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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2014-01990 roe 

 

Baggrund 

Møde i Teknikerkontaktudvalget den 11. april 2014 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Sagsfremstilling 

./. Referat fra Teknikerkontaktudvalgsmødet den 11. april 2014 er vedhæf-

tet som bilag. 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser 

SAG-2014-01990 Roe 

 

Baggrund 

Udvalget har tiltrådt en bruttoliste for temadrøftelserne i 2014. Ved 

hvert møde fastlægges det næste mødes temadrøftelse med udgangs-

punkt i listen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der fastlægges en temadrøftelse for næste møde den 22. 

august 2014. 

Desuden indstilles, at der gives supplerende input til listen over tema-

drøftelserne i 2. halvår med henblik på, at den opdateres. 

 

Sagsfremstilling 

Bruttolisten for de resterende møder i 2014 ses nedenfor. 

 

Fredag den 22. august 2014 

− Status for kommunernes indsatsprogram for vandløb. 

− Fremtiden for Ejendomsstamregisteret (ESR) 

 

Fredag den 10. oktober 2014 

− Klimatilpasningsplaner efter 2014 

− Kommunale ønsker til en ny digital strategi og nye fælleskommunale 

initiativer 

 

Torsdag den 11. december 2014 

− Ændring af beredskabet 

 

 

2.2. Temadrøftelse om vækst og grøn omstilling 

SAG-2014-03276 ach 

 

Baggrund 

Regeringen har i foråret barslet med en række initiativer, der bredt set 

sætter vækst og grøn omstilling på dagsorden: Vækstinitiativ ”Danmark 

helt ud af krisen – virksomheder i vækst”, Ressourcestrategien ”Danmark uden 
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affald”, lanceret i oktober 2013, og udmøntet i Ressourceplan for affaldshånd-

tering 2013-18 samt Strategi for energirenovering af bygninger.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter  

• en række mulige konsekvenser af en eventuel implementering af 

vækstplanens initiativer ikke mindst i forhold til effektiviseringen af 

forsyningssektorerne, bl.a. på varme-, affalds- og vandområdet 

• hvordan der kan samarbejdes kommunerne imellem, med virksom-

heder og vidensinstitutioner - hvad skal der til for at få en bred er-

hvervspolitisk grøn satsning i gang med kommunerne som motor 

• hvilke udfordringer kommunerne står overfor i forbindelse med grøn 

omstilling set i lyset af regeringens initiativer med særlig fokus på 

energi- og ressourceeffektivitet. 

 

Sagsfremstilling 

Faggruppen klima, energi og ressourcer har ønsket temadrøftelsen, og 

manchetten er udarbejdet på baggrund af drøftelser i faggruppen. 

 

Som indledning til temadrøftelsen vil der være et lille oplæg fra Morten 

Højer fra Københavns Kommune med afsæt rapport fra London School 

of Economics: Copenhagen - Green Economy Leader Report, der giver 

et overblik over Københavns grønne økonomi og vurderer nogle af de 

store udfordringer, der er på området. 

 

Faggruppen for klima, energi og ressourcer har med bekymring noteret, 

at vækstpakken tænker kortsigtet og udhuler den grønne omstilling, der 

er fokus på i regeringens strategier om energi- og ressourceeffektivitet. 

Der er blandt andet lagt op til at trække penge ud af forsyningssektoren 

for at realisere en meget tvivlsom besparelse. Det er ikke erhvervsvenligt, 

hvis krav om effektiviseringer medfører stigende priser for forbrugere og 

erhvervsliv.  

 

Danmark er en lille åben økonomi, der er præget af innovative, højtek-

nologiske tjenester, produktion til eksport samt en stor, effektiv offentlig 

sektor. Men hvad skal der til for, at vi i kommunerne kan understøtte ny-

tænkende bæredygtige løsninger, der skaber arbejdspladser? 

 

Kommunernes rolle 

Kommunerne har indenfor økonomiske rammer og statsligt udstukne 

rammebetingelser en nøglerolle med infrastruktur, forsyning, byudvik-

ling, klimatilpasning m.m. og dermed områder, det er oplagt at anvende 

strategisk i forhold til at understøtte nytænkende bæredygtige løsninger. 
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Kommunen er myndighed og planlægger, kommunen kan facilitere sam-

arbejder og er også indkøber og efterspørger af ydelser der leveres af 

virksomheder. Disse roller kan kommunerne udvikle og forfine så de 

understøtter grøn omstilling.  

