligheds-

projekter. For de frivillige er motivationsfaktoren en kritisk parame-

ter, for det offentlige er skelnen mellem udfører og bestiller ofte af-

gørende 

• Styring og ansvar må gå hånd i hånd. Det gælder både det juridiske an-

svar for ulykker etc. – og ansvaret for offentlige skattemidler 

• Finansieringsmulighederne bør videreudvikles, både ved lovgivning og 

kommunal innovation. Såvel nationale fonde som lokale virksomhe-

der er potentielle bidragsydere 

• ”Bedre og billigere”-dialogen bør foregå før et samarbejde implementeres.  
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Kommunal vidensdeling 

KL´s sekretariat vil fortsat understøtte kommunal vidensdeling bl.a. ved 

konferencer, netværk etc. Sekretariatet arbejder desuden på at skaffe eks-

tern finansiering til et større strategiprojekt om den nye frivillighedssek-

tor indenfor teknik- og miljøområdet. Strategiprojektet vil i givet fald be-

stå af 5-6 projekter og en tværgående projektorganisation.  

 

Indenfor og på tværs af projekterne vil der kunne udvikles:  

• Frivillighedspolitik på kommunalt og fælleskommunalt niveau 

• Kommunal organisation - strukturelt, processuelt og kulturelt  

•  Kompetenceudviklingsnetværk for frivillige og ansatte  

• Offentligt-privat partnerskab ml. kommuner og frivillige organisatio-

ner. 

 

 

2.2. Evaluering af vandsektorloven 

SAG-2013-03710 btt 

 

Baggrund 

Deloitte har afleveret en rapport om evaluering af vandsektorloven til en 

statslig styregruppe. Regeringspartierne drøfter rapporten i en lukket 

kreds og forventer at den skal på økonomiudvalget til december eller ja-

nuar. Rapporten forventes derfor først at blive offentliggjort omkring 

midt januar/start februar 2014. Der er lagt op til en hurtig og kort poli-

tisk proces. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i nedenstående fremstilling 

drøfter de forelagte procesovervejelser, hovedsynspunkter og løsnings-

modeller, herunder overvejelser om effektivisering af sektoren.  

 

Sagsfremstilling 

Til temadrøftelsen deltager Flemming Lehbert Sørensen fra KTC’s fag-

gruppe for natur og overfladevand, som har bidraget til sagsfremstillin-

gen. 

 

Procesovervejelser 

KTC og KL samarbejder tæt i forløbet om evaluering af vandsektorlo-

ven.  

 

KTC udarbejder flg. notater: 

• Notat om hvilke elementer kommunerne skal have indflydelse på.  
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• Notat om ”klarere regler og ansvar” 

• Notat om klimatilpasning. 

• Notat om samfundsøkonomi ved kommunernes helhedsplanlæg-

ning.  

• Notat med årshjul for spildevandsplaner. 

• Notat med eksempel på indholdet i de bindende spildevandsplaner.  

• Notat som sammenligner med vejområdet 

• Notat vedr. takstgodkendelse. 

 

KL havde møde med DANVA den 1. november. DANVA arbejder på 

en model for frivillige effektiviseringer. DANVA sender oplæg om mo-

del for klimatilpasningsprojekter til KL og er ikke afvisende overfor bin-

dende spildevandsplaner som et mål- og rammestyrende plangrundlag, 

men vil drøfte indholdet nærmere. DANVA arbejder endvidere med op-

læg til en incitamentstruktur for frivillige effektiviseringer.  

 

KL har været i dialog med Friluftsrådet, som udtrykker stor interesse for 

at bakke op om forbedrede muligheder for blå-grønne løsninger. 

 

KL har haft møder med Per Clausen (Ø), Jørn Dohrmann (DF), Kristen 

Touborg (SF), Vivi Kier (C) og Torben Clausen (S). Møderne har hoved-

sageligt handlet om bindende spildevandsplaner og finansieringsmulig-

heder for klimatilpasning. Repræsentanter for de forskellige politiske par-

tier har udvist stor interesse for drøftelserne. 

 

Det videre forløb 

KL og KTC vil fortsætte et tæt samarbejde om evaluering af vandsektor-

loven. 

• Det er aftalt med de forskellige repræsentanter for de politiske par-

tier, at KL fremsender notat med mere detaljerede løsningsforslag, 

når de er udarbejdet 

• KL arbejder videre for en afklaring af muligheder for fælles udspil 

med DANVA 

• KL fortsætter dialog med Friluftrådet om forbedrede muligheder for 

blå-grønne løsninger 

• KL forventer, at holde møder med de øvrige miljøordførere, 

DANVA, Friluftsrådet og Naturstyrelsen. 

 

Udviklingen af takster i vandsektoren 

Den 12. september var der midtvejsseminar i evalueringsforløbet, hvor 

Deloitte fremlagde nogle af de foreløbige analyser og vurderinger.  
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Her fremgik det, at vandforsynings- og vandafledningstaksterne er steget 

på trods af fald i administrative omkostninger og driftsomkostninger. 

Det skyldes en stigning i administrationsomkostninger, 1:1-udgifter, mil-

jø- og serviceudgifter samt afskrivninger på investeringer. 

 

Når man ser på forbrugerprisindekset (indeholdende skatter og afgifter) 

er vand og spildevand steget mere end el, fjernvarme, gas og renovation 

siden 2000 – spildevand er steget mest. I nettoprisindekset (uden skatter 

og afgifter) er spildevand steget mest, mens vandprisen ligger på niveau 

med renovation og under elprisen. 

 

Effektivisering i sektoren 

Vandsektorloven har dermed ikke medført en effektivisering i den stør-

relsesorden, der var forventningen ved lovens indførelse. Med trappe-

modellen er der indført en udgiftslettelse på 700 mio. til de store vand-

forbrugende virksomheder frem mod 2018. Regeringen vil hente disse 

besparelser gennem en effektivisering af sektoren. Forligsparterne bag 

trappemodellen er så vidt vides nået til enighed om, at der skal være en 

eller anden form for afklaring af principperne for denne effektivisering i 

starten af marts. Der er dermed fortsat et stort pres på en effektivisering 

af sektoren. 

 

Drøftelserne om effektivisering af sektoren forventes derfor at fylde me-

get i evaluering af vandsektorloven. 

 

Hovedsynspunkter 

 

Manglende offentligretlige rammer 

De offentligretlige rammer skal kunne understøtte kommunernes vareta-

gelse af deres myndighedsrolle på en smidig og effektiv måde, herunder:  

 

• Implementering af de statslige vandplaner gennem kommunernes 

vandhandleplaner 

• implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

• implementering af klimatilpasningsplaner 

• understøttelse af byudvikling og  

• understøttelse af lokalpolitiske vedtagne serviceniveauer.  

