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Deltagerfortegnelse 

Repræsentanter fra KTC 
 

Permanente repræsentanter: 

Teknisk direktør Torben Nøhr, Køge 

Teknisk direktør Iben Koch Rudersdal Kommune 

Direktør for by land og kultur Thomas Barfoed, Assens Kommune 

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, Holstebro Kommune 

Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering Trine 

Lindegaard Holmberg, Fredensborg Kommune 

 

Gæster: 

Sekretariatschef i KTC, Ane Marie Clausen 

Flemming Lehbert, Holstebro Kommune 

 

Repræsentant fra Århus Kommune 
Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen, Århus Kommune 

 

Repræsentant fra Odense Kommune 
Ingen 

 
Repræsentant fra Københavns Kommune 
Udviklingsdirektør Jens Elmelund Sørensen 

 

Repræsentant for Kommunaldirektørforeningen 
Ingen 

 

 

KL 
Kontorchef Eske Groes 

Afdelingschef Erling Friis Poulsen 

Chefkonsulent Anni Kær Pedersen 

 

 

Afbud 
 Direktør Hanne Ahrens, repræsentant for Kommunaldirektørfor-

eningen 

 Teknisk direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune 

 Direktør for Teknik og Miljø Lene Jensen, Lejre Kommune 

 By- og udviklingsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense 

Kommune 

 Teknisk direktør Pernille Andersen, Københavns Kommune  
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2013-00813 kle 

 

Indstilling 

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

2013. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

  

1.2. Forslag om ændring af mødedato i 2014 

SAG-2013-00813 kle 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning 

Tiltrådt. 

 

 

1.3.        Meddelelser 

KLs sekretariat informerede om  

 en ny forretningsmodel for FOT, og den videre proces frem mod 

endelig beslutning på FOTs generalforsamling 

 Nyt forenklingsinitiativ fra miljøministeren 

 Drøftelser med staten om randzoner, hvor Fødevareministeriet er 

udfordret i forhold til et utilstrækkeligt/upræcist administrations-

grundlag, der kan resultere i kommentarer fra EU. KL skal inden 

jul give et svar på, om og til hvilken pris kommunerne kan identi-

ficere de vandløb, der bærer randzoner 

 at Finansministeriet har iværksat to undersøgelser, hvor der søges 

svar på, om planloven og miljøgodkendelser hindrer vækst. En 

del af undersøgelsen består i allerede udsendte spørgeskemaer til 

kommunerne. KL er netop blevet orienteret af Finansministeriet 

om undersøgelsen, og vi har betonet, at de i den videre kommu-

nikation ikke kan tage KL til indtægt for undersøgelsen. 
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 At der har været møde i Erhvervs- og Vækstministeriet om Na-

tur- og Miljøklagenævnets afgørelse, hvor kommunerne under-

kendes, fordi de har dispenseret fra egen lokalplan for at sætte en 

telemast op. 

 

KTC oplyste: 

 At chefforeningen af miljøministeren er blevet bedt om inden 

udgangen af januar at komme med bemærkninger til regelforenk-

lingsinitiativet. 

 AT KTC og 6-.byerne planlægger at svare på Deloittes spørge-

skemaundersøgelse ved at tage et generelt forbehold for, hvad 

der kan komme ud af spørgeskemaet, blandt andet under henvis-

ning til, at når der spørges ind til sagsbehandlingstid skal opgørel-

sesmetoden være mere stringent. 
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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 

 

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. 

 

Beslutning 

KLs sekretariat henviste supplerende til den KL portal, der omtales un-

der et orienteringspunkt senere i dagsordenen. Portalen skal bla. via ek-

sempler formidle forskellige modeller for frivilligt arbejde. Portalen øn-

skes udviklet, så den er interessant at bruge for frivillige. Der efterspør-

ges input til særlige elementer, der bør beskrives – eksempelvis, hvis der 

er klassiske hutler. 

 

Udvalget gav følgende input: 

• Det er en vigtig diskussion, en lejlighed til at tænke ud af boksen, og 

en mulighed for at få flere opgaver løst gratis  

• Der er grænser for, hvad frivillighed kan tage hånd om – og tilknytte-

de gråzoner. Fx bør etablering af trafiksikkerhedsforanstaltninger 

som udgangspunkt ikke være styret af frivillige  

• Vi skal i højere grad tænke på, hvad skal kommunen gør – og hvad 

skal borgerne selv gøre. Og hvordan en basisbevilling på fx 5000 kr. 

til et landsbylaug kan være en god måde at give ramme for frivilligt 

arbejde 

• Frivilligt engagement er en mulighed for et ekstratjek på, om kom-

munerne bruger pengene rigtigt 

• Frivillighed er også at projektudvikle sammen med borgerne. Mange 

borgere er fagprofessionelle, og har interesse i at gøre noget frivilligt 

for et bestemt projekt. Det skal udnyttes 

• Det handler om, at kommunerne skal turde slippe kontrol – fx i for-

bindelse med crowdsourcing. Men også at borgerne tør slippe kontrol 

– fx at acceptere, at det er frivillige, der skærer roser ned i haven på 

en institution 

• Frivillighed er også at få borgernes hjælp til fundraising 
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• Det kan være en barriere at bruge frivillige kræfter på de konkurren-

ceudsatte opgaver, og her kan være brug for gode eksempler på sam-

arbejde mellem private aktører og borgere 

• Der bør ses på muligheder for partnerskaber– og knytte an til virk-

somhers CSR-logik. 