 

Regeringens forskellige strategier for grøn omstilling 

Vækstplanen: Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst fremlægges 

som en første opfølgning på Produktivitetskommissionens rapport. Med 

den skal det bl.a. blive nemmere og billigere at være virksomhed. Der gi-

ves PSO-lempelser for 5,8 mia. kr. Målet er at reducere virksomhedernes 

omkostninger til energi mv., der vil stige frem mod 2020, blandt andet 

som følge af udbygningen af vedvarende energi. Dertil kommer at forsy-

ningssikkerhedsafgiften rulles tilbage.  

 

Derudover indeholder vækstpakken som nævnt en række initiativer til 

mere effektive forsyningssektorer, der skal sikre lavere priser for forbru-

gerne og virksomhederne. Det gælder bl.a. konkurrenceudsættelse af af-

faldsforbrændingssektoren en forbedret regulering af vandsektoren og 

fjernvarmesektoren. Netop disse initiativer kan være med til at udhule 

den grønne omstilling.  

 

Endelig er der initiativer til bedre forskning og innovation, hvor der læg-

ges op til, at Danmarks Innovationsfond bl.a. vil understøtte igangsættel-

sen af to nye samfundspartnerskaber: 

 

 Samfundspartnerskab om big data, som kan understøtte en reali-

sering af potentialet i store datamængder 

 Samfundspartnerskab om avancerede materialer, som kan under-

støtte dansk erhvervslivs styrkeposition på det materialeteknolo-

giske område. 

 

Kommunernes rolle i disse samfundspartnerskaber bør overvejes nøje  

sammen med vækstplanens initiativer om effektivisering af forsynings-

sektoren.  

 

Strategien for energirenovering af bygninger behandles under et selvstændigt 

punkt på dagsordenen, men kan indgå i drøftelsen. 

 

Ressourceplanen for affaldshåndtering indeholder nogle tværgående initiativer 

med fokus på grøn omstilling og nye erhvervsmæssige muligheder. I pla-

nen anføres, at der vil være et stigende behov for nye og ressourceeffek-
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tive løsninger, som følge af den globale udvikling med en voksende mid-

delklasse af forbrugere og stigende efterspørgsel. 

 

Netop råvare- og materialeeffektivitet er et af de største danske er-

hvervsområder inden for miljø, og en række af de store danske eksport-

virksomheder er markedsledende på området. Udviklingen kan derfor 

have stor betydning for denne del af de danske virksomheder. Sekretaria-

tet forventer at igangsætte et projekt om at fremme grøn omstilling og 

OPP i kommunerne finansieret af Miljøstyrelsen, og som en del af initia-

tiverne i ressourceplanen. 

 

Partnerskaber, clustering og kommunernes rolle heri 

Lokale og nationale politikker om klima-, energi- og ressourceeffektivitet 

og det overordnede mål om at fremme grøn vækst og beskæftigelse i 

Danmark har skabt forretningsmuligheder for lokale virksomheder, og 

kommunerne har en vigtig rolle her ved at få samarbejder og partnerska-

ber mellem det offentlige og private til at understøtte den grønne omstil-

ling. Clustering er en vigtig strategi for at trække erhvervslivet, forskning, 

og offentlige organisationer sammen i partnerskaber. Cleantech virk-

somheder, der baserer sig på clustering i Danmark, har en stærk vækst og 

er produktive. 

 

Et eksempel på det er Cleantech Cluster CLEAN, der opbygger netværk 

til at fremme kommercialisering af varer og tjenester relateret til grøn 

vækst. Der er pt. clustre for: Bygge- og anlægsaffald, plastaffald, big data 

infrastruktur samt om intelligente byer via lysinfrastruktur. 

 

CLEAN vil bl.a. understøtte eksporten af integrerede, grønne løsninger 

til de mange internationale byer og regioner, der lige nu oplever store ud-

fordringer inden for klima-, energi- og miljøområdet.  

 

Clustermetoden er, at styrke eksisterende virksomheder. Det gøres bl.a. 

ved at bringe virksomheder, offentlige aktører og universiteter sammen 

om at skabe nye, smarte grønne løsninger.  

Kort sagt handler det om at skabe gode rammebetingelser for det lokale 

erhvervsliv med en effektiv og virksomhedsorienteret erhvervsservice – 

og en bred erhvervspolitik med en grøn satsning, og samtidig indgå i dia-

log med virksomhederne om klima og miljørigtig teknologiudvikling. 