 

Med den nuværende vandsektorlov og sammenspillet med miljøbeskyt-

telsesloven mangler der offentligretlige rammer for myndighedsudøvelse:  

• Sektorplanerne er ikke bindende for selskaberne 

• Miljø- og servicemål er ikke bindende for selskaberne 
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• Kommunernes rolle i takstfastsættelse af spildevandstakter er reduce-

ret til et legalitetstjek 

• Miljøbeskyttelsesloven indeholder ikke øvrige regler, der giver kom-

munerne hjemmel til at bestille opgaver udført af spildevandsforsy-

ningsselskaberne 

• Ejerstrategi og vedtægter er ikke tilstrækkelige – især ikke ved en øget 

konsolidering af selskaberne. 

 

Der er ikke andre sammenlignelige forsyningsområder, der på samme 

måde er uden markante offentligretlige rammer. I statslige selskaber er 

der som oftest sikret styringsmuligheder udover selskabslovens rammer. 

 

Løsningsmodeller 

• Sektorplanerne bliver igen bindende for forsyningsselskaberne ved at 

indføje i miljøbeskyttelsesloven, at spildevandsplaner er administrat i-

onsgrundlag for spildevandsforsyningsselskaberne på lige fod med 

kommunerne. Sektorplanerne skal danne mål- og rammestyring af 

vandsektoren. Vandforsynings- og spildevandsplaner udarbejdes alle-

rede i dag i et samarbejde/forhandling mellem kommuner og forsy-

ningsselskaber. 

• En alternativ løsning er, at kommunerne sikres mulighed for at give 

konkrete påbud om gennemførelse af projekter. 

 

Utilstrækkelig understøttelse af klimatilpasning og grundvandsbe-

skyttelse 

Med den nuværende vandsektorlov er der ikke tilstrækkelig understøtte l-

se af muligheden for klimatilpasningstiltag: 

• Kommunerne skal fra 2015 medfinansiere klimatilpasningsprojekter 

på kommunale arealer med 25 % – udover finansiering af ”bænke og 

borde”. Det giver ikke mening med en ”ekstra skat” på samfunds-

mæssigt fornuftige blå-grønne løsninger. Skaber uklarhed 

• Forsyninger kan ikke afskrive deres investeringer i medfinansierings-

projekter, ligesom anlægsinvesteringerne ikke medfører en forøgelse 

af forsyningernes formue 

• Ved opkøb af landbrugsjord og efterfølgende skovrejsning sker en 

uhensigtsmæssig stram administration af, hvad der er grundvandsbe-

skyttelse og rekreativ udnyttelse 

• Forsyningssekretariatet arbejder indenfor en snæver forretningsmæs-

sig diskurs og afviser gode løsninger på forkert grundlag.  

 

Løsningsmodeller: 



Teknikerkontaktudvalget  | 12-12-2013 

 SIDE  |  11 

• Drift og vedligeholdelse af de gennemførte klimaprojekter afholdes 

af vandselskabet, i den udstrækning at drift og vedligeholdelse er 

knyttet til en regnvejrshændelse  

• Hvis særlige forhold taler for det, kan drift og vedligeholdelse af nog-

le anlæg gennemføres af myndigheden og finansieres over taksterne 

• Forsyningernes udgifter til investeringer behandles skattemæssigt, 

som om investeringer bruges på egne anlæg 

• Forsyningssekretariatet skal fremover inddrage sagkyndig bistand fra 

andre ressortministerier eller på anden måde sikre indsigt i sektorens 

tekniske og miljømæssige særkende 

• Forbedring af muligheder for grundvandsbeskyttelse – især regler for 

skovrejsning ved hjælp af takstmidler 

• Fastholde mulighed for 100 % finansiering af projekter efter 2015. 

 

Alt for bureaukratisk 

Vandsektorloven skal udgøre en god, overskuelig og forudsigelig ramme 

for sektoren, der giver fleksibilitet og sikrer gode løsninger. Det er den 

ikke i dag. Der er helt generelt behov for en forenkling og mere gennem-

skuelige regler og rammer. Usikkerhed om regler og rammer udgør en 

barriere for mange gode projekter.  

• Lovgivningen mangler fleksibilitet i forbindelse med omorganisering 

- skal ikke kunne medføre modregning i bloktilskud.  

• De økonomiske årshjul for spildevandsselskaberne og kommunerne 

styres af hhv. Forsyningssekretariatet og Økonomi- og Indenrigsmi-

nisteriet. Da de ikke er koordinerede, opstår der uhensigtsmæssigt 

korte frister for flere processer på området. 

• Forsyningssekretariatet arbejder indenfor en for snæver forretnings-

mæssig diskurs. Afviser gode løsninger på forkert grundlag. Er blevet 

underkendt i mange sager. 

• Den nuværende regulering af forsyningerne giver en ubalance mellem 

investeringer og vedligeholdelse. 

 

Løsningsmodeller: 

• Selskabsændringer skal kunne gennemføres indenfor det takstfinan-

sierede område uden at det skattefinansierede område påvirkes. 

• Vand- og forsyningsselskaber sidestilles med andre almennyttige fon-

de og foreninger, så beskatningsgrundlaget kun er det skattepligtige 

overskud, der ikke anvendes til – eller hensættes til opfyldelse af 

vand- og spildevandsformål 

• De økonomiske årshjul for spildevandsselskaberne og kommunerne 

skal koordineres mest optimalt for at undgå korte frister for flere 

processer på området 
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• Forsyningssekretariatet skal fremover inddrage sagkyndig bistand fra 

andre ressortministerier eller på anden måde sikre indsigt i sektorens 

tekniske og miljømæssige særkende. 

 

Øvrige punkter: 

• Klare regler for afregning af serviceydelser mellem serviceselskaber 

og forsyningsselskaber. Uklarheder i lovgivning skal ikke medføre 

modregning af bloktilskud 

• Understøttelse af grøn omstilling, herunder fastholdelse af vandtek-

nologifonden og muligheder for fx at sælge energi udvundet fra spi l-

devand mm. 

• Fastholdelse af tilstrækkelige ressourcer i Naturstyrelsen til et stort 

vejledende og oplysende arbejde. Naturstyrelsens rejsehold bevares. 