 

  

2.2. Evaluering af vandsektorloven 

SAG-2013-03710 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i nedenstående fremstilling 

drøfter de forelagte procesovervejelser, hovedsynspunkter og løsnings-

modeller, herunder overvejelser om effektivisering af sektoren.  

 

Beslutning 

      2.2. Evaluering af vandsektorloven 

SAG-2013-03710 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i nedenstående fremstilling 

drøfter de forelagte procesovervejelser, hovedsynspunkter og løsnings-

modeller, herunder overvejelser om effektivisering af sektoren. 

 

Beslutning 

Flemming Lehbert indledte drøftelsen – og runddelte 3 slides, der er 

vedlagt referatet. 

 

Evalueringsrapporten om vandsektoren er udarbejdet af Deloitte og af-

leveret til regeringen. I løbet af januar forventes sagen drøftet med ord-

førere fra forligsparter bag vandsektorloven efter behandling i Ø- og K-

udvalg. I starten af februar 2014 forventes evalueringen af vandsektorlo-

ven at blive offentliggjort sammen med et udspil om opfølgning. Evalue-

ringen fra Deloitte indeholder ikke anbefalinger. Det skal vi se som mu-

ligheder for at spille kommunale anbefalinger ind. Evalueringen forven-

tes at vise effektiviseringer, men til gengæld er der brugt penge på at kl i-

masikre, så der samlet ikke er de forventede effektiviseringer. 

 

KLs sekretariat henviste til, at evalueringen fokuserer på , om lovgivnin-

gen opfylder de opsatte forudsætninger. Det er ikke sikkert, at der poli-

tisk er interesse i at åbne for større reformer af vandsektorloven.  
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Der er aftalt møde med Erhvervs- og Vækstministeriet, og Lone Loklint 

(MF) og Torben Hansen (MF) er vigtige parter at tage kontakt til i det 

nye år.  

 

Udvalget gav følgende input: 

o Manchetten er god og kommer godt rundt 

o Modellen for vandsektoren er ikke fremtidssikret – der skal tænkes 

frem – skal vandsektoren fx organiseres som i trafikselskaber, hvor 

man betaler det samme for at køre 1 km i landzone som i byzone. 

Forskellen i taksterne i forsyningsselskaberne er langt større end fx 

skatteprocent. Der er en landdistriktsdimension. 

o Danva bør være ren drifts-interesseorganisation, og være fri for 

kommunalpolitisk indflydelse 

o Det bør være kommunen, der fastsætter taksten. I dag kan en de-

taljeret spildevandsplan indirekte styre taksten, og derudover er der 

mulighed for at øve en vis indflydelse via legalitetskontrollen 

o Det kan overvejes, at KL laver en minimumsstrategi med Danva. 

Men måske rækker den ikke langt selvom Danva heller ikke synes, 

at vandsektorloven er ideel. Danva taler om en overordnet spilde-

vandsplan 

o Måden hele vandsektoren styres og administreres er blevet for 

konstrueret og for omkostningstung 

o Der bør slås på, at styringsforholdet ikke er tilstrækkeligt til at løse 

de lokale klimaudfordringer mv. 

o Denne sag er så vigtig, så det kunne være et emne for det kom-

mende kommunalpolitiske topmøde. Samfundsrelevansen af for-

syningsområdet er evident i forhold til sundhed, komfort mv. –  

o Der mangler et paradigme for ejerstrategier. Køge Kommune har 

gjort stærke bindinger i ejerstrategien. Forsyningsselskaberne skal 

følge de kommunale politikker i forhold til personale, miljø mv.  

o Det er fint at se på de oprindelige mål i evalueringen, men dertil er 

kommet skærpet fokus på klimatilpasning, som ikke havde nød-

vendigt fokus i forbindelse med vandsektorlovens vedtagelse 

o I Berlin er der en trend, hvor forsyningsselskaber købes tilbage af 

forbrugerne 

o Vi bør adskille politik i kommunerne og opgaven i et forsynings-

selskab  

o Der er i sektoren for mange udgifter til advokatredegørelser 

o Det er vigtigt, at KL med support af KTC holder sig tæt på rele-

vante politikere – også oppositionspolitikerne, der allerede har vist 

interesse i, at få fremsendt materiale 

o Diskussionen kredser om, hvilke omkostninger der skal være på 

det brugerfinansierede hhv. det skattefinansierede område 
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o Ejerstrategien holder, når der ikke er konflikt, men ikke når kon-

flikten indtræder 

o Forsyningssekretariatet bør komme tættere på det reelle arbejde, 

og konstruktivt bruge kommunernes ca. 800 spildevandsmedarbej-

dere 

o Skal kommunerne lave legalitetskontrol – der er ikke en politisk 

opgave?  