• Fastholde mulighed for at kommunen kan fastlægge (lokale) miljømål 

og servicemål, som er undtaget fra effektiviseringskravet 

• Bestemmelserne omkring miljø- og servicemål udvides til at omfatte 

alle miljø- og servicemål. Det er handlingen i forhold til målet og ikke 

tidspunktet for iværksættelsen, der er afgørende 

• Opgavefordelingen mellem selskaberne og kommunerne skal tydelig-

gøres, herunder ved godkendelse og legalitetskontrol af takster 

•  Klarhed over regler for vejbidrag. Uklarheder i lovgivning skal ikke 

medføre modregning af bloktilskud 

• Præcisering af ansvarsfordelingen i beredskabssituationer 

• Incitament-struktur for effektivisering af sektoren skal sikre at almin-

delige leverancer skal ske så billige som muligt – uden at det går ud 

over kvaliteten 

• Nuværende styring af forsyningsselskaberne medfører et uhensigts-

mæssigt stort fokus på om en udgift kan holdes ude af prisloftet, dvs. 

bruges som en 1:1 omkostning, der holdes uden for effektiviserings-

kravet og et uhensigtsmæssigt stort pres til at styre investeringsplan-

lægningen inden for det år, hvor vandværket kan opkræve pengene, 

da de ikke må have penge i banken og ikke bare kan overføres inve-

steringer til næste regnskabsår. 

 

 

2.3. Fastlæggelse af første temadrøftelse i 2014 

SAG-2013-00813 kle 

 

Baggrund 

Udvalget har tiltrådt en bruttoliste for temadrøftelserne i 2014.  

 

Indstilling 



Teknikerkontaktudvalget  | 12-12-2013 

 SIDE  |  13 

Det indstilles at udvalget beslutter en temadrøftelse til mødet den 6. fe-

bruar 2014. 

 

Sagsfremstilling 

Der blev ved sidste møde tiltrådt en bruttoliste, der tages med til hvert 

møde med henblik på endelig fastlæggelse af næste mødes temadrøftel-

se(r). Bruttolisten ses nedenfor. 

 

Torsdag den 6. februar 2014: 

− Vandplaner – 2. generation. Hvordan implementeres vandråd? 

− Vandsektorloven – evaluering – proces og mulighederne for ind-

flydelse. 

− Råstofområdet – den fremtidige deling mellem kommuner og re-

gioner 

− Affaldsresssourcestrategien 

 

Fredag den 11. april 2014 

− Befordring – anbefalinger til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges 

− Nedrivningspuljen – og landdistrikterne 

− Smart City 

− Ny planlov – skal skytset fortsætte? 

− Vejsektoren – vejafledningsbidrag – og ny vejlov 

 

Fredag den 13. juni 2014 

− Vindmøller: Hvilke nye redskaber har vi brug for, og hvordan får 

vi koordineret og lært af hinanden? – Forår / medio 2014 

− Byggepolitisk Strategi 

− Aktuelle emner i økonomiforhandlingerne 

− Dagsorden 

 

Fredag den 22. august 2014 

− Vandplaner – 2. generation. Status for kommunernes indsatspro-

gram for vandløb. 

− Fremtiden for Ejendomsstamregisteret (ESR) 

 

Fredag den 10. oktober 2014 

− Klimatilpasningsplaner efter 2014 

− Kommunale ønsker til en ny digital strategi og nye fælleskommu-

nale initiativer 

 

Torsdag den 11. december 2014 

− Ændring af beredskabet 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Politikere i selskabsbestyrelser 

SAG-2013-07171 - brh 

 

Baggrund 

Kommunerne har bestyrelsesopgaver i de forskellige selskaber, som for-

syner borgene med vand, varme, affald og kollektiv trafik. Reglerne om, 

hvad det indebærer at sidde i en selskabsbestyrelse, og hvad det vil sige 

at være kommunal ejer af et selskab, er mange og komplicerede.  

 

KL tager derfor i samarbejde med COK initiativ til en uddannelse, som i 

den nye valgperiode skal klæde politikerne på til at varetage bestyrelses-

poster i kommunalt ejede selskaber.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget giver input til væsentligste temaer for med-

lemmerne af et kommunaltejet selskab, idet det foreslås, at uddannelsen 

som minimum tager udgangspunkt i følgende: 

• Indsigt i selskabsformens retlige konsekvenser for kommune såvel 

som for det udpegede medlem selv 

• Kendskab til redskaber og handlemuligheder, som skal bruges til at 

varetage kommunale interesser i selskabet, herunder ejerskabsstrate-

gier 

• Solidt indblik i, hvordan de tværkommunale interesserer varetages i 

selskaber. 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdet som bestyrelsesmedlem i et kommunalt ejet selskab stiller store 

krav til de kommunale repræsentanters viden og kompetencer. Derfor 

tager KL initiativ til en ny uddannelse, der understøtter politikernes a r-

bejde i de kommunale selskaber. 

 

Uddannelsen vil tage fat på nogle af de udfordringer, der er forbundet 

med at varetage kommunale interesser i selskaberne. Det handler blandt 

andet om, hvilke muligheder bestyrelsesmedlemmerne har, når det hand-

ler om at balancere hensynene til de kommunale interesser og til selska-

bets drift. Er der fx tale om et aktieselskab, er selskabsloven og de pri-

vatretlige bestemmelser vigtige at have et godt kendskab til.  
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Det handler også om at ruste bestyrelsesmedlemmerne til at kunne vare-

tage flere kommuners interesser i et selskab. I både trafikselskaberne og 

vandselskaberne ejes mange selskaber af flere kommuner, hvilket kan ud-

fordre bestyrelsesarbejdet. Gennem uddannelsen skal det sikres, at alle 

bestyrelsesmedlemmer er bekendte med de lovgivningsmæssige rammer 

herfor. 

 

Erfaringerne viser, at det kan være en god ide at udforme fælles ejerstra-

tegier for bestyrelsesmedlemmernes arbejde. Som en del af uddannelsen 

vil de nye bestyrelsesmedlemmer blive introduceret til dette redskab samt 

de hidtidige erfaringer med at anvende ejerstrategier.  
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

Ingen sager under dette punkt. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolit ik 

Ingen sager under dette punkt. 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolit ik 

Ingen sager under dette punkt. 
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolit ik 

Ingen sager under dette punkt. 
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8. Behandlingssager - Øvrige sager 

 

 

8.1. Midtvejsevaluering af den fælleskommunale digitale handlingsplan 
– kommunernes syn på arbejdet 

SAG-2013-06483 rkj 

 

Baggrund 

De politiske udvalg og bestyrelsen i KL behandler to gange årligt en sta-

tus på arbejdet med den fælleskommunale digitale handlingsplan 2011-

2015. Da vi nu er omtrent midtvejs i handlingsplanens periode,  har sta-

tusrapporteringen denne gang også karakter af en midtvejsevaluering. 

Som led heri er der blevet lavet en ekstern konsulentundersøgelse af 

kommunernes syn på handlingsplanen, som er udgangspunktet for nær-

værende sag. Der er også lavet en ”almindelig” status på handlingspla-

nens fremdrift med en tilhørende midtvejsstatus for de enkelte projekter, 

jf. det næste punkt på dagsordenen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i den eksterne undersøgelse 

af kommunernes syn på handlingsplanen og egne indtryk evaluerer hand-

lingsplanen og den fælleskommunale indsats med digitalisering.  

 

Drøftelsen kan fx tage afsæt i nogle af de temaer, som er belyst i under-

søgelsen: 

• Handlingsplanens overordnede betydning for den kommunale sek-

tor? 

• Betydningen for, at KL og kommunerne er dagsordenssættende? 

• Kommunernes involvering? 

• Hvordan opleves kommunikationen? 

• Udfordringer, fx med gevinstrealisering? 

• Perspektiver for en ny digital strategi og handlingsplan efter 2015.  

 

 

Sagsfremstilling 

Da den eksterne undersøgelse ikke har været behandlet i KLs bestyrelse 

endnu bedes resultaterne af undersøgelsen behandles som et interne in-

formationer. 

Den fælleskommunale digitale strategi 2011 til 2015 og den tilhørende 

handlingsplan, som skal udmønte strategien, hører til blandt de største 

og mest ambitiøse initiativer, som KL har sat i gang i den valgperiode, 

som nu nærmer sin afslutning.  
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Strategien er også – sammen med etableringen af KOMBIT – udtryk for 

et sporskifte i den måde, som kommunerne og KL arbejder sammen på 

om fælles løsninger. Et sporskifte, som bygger på en erkendelse af, at det 

er nødvendigt med fælles handlekraft, hvis den kommunale sektor både 

skal kunne udnytte de muligheder og løfte de udfordringer, som digital i-

seringen skaber. 

 

Den eksterne evaluering, som er suppleret med drøftelser i KL’s kon-

taktudvalg med kommunale chefer, viser, at kommunerne i høj grad har 

taget ejerskab til strategien og handlingsplanen. 

 

Der er generelt enighed blandt de adspurgte om, at handlingsplanen har 

haft en merværdi og medvirket til at samle kommunernes fokus på digi-

talisering. Kommunernes egne strategier og til dels også organiseringen 

af indsatsen i den enkelte kommune er blevet påvirket af den fælles-

kommunale handlingsplan, og der er en udbredt opfattelse af, at KL og 

kommunerne i høj eller nogen grad har været dagsordenssættende på di-

gitaliseringsområdet.  

 

De adspurgte fra omkring 2/3 af kommunerne oplever, at deres kom-

mune i høj eller nogen grad er involveret i arbejdet, og der er også ønske 

om at blive involveret fremadrettet. Graden af deltagelse er generelt 

mindst i gruppen af kommuner under 25.000 indbyggere. Der er generelt 

tilfredshed med KL’s kommunikation om handlingsplanen. Mønstret er 

dog her omvendt, idet de største kommuner er lidt mindre tilfredse end 

de mindste, hvilket kan skyldes, at behovet for kommunikation stiger 

med graden af involvering. 

 

Blandt de udfordringer, som der især peges på, er arbejdet med at realise-

re gevinsterne af de digitale projekter, og vigtigheden af, at der er gen-

nemarbejdede business cases. Der er også efterspørgsel efter netværk el-

ler erfa-grupper, hvor kommunerne kan dele erfaringer, og at KL støtter 

kommunerne i gevinstrealisering i praksis. 

 

En del af respondenterne peger også på temaer eller forhold, som bør 

adresseres i en kommende fælleskommunal digital strategi. Selvom vi 

kun er midtvejs i handlingsplanens periode, er dette et relevant input, da 

KL allerede i første halvår af 2014 bør påbegynde overvejelserne om 

strategiske sigtepunkter for den fælleskommunale digitale indsats efter 

2015 – og tilsvarende for en ny fællesoffentlig strategi, som også udløber 

i 2015. 
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./. Evalueringen er gennemført af Devoteam og bygger på en spørgeskema-

undersøgelse besvaret af 121 chefer og direktører samt personlige inter-

views med 30 personer, fortrinsvis kommunaldirektører og fagdirektører. 

Alle kommuner har været inddraget undersøgelsen. Evalueringsrappor-

ten (vedlagt) indledes med en kort sammenfatning. 

 

 

8.2. Afrapportering og midtvejsevaluering af handlingsplanen for den 
fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

SAG-2013-06483 rkj, job 

 

Baggrund 

De politiske udvalg og bestyrelsen behandler to gange årligt en status på 

arbejdet med den fælleskommunale digitale handlingsplan 2011-2015. 

Senest blev status fremlagt i marts måned. Da vi nu er omtrent midtvejs i 

handlingsplanens periode indeholder statusrapporteringen også midt-

vejsevalueringer for de enkelte projekter. 

 

Indstilling 

Det indstilles, 

• at den aktuelle status på handlingsplanens fremdrift og handlingspla-

nens ”gevinstoversigt” tages til efterretning, 

• at midtvejsevalueringerne for de enkelte projekter på udvalgets fag-

områder tages til efterretning, 

• at de 2 projekter på udvalgets områder, som der foreligger slutevalue-

ringer for, afsluttes. 

 

 

Sagsfremstilling 

Status på handlingsplanens fremdrift 

./. I den vedlagte oversigt over projekterne i handlingsplanen, er status 

markeret med trafiklysfarver. Grøn symboliserer, at projektet forløber 

efter planen; gul symboliserer, at projektet er stillet over for væsentlige 

udfordringer, men disse forventes at blive håndteret, så projektet kom-

mer tilbage på sporet; rød symboliserer, at projektet er stillet over for 

kritiske udfordringer, som kan true projektets videreførelse.  

 

Af de 37 aktive projekter er 26 markeret med grøn, 9 med gult, mens 2 

projekter har en rød markering. Da statusoversigten sidst blev forelagt i 

marts måned var antallet af projekter med gul eller rød markering hen-

holdsvis 14 og 2. Der er således siden da sket en positiv udvikling i hand-

lingsplanens risikobillede. 
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Gevinstoversigt 

./. Mange kommuner har efterlyst et samlet overblik over de forventede 

økonomiske gevinster i handlingsplanen. Der er derfor udarbejdet et 

”gevinstoverblik”, som blev offentliggjort i juni måned i år (vedlagt). 

Oversigten vedligeholdes løbende og vil blive udbygget i takt med, at fle-

re projekter når den fase, hvor en business case kan offentliggøres.  

 

Summen i gevinstoversigten udgør ca. 1,9 mia. kr. Da der stadig er pro-

jekter, hvor de økonomiske potentialer ikke har kunnet estimeres, må det 

vurderes som godt udgangspunkt for nå det gevinstpotentiale på 2 mia. 

kr. i 2016, som er et af handlingsplanens mål. 