 

 

2.3. Fastlæggelse af første temadrøftelse i 2014 

SAG-2013-00813 kle 

 

Indstilling 

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

bruar 2014. 

 

Beslutning 

Temadrøftelse om ressourcestrategien blev valgt. Århus Kommune vil 

komme med lidt mere overordnede forslag til temadrøftelser i 2014, som 

KLs sekretariat vil indarbejde i bruttooversigten. De overordnede forslag 

fra Århus Kommune vil skulle behandles under overskriften – hvad rø-

rer sig – hvor bevæger vi os hen, hvad er rollefordelingen, og hvor skal 

kommunerne være. 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Politikere i selskabsbestyrelser 

SAG-2013-07171 - brh 

 

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. 

 

Beslutning 

 

DANVA udbyder tilsvarende kurser. Godt med et kommunalt alternativ. 

Det skal fokuseres på ejerstrategier. Forslag om at tage fat i Selskabsdi-

rektør Michael Birch fra Transportministeriet som oplægsholder.  
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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. 



Teknikerkontaktudvalget  | 12-12-2013 

 SIDE  |  14 

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 

 

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. 

 

Beslutning 

Udvalget fandt, at den fælleskommunale digitale strategi har sat meget 

præg på kommunernes tænkning og ressourceallokering.  

I forhold til det fremadrettede skal der være fokus på at hjælpe kommu-

nerne med at høste gevinsterne – og gevinstoversigter skal være splittet 

op på de forskellige fagområder.  

En evt. ny handlingsplan skal være fleksibel i forhold til at tage nye em-

ner op undervejs.  

 

  

8.2. Afrapportering og midtvejsevaluering af handlingsplanen for den 
fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

SAG-2013-06483 rkj, job 

 

Indstilling 

Det indstilles, 

• at den aktuelle status på handlingsplanens fremdrift og handlingspla-

nens ”gevinstoversigt” tages til efterretning,  
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• 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. 

 

 

Beslutning 

På spørgsmål fra udvalget oplyste KLs sekretariat: 

 at Byg og Miljø bistår kommunerne med markedsføringsmateriale 

i et vist omfang 

 at det afsluttede pilotprojekt om digitale lokalplaner søges videre-

ført landsdækkende, idet der dog mangler finansiering og juridisk 

afklaring til at kunne indgå aftaler med Naturstyrelsen herom 

 at der arbejdes på, at give klarere meldinger i forhold til, hvad de 

forventede forsinkelser af datafordeleren kan betyde for ESR-

projektet. 

 

KTC oplyste, at FKG-projektet nogle gange er blevet nævnt i faggrup-

pen for digital forvaltning. Der er tale om et projekt med visse udfor-

dringer, men det er vigtigt at holde fast i den fælles datamodel – vi må 

ikke miste de gode perspektiver i forhold til leverandørsamarbejder mv. 
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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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget henviste til det brev, 

der var sendt ud til kommunerne om undersøgelsen. Brevet spreder 

usikkerhed i forhold til aktuelle planer om opsætning af vindmøller. Der 

er dermed ikke pt. basis for at indgå aftaler med staten om, at der skal 

opstilles et bestemt antal møller. 

 

 

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

SAG-2013-06437 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

  

10.3. Orientering om VVM udvalget og aktuelle problemstillinger 

SAG-2013-00633 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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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 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik 

 

 

13.1. Dialogmøde vedr. oprettelse af fælles færgesekretariat 

SAG-2013-00877 cro 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

KLs sekretariat oplyste supplerende, at der har meldt sig nye kommuner 

med interesse for at være hjemsted for Færgesekretariatet. Hovedspon-

sorerne til sekretariatet er Sjælland incl. Lolland. Der vil blive holdt mø-

de i Slagelse Kommune i løbet af januar 2014. Udvalget bad om, at dato-

en udmeldes så hurtigt som muligt. 
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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 

 

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.     

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Der er tale om en opfølgning på 

evaluering af kommunalreformen.  

 

Udvalget vurderede, at de foreslåede ændringer vil reducere den kom-

munale interesse i at deltage i arbejdet med den regionale vækst- og ud-

viklingsstrategi. 

 

KLs sekretariat eftersender sammen med mødereferatet det uddybende 

notat om sagen, der omtales i sagsfremstillingen. 

 

  

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

SAG-2013-06082 nsv/trr 

 

Indstilling 

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

ventet efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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15. Eventuelt 
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16. Lukkede sager 

 

Ingen sager under dette punkt. 

 

 

 