 

Kommunernes deltagelse i handlingsplanen 

./. Kommunernes involvering i handlingsplanen er illustreret i vedlagte 

Danmarkskort over kommunernes deltagelse i projekterne. Der er på 

nuværende tidspunkt 10 kommuner (overvejende mindre kommuner), 

som ikke deltager i mindst et af handlingsplanens projekter gennem sty-

regrupper, referencegrupper eller lignende 

 
 

De enkelte projekter 

./. Der er som et element i midtvejsevalueringen af handlingsplanen udar-

bejdet en midtvejsstatus på to sider for hvert af handlingsplanens projek-

ter. Inden for udvalgets fagområder kan især fremdrages:  
 
Byg og Miljø. 
Projektets målsætning er at udvikle én digital ansøgningsløsning på bygge-
området, som alle kommuner anvender. Det indgår i projektet, at kommu-
nerne støttes i igangsætningen af systemet og med at indhøste effektivise-
ringsgevinster. 
 
Projektet er undervejs blevet udvidet, så det også vil give borgere og virk-
somheder mulighed for at benytte systemet til ansøgninger på miljøområdet. 
 
Projektet følger tidsplanen. Der er planlagt pilottest i 5 kommuner og der 
gennemføres et undervisningsprogram for kommunale medarbejdere i 
1.kvartal 2014. 94 kommuner har tilsluttet sig Byg og Miljø. 
 
Byg og Miljø forventes at kunne sættes i drift 1.april 2014.  
 
Byg og Miljø har som ambition, at 70 % af alle byggesager anvender selvbe-
tjeningssystemer i 2015. KOMBIT har forberedt en markedsføringskam-
pagne for kommunerne. Det forventes, at Folketinget vedtager regler om, at 
alle anmeldelser og ansøgninger om byggesager skal ske digitalt.  
 
Fælleskommunalt geodatasamarbejde. 
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Udgangspunktet for projektet var at geodata blev håndteret forskelligt i 98 
kommuner. Kommunerne anvendte forskellige data- og systemstandarder. 
Der var svært at dele data på tværs af kommunerne og den samlede drift var 
for kostbar. 
 
Projektet sigtede efter at etablere standarder for data og systemer og der-
igennem at opnå en årlig effektivisering på 60 mio.kr. 
 
Hvad angår datastandarder har projektet opnået et godt resultat, idet der er 
etableret en fælleskommunal standard for geodata, som løbende vedligehol-
des, og som er under implementering i flertallet af kommunerne.  
 
Hvad angår systemstandarder har projektet haft mindre fremdrift. Der er 
gennemført et rammeudbud efter standardiserede systemer. Men kun 13 
kommuner har anvendt dette rammeudbud.  
 
Projektets styregruppe regner forsat med, at effektiviseringsgevinsten kan 
opnås, men dog først ultimo 2015. 
 
Afløser for ejendomsstamregistret (ESR) 
Dette projekt indgår i samspil med ejendomsdataprogrammet indenfor 
Grunddataprogrammet. Fællesoffentligt bliver der etableret nye ejendoms-
registre. Den fælleskommunale opgave bliver at etablere nye opkrævnings-
systemer på ejendomsområdet.  
 
Der skal skabes fuld kommunal opbakning til denne fælleskommunale op-
gave. Med denne opbakning vil KOMBIT påtage sig udviklingen af de nye 
ejendomsrelaterede opkrævningssystemer. 
 
Det skal nævnes, at projekterne på ejendomsområdet er præget af meget be-
tydelige afhængigheder mellem de fællesoffentlige projekter, udvikling af nyt 
vurderingssystem hos SKAT og udviklingen af opkrævningssystemerne hos 
KOMBIT. 

  

Digitale lokalplaner 

Projektet skal sikre online adgang til planinformationer og forbedre kva-

liteten af planerne. Der skal endvidere sikres bedre udveksling af planda-

ta på tværs af sektorer og myndigheder. 

  

Projektet er afsluttet hvad angår udvikling og afprøvning af datamodel, 

men der udestår en aftale om finansieringen. 

 

Digitale kommuneplaner 

Projektet skulle oprindeligt have løst den udfordring, at kommunerne 

udarbejder digitale kommuneplaner, mens der på den anden side er et 

lovgivningskrav om at kommunerne skal indmelde kommuneplanerne til 

plansystem.dk som PDF-dokument. 

http://mio.kr/
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Det har vist sig vanskeligt at identificere en positiv businesscase for dette 

projekt. Man havde regnet at kunne bygge videre på resultaterne fra pro-

jektet om Digital Lokalplaner. Men dette projektet afventer finansiering.  

 

Projekter som indstilles afsluttet  

Pilotprojektet om digitale lokalplaner og digitale Kommuneplaner ind-

stilles som afsluttede 
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

Ingen sager under dette punkt. 
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

10.1. Brev til TMU om vindmøllestøj 

SAG-2013-00608 CRO 

 

Baggrund 

KL´s Teknik- og Miljøudvalg har modtaget et åbent brev fra Vindmølle-

foreningen og Dansk Vindmølleindustri vedr. en registerbaseret under-

søgelse om evt. sundhedsgener ved vindmøllestøj, som i løbet af de næ-

ste to år udarbejdes af Kræftens Bekæmpelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Brevet er sendt til en række interessenter udover KL’s Teknik og Miljø-

udvalg, nemlig Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard, 

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag, Sundhedsstyrelsens 

Rådgivende Videnskabelige Udvalg om Miljø og Sundhed, Sundhedssty-

relsen, Kræftens Bekæmpelse, Folketingets Sundhedsudvalg og Folketin-

gets Miljøudvalg. 

 

I brevet udtrykkes frustration over, at staten/ ministrene ikke klarere går 

ud og giver fyldige og objektive oplysninger om den undersøgelse af en 

evt. sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdomme, som er 

bestilt hos Kræftens Bekæmpelse, og som forventes afsluttet i 2015.  

 

Desuden ønsker forfatterne tydeligt afklaret, om undersøgelsen kan for-

ventes udvidet til at omfatte andre mulige sygdomme eller ej. Samtidigt 

ønskes en tydelig officiel markering af, at de hidtidige støjvejledninger 

stadig er gældende, og ikke forventes ændret som følge af undersøgelsen.  

 

På et Samråd i Folketinget medio november 2013 oplyste sundhedsmini-

ster Astrid Krag: "Jeg kan fortælle, at vi på baggrund af en præsentation 

fra Kræftens Bekæmpelse nu er indstillet på at udvide helbredsundersø-

gelsen," og forklarede, at undersøgelsen nu også skal belyse sammen-

hængen mellem vindmøllestøj og henholdsvis diabetes, depression, blod-

tryk, fødselsvægt og søvn.”(Kilde: Altinget) 
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Sekretariatet har også opfordret staten til at give tydeligere markeringer 

på området, fx i form af ”faktaark”, udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen 

og ministerudmeldinger, som kan hjælpe til at skabe klarhed og dermed 

hjælpe både de kommunale vindmølleplanlæggere og de lokale politikere 

i deres arbejde med at få placeret vindmøller på land.  

 

./. Brevet er vedlagt som bilag. 

 

 

10.2. Orientering om forslag til proces mellem Naturstyrelsen og kom-
muner om vandråd og indsatsprogram 

SAG-2013-06437 npj 

 

Baggrund 

Forslag om ny lov om vandplanlægning er fremsat i Folketinget. Tekni-

kerkontaktudvalget har tidligere drøftet sagen. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet har sendt forslag til forløb om vandplanerne til Naturstyrel-

sen. KTC’s repræsentanter i Blåt Fremdriftsforum er orienteret om for-

slaget med opfordring til at kommentere. 

./. Forslaget er vedhæftet 

 

 

10.3. Orientering om VVM udvalget og aktuelle problemstillinger 

SAG-2013-00633 CRO 

 

Baggrund 

Siden foråret 2012 har Naturstyrelsen afholdt ni møder i VVM-udvalget, 

som er et bredt sammensat udvalg, med det formål at få udpeget forslag 

til forenklinger i den danske implementering af VVM-direktivet. Nu fo-

reslår styrelsen at skifte udvalgets fokus til implementering af det nye di-

rektiv, som forventes vedtaget primo 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
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Naturstyrelsen har den 28. november 2013 udsendt et notat om forslag 

til VVM-udvalgets fremtidige arbejde. Fokus foreslås nu at være på im-

plementering af det nye direktiv, fremfor på den eksisterende implemen-

tering.  

 

Af notatet fremgår, at direktivet forventes vedtaget primo 2014, hvorfor 

der argumenteres for, at det er oplagt at fokusere på dette. Dette er en ny 

melding fra styrelsen. 

 

For KL vil det være væsentligt at søge en ”kommunevenlig” implemen-

tering. 

 

På nettet kan særligt interesserede  

(http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/miu/bilag/8/1285925/index.

htm) læse en grundig forklaring af direktivets elementer, som det så ud 

primo oktober 2013 efter EU-specialudvalgsmødet. Heraf fremgår bl.a., 

at direktivet stadig forventes at indeholde: 

 tvungen akkreditering af rådgivere, der kan bruges til at udarbej-

de redegørelsen/nationalt ekspertråd og 

 3 mdr. sagsbehandlingsfrister  

 one-stop-shop i forhold til anden EU-relevant lovgivning og  

 at ansvar for udarbejdelse af VVM-redegørelsen rykker til byg-

herre.  

 

KL’s og andres kommentarer til dette fremgår også af notatet fra Natur-

styrelsen. Ligeledes fremgår det, at behandlingen af husdyrsager forven-

tes at blive betydeligt dyrere for kommunerne (30-40 mio. kr./år), og at 

også øvrige elementer kan medføre en fordyrelse.  

 

 

Det formelle arbejde i Rådsarbejdsgruppen er afsluttet, og sagen for-

handles nu i Europa Parlamentet. Sekretariatet overvejer at sende en po-

litisk melding via vores repræsentant i Bruxelles.  
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11. Orienteringssager – Miljøpolit ik 

Ingen sager under dette punkt. 
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik 

 

 

12.1. Status for PCB 

SAG-2013-00698 ksl/ach 

 

Baggrund 

Som et led i statens PCB-handlingsplan har Energistyrelsen og Miljøsty-

relsen gennemført en kortlægning af bygningsmassen som blev afsluttet i 

juni 2013. Kortlægningen skal danne grundlag for en mere præcis vejled-

ning om, i hvilke bygninger og i hvilke byggematerialer, der fortsat kan 

indeholde PCB. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Samlet har 83 kommunerne iværksat en indsats overfor PCB. Energisty-

relsen har overfor KL tilkendegivet at det er et meget positivt resultat at 

så stor en andel af kommunerne er godt i gang med at håndtere proble-

met.  

 

Kortlægningen viser, at for perioden, hvor PCB kan have været anvendt, 

har PCB hyppigst været anvendt i elementbyggerier, hvilket typisk vil væ-

re etageejendomme, kontorbyggerier og institutionsbyggerier. Undersø-

gelsen viser dog også, at PCB er udbredt i en- og tofamilieshuse fra peri-

oden. 

 

På baggrund af den nye viden om, at PCB er mere udbredt på skoler end 

andre offentlige institutioner, er der i Energistyrelsen oprettet en særlig 

PCB-rådgivningsenhed, der skal bistå kommunerne med at tilrettelægge 

deres indsats mod PCB. Rådgivningsenheden har i sensommeren afholdt 

informationsmøder i København, Aalborg og Esbjerg om PCB og hånd-

tering heraf. 

 

Indsatsen overfor indeluft afventer fortsat kortlægningens resultater. 

Dog har Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, produceret en række an-

visninger til håndtering af PCB, som også omhandler håndtering af in-

deluft. 
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Energistyrelsen har i august 2013 bedt analysevirksomheden Epinion om 

at lave en rundspørge til samtlige kommuner med henblik på at opnå vi-

den om, hvor langt kommunerne er kommet i deres håndtering af PCB i 

skoler. 

 

 I rundspørgen, der er lavet på baggrund af data fra 91 kommuner, oply-

ser kommunerne, at: 

 76 pct. af alle kommuner har lavet en screening/risikovurdering 

af alle deres skoler opført eller renoveret mellem 1950 og 1977.  

 Af de 24 pct. der endnu ikke har lavet en screening eller risiko-

vurdering af alle skoler, er lidt over halvdelen i gang med at plan-

lægge en risikovurdering. 

 13 pct. af kommunerne har lavet systematiske indeluftmålinger på 

samtlige skoler fra PCB-perioden. 

 80 pct. af kommunerne har lavet konkrete indeluftmålinger i en 

eller flere af deres skoler – enten i forbindelse med materialeprø-

ver, der har konstateret PCB fx i forbindelse med renovering, el-

ler i skoler, der i den indledende risikovurdering, er klassificeret 

som højrisikobygninger. 

 Der er 9 kommuner, der ikke pt. har planer om at gennemføre en 

screening af PCB i deres skoler. Heraf har størstedelen dog lavet 

indeluftmålinger af PCB på enkelte skoler. 
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik 

 

 

13.1. Dialogmøde vedr. oprettelse af fælles færgesekretariat 

SAG-2013-00877 cro 

 

Baggrund 

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL ska l rette henvendelse til Danske 

Havne med anmodning om et tilbud på løsning af opgaven med et fælles 

færgesekretariat for de kommuner, der er omfattet af støtteordningen for 

kommuner med færger til små øer. 

 

Der er i forlængelse heraf nu behov for et møde med de berørte kom-

muner om sagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.  

 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen og KL har aftalt, at en del af tilskuddet til kommuner med 

færger til mindre øer skal anvendes til etablering af et fælles færgesekre-

tariat. KL koordinerer etableringen af færgesekretariatet, der skal i gang i 

2014. Det fælles færgesekretariat skal efter fire år evalueres blandt de de l-

tagende kommuner. 

 

Forud for aftalen kontaktede KL de relevante kommuner med henblik 

på at få deres ønsker til, hvilke opgaver kommunerne vurderede, at et 

sådant sekretariat med fordel kan løfte, og hvordan sekretariatet kan 

tænkes organiseret. Resultatet heraf indgår i KL’s bestilling af opgaven.  

 

./. På baggrund af behandlingen i KL’s bestyrelse, har sekretariatet sendt 

vedlagte bestilling til Danske Havne. 

 

I den proces, der var forud for forelæggelsen af sagen i KL, har sekreta-

riatet været i en uformel dialog med nogle kommuner om den geografi-

ske placering. Her var der især to muligheder i spil, nemlig en placering 

ved Limfjorden (Struer) og en placering ved Sydfyn (Ærø eller Svend-

borg).  
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Sekretariatets uformelle dialog viste umiddelbart, at der ikke kunne ska-

bes opbakning til nogen af disse to, geografiske placeringer. I stedet pe-

gede man på Danske Havne, som så blev den løsning, KLs sekretariat 

gik videre med. 

 

Det kan tænkes, at debatten siden har gjort, at dette billede har ændret 

sig. Det vil i givet fald være meget vigtigt, at det på et sådant dialogmøde 

bliver afklaret, om der er bred opbakning til en anden, geografisk place-

ring, og i givet fald hvilken, eller om der er bred opbakning til placerin-

gen i forbindelse med Danske Havne. 

 

Det er på den baggrund indstillet til TMU, at KL inviterer de berørte 

kommuner til et dialogmøde om sagen, som afholdes i januar 2014, hvor 

man kan drøfte, de foreslåede opgaver samt placering af sekretariatet.  

 

Det skal bemærkes, at det er de berørte kommuner, der betaler for sekre-

tariatet og ikke de kommunale færger. Det er derfor helt naturligt, at det 

er repræsentanter for de berørte kommuner, der inviteres til dialogmø-

det. Et af kriterierne i den vedlagte bestilling er, at det nye sekretariat 

skal kunne føre dialog med repræsentanter for såvel færger, havne som 

kommuner. 
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14. Orienteringssager - Øvrige sager 

 

 

14.1. Forslag til ny lov om erhvervsfremme og ændringer af andre love 

SAG-2013-06256 mlm 

 

Baggrund 

Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt forslag til ændring af lov om 

erhvervsfremme og ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver 

for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse 

i selskaber i høring. Der var svarfrist den 23. oktober, og KL har afgivet 

høringssvar. Lovændringerne er en konsekvens af kommunalreformens 

evaluering.  

 

I forslaget til ny lov om erhvervsfremme samles den regionale udvik-

lingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en ny Regional 

vækst- og udviklingsstrategi, som ikke længere har noget ophæng i plan-

loven. Samtidig flyttes beslutningskompetencen for den regionale er-

hvervsudvikling væk fra vækstfora over til regionsrådene, hvilket KL er 

særdeles kritiske overfor. Dette vil uden nogen tvivl  udvande den kom-

munale interesse i at deltage i arbejdet. KL har derfor kraftigt anbefalet, 

at beslutningskompetencen bibeholdes i vækstfora. 

 

./. Denne sag har været behandlet i KL’s Bestyrelse, Arbejdsmarkeds- og 

Erhvervsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget. KL’s bestyrelse har til-

trådt høringssvaret den 24. oktober, og KL’s formand har den 1. no-

vember holdt møde med Erhvervs- og Vækstministeren om sagen. Et 

uddybende notat og KL’s høringssvar er vedlagt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• Høringssvaret tages til efterretning, 

• KL udarbejder en række anbefalinger til kommunernes fremtidige 

deltagelse i det regionale erhvervspolitiske arbejde, når der foreligger 

en afklaring om de endelige ændringer af lov om erhvervsfremme.     

 

Sagsfremstilling 

Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme 

Lovforslaget er i overensstemmelse med regeringens opfølgning på 

kommunalreformens evaluering. Set fra et kommunalpolitisk perspektiv 

er der en række bemærkninger:  
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Beslutningskompetencen til at fastlægge en strategi for den regionale er-

hvervsudvikling flyttes fra vækstfora til regionsrådene. Fremover skal 

vækstfora alene udarbejde et udkast til de erhvervsrettede dele af en 

vækst- og udviklingsstrategi, som regionsrådet vedtager. Regionsrådene 

kan afvise vækstforas udkast. I praksis bliver de seks kommunalpolitiske 

repræsentanter i vækstforum rådgivende i forhold til regionsrådet. Dette 

vil med sikkerhed udvande den kommunale interesse i at deltage i arbej-

det.  

 

Vækstfora har som hidtil indstillingsret til hhv. statens udmøntning af 

strukturfondsmidler og til regionen om de regionale midler til erhvervs-

udvikling. De hidtidige erfaringer viser dog, at det er det politiske arbej-

de og ikke ekspeditionen af ansøgninger, der har kommunalpolitikernes 

interesse.  

 

Regionsrådet vil få to år til at færdiggøre en vækst- og udviklingsstrategi. 

Udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler skal ske inden for strategien. 

Den to-årige ramme kan føre til forsinkelse i at få midlerne ud at arbejde 

og den administrative proces, herunder høringsprocesserne er meget om-

fattende. Danmarks andel af EU’s strukturfondsmidler står til en reduk-

tion på 20-30 pct. Det bliver derfor et stort spørgsmål, om omkostnin-

gerne til administration står mål med de midler, der skal udmøntes.  

 

Som del af vækstforas udkast til regionens erhvervsindsats skal vækstfora 

også beskrive yderområdeindsatsen. Herunder skal de bl.a. beskrive, 

hvordan lokale og regionale ressourcer inddrages i udformning og ud-

møntning af regionenes erhvervsindsats. Det strider stærkt imod det 

kommunale selvstyre. Vækstfora skal ikke forholde sig til kommunernes 

ressourceanvendelse.  

 

Lovteksten om vækst-og udviklingsstrategien er meget uklar, når det 

gælder niveauet for strategien. Det bør fremgå meget klart, at der er tale 

om en overordnet og visionær strategi af politisk karakter. Det bør gøres 

klart at denne strategi, ligesom den regionale udviklingsplan, ikke har re t-

ligt bindende karakter. 

 

Det kan bekymre, at det i princippet er ubegrænset, hvilke emner regi-

onsrådet kan tage op. På størstedelen af områderne har kommunerne 

myndighedskompetencerne. Det beskrives, hvordan kommunerne skal 

forholde sig til vækst- og udviklingsstrategien i deres strategier. Kommu-

nerne må også kunne forvente, at regionsrådene forholder sig til kom-

munernes strategier. 
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Gennemføres det foreliggende lovforslag, er det sekretariatets vurdering, 

at der vil ske et væsentligt tab af ejerskab og opbakning hos både kom-

muner og erhvervsrepræsentanter til det regionale erhvervspolitiske ar-

bejde, da kommunerne og erhvervsorganisationerne ikke længere har 

medindflydelse på beslutningerne. Det betyder, at Regionsrådet hurtigt 

vil stå alene med at formulere politiske visioner og uddele projektmidler, 

som risikerer at være fuldstændig afkoblet den konkrete erhvervsudvik-

ling i kommunerne.  

 

Hertil kommer, at der etableres et stort administrativt og bureaukratisk 

apparat, som kan gå hen og blive væsentligt dyrere i drift, end de midler 

der skal omsættes i systemet. Endelig vil omsætningen af midlerne blive 

forsinket, når der kan gå op til to år inden den regionale vækst- og udvik-

lingsstrategi er på plads.  

 

Ændring af lov om kommuner udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 

og deltagelse i selskaber 

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om kommuners udførelse af 

opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners 

deltagelse i selskaber (L 548). Ændringerne bevirker, at regionerne frem-

over får samme muligheder som kommunerne for at udføre opgaver for 

andre offentlige myndigheder.  

 

I høringssvaret lægger KL op til, at kommunerne på to områder får bed-

re mulighed for at indhente stordriftsfordele og effektiviseringer via 

kommunale samarbejder: 

 

Det ene er en fjernelse af tærskelværdien for, hvornår kommuner må lø-

se opgaver for hinanden efter L 548. Kommunerne må i dag kun løse 

opgaver for hinanden, hvis opgaverne er under EU’s tærskelværdi på 1,5 

mio. kr., eller hvis der er særskilt hjemmel i lovgivning, som der fx er på 

biblioteks- og beredskabsområdet. 

 

Det andet er at sikre kommunerne bedre mulighed for deltagelse i sel-

skaber. L 548 giver kommunerne og andre offentlige myndigheder ad-

gang til at løse større opgaver over 1,5 mio. kr., hvis det sker i selskabs-

regi med private leverandører. Dette kan imidlertid ikke ske indirekte, 

eksempelvis ved et datterselskab, et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i sty-

relsesloven, eller KL. Dette udgør en begrænsning for kommunernes 

muligheder for at deltage i selskaber, fx i situationer, hvor et kommunalt 

fællesskab ønsker at sælge produkter og tjenesteydelser, som bygger på 

viden, der er oparbejdet i fællesskabet. Det foreslås, at denne begræns-

ning ophæves. 
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14.2. Fremtidens velfærdsalliance – KL site om frivillighed og samska-
belse 

SAG-2013-06082 nsv/trr 

 

Baggrund 

KL offentliggjorde i foråret 2013 flere udspil, som sætter fokus på frem-

tidens velfærdsløsninger. Det drejer sig bl.a. om ’Fremtidens Kommune-

styre’ og ’Investér før det sker’, som begge sætter fokus på aktivt med-

borgerskab, samskabelse og frivillighed. Det er temaer, som kommuner-

ne efterlyser, at KL understøtter politisk og sætter på den nationale 

dagsorden. 

 

Regeringen offentliggjorde i juli 2013 et nyt nationalt frivillighedscharter. 

KL støtter aktivt forankringen af chartret i kommunerne. 

 

./. Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet oplæg til et KL-site, der 

viser de muligheder, der ligger i at danne nye velfærdsalliancer med bl.a. 

borgere og frivillige på alle velfærdsområderne. Sitet offentliggøres som 

en del af velkomstpakken til de nye kommunalbestyrelser.  

 

Indstilling 

Orienteringen om KL-site ’Fremtidens velfærdsalliance’ indstilles til for-

ventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Hovedbudskabet i oplægget ’Fremtidens velfærdsalliance’ er, at velfærd 

ikke bare er lig de ydelser, der produceres af det offentlige – og særligt af 

kommunerne. Velfærd skabes i fællesskab. For at opretholde og videre-

udvikle velfærden i Danmark, kræver det, at kommunerne ser og går nye 

veje. En af vejene er at nytænke og styrke samspillet mellem det offentli-

ge, borgerne selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. Vi skal ud-

vikle det, vi kalder fremtidens velfærdsalliancer. 

 

Med det som udgangspunkt, har sekretariatet udarbejdet oplægget ’Frem-

tidens velfærdsalliance’, som bl.a. indeholder 

• oplæg til drøftelse i de nye kommunalbestyrelser om, hvordan arbej-

det med at styrke og udvikle nye velfærdsalliancer gribes an, 

• oplæg til drøftelse af de forskellige muligheder og spillerum for ska-

belse af velfærdsalliancer set i lyset af kommunalbestyrelsens an-

svarsområder og roller,  

• opmærksomhedspunkter, når kommunerne selv organiserer frivillige,  
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• vidensdeling, herunder cases fra de forskellige velfærdsområder med 

eksempler på velfærdsalliancer. 

 

Formålet med oplægget ”Fremtidens velfærdsalliance” er således, at 

• oplægget bidrager til, at de nye kommunalbestyrelser får inspiration  

til at arbejde med velfærdsalliancer i egen kommune,  

• KL på nationalt niveau får lejlighed til at udbrede sine  

budskaber i forhold til fremtidens velfærdsalliancer, 

• der skabes en fælles platform for KL’s fremadrettede interessevareta-

gelse i forhold til velfærdsalliancer. 

 

./. Oplægget får sit eget site på KL.dk. Sitet vil løbende blive opdateret med 

fokus på at udvikle rammerne for arbejdet med at inddrage og udfordre 

lokalsamfundet til at etablere stærke tværgående alliancer, som kan bi-

drage til løsningen af fremtidens velfærdsopgaver..  

 

Oplægget vil blive offentliggjort ved udgangen af 2013 samtidig med at 

de nye kommunalbestyrelser modtager oplægget som en del af velkomst-

pakken. 

 

For teknik- og miljøområdet er der er række forhold, der i særlig grad 

gør sig gældende. Disse perspektiver og deres konsekvenser er italesat i 

sagen ”KL´s politik for samspil ml. frivillige og kommuner om teknik og 

miljø”, der behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 5. dec. 2013, og 

som er indeholdt i dagsordenen for Teknikerkontaktudvalget, den 12. 

december 2013. 

 

Sagen behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sund-

hedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget, Løn- og Personaleudvalget, Ar-

bejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. 
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15. Eventuelt 

Ingen sager under dette punkt. 
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16. Lukkede sager 

 

 Ingen sager under dette punkt. 

 