 

Danmarks Råstof 

Et konkret initiativ fra Miljøministeriet er projektet ”Danmarks Råstof”. 

Det er planen, at projektet skal søsætte en række pilotprojekter, der skal 

bringe de uudnyttede grønne (nyuddannede akademikere) og grå (erfarne 
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medarbejdere) ressourcer i spil for at forebygge ressourcespild, sikre reel 

forandring og vækst og ikke mindst skabe grønne jobs. 

 

Pilotprojekterne under Danmarks Råstof skal afsøge og finde nye måder 

at løse miljøproblemer på. Det er planen, at der skal fokuseres på res-

sourceeffektivitet og cirkulære økonomier inden for områderne: 

 Bygge og anlæg 

 Elektronik og tekstil 

 Mad og emballage 

 

Kommunerne bør her lokalt arbejde i forhold til at koble grønne og de 

grå kompetencer fra jobcentrene sammen med grønne initiativer i de 

tekniske områder i kommunerne m.v.  
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Strategi for energirenovering af bygninger 

SAG-2014-03291 ach 

 

Baggrund 

./. Regeringen har i maj 2014 fremlagt sin Strategi for energirenovering af bygnin-

ger. 40 % af energiforbruget i Danmark bruges i vores bygninger, hvorfor 

der er et særligt behov for fokus her. I forlængelse heraf fastlægger stra-

tegien, hvilke initiativer der skal gennemføres for at sikre, at energifor-

bruget i bygninger reduceres på vejen til et grønt energisystem baseret på 

vedvarende energi. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter strategien og dens indhold, herunder 

især udviklingen af frivillige energiklasser for eksisterende bygninger, 

energiselskabernes energispareforpligtigelse, garantiordning for etage-

bygninger og større bygninger og den videre udvikling af ”Bedre bolig”.  

 

At udvalget drøfter en mulig politisk henvendelse fra KL til Klima-, 

energi- og bygningsministeriet vedr. strategien om at: 

 strategien bør følges op af en roadmap og tidsplan for udrulning 

 partnerskaber mellem erhvervsliv og kommuner understøttes i 

strategien med henblik på at skabe intelligent efterspørgsel med 

kommunerne som lokomotiv for at skabe grøn vækst (tydeligere 

rolle for kommunerne som hhv. myndighed, indkøber og facilita-

tor) 

 Energistyrelsen udvikler et værktøj til at hjælpe kommunerne 

med data om energirenoveringsmodne bygninger i kommunen 

med henblik på bundling 

 de økonomiske incitamenter for energirenovering forbedres (idet 

vi ved at samfundscasen for energirenovering er god), gerne un-

derstøttet af PSO-midler. 

 

 

Sagsfremstilling 

Strategien synliggør, at der et stort behov for mere fokus på energi , når 

bygninger renoveres. Samtidig skal energiforbruget over de kommende 

årtier reduceres væsentligt, hvis målsætningen om, at Danmarks energi-
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forsyning i 2050 skal dækkes af vedvarende energi, skal realiseres på en 

omkostningseffektiv måde. 

 

Strategien for energirenovering af bygninger indeholder 21 initiativer in-

den for 4 områder: 

 Initiativer målrettet mod alle bygningssegmenter 

 Initiativer målrettet mod enfamiliehuse 

 Initiativer målrettet mod flerfamiliebygninger, erhvervsbygninger 

og offentlige bygninger 

 Initiativer målrettet mod en styrkelse af kompetencer og innova-

tion til fremme af energirenovering. 

 

KTC´s faggruppe for klima energi og ressourcer har drøftet strategien og 

vurderer, at strategien indeholder mange positive tiltag – bl.a. skærpede 

krav i BR10, frivillige energiklasser for eksisterende bygninger, bedre da-

ta og værktøjer til beslutninger om energirenovering, styrkelse af uddan-

nelses- og kompetenceudvikling, samt partnerskaber om informations-

indsatsen. 

 

Retningen er rigtig, men ambitionerne kunne have været større og tætte-

re på de ambitioner, som Klimakommissionens har fremlagt. Klima-

kommissionen havde bl.a. fokus på behovet for tydeligere økonomiske 

incitamenter, og det er ikke tilstrækkeligt med i Energirenoveringsstrate-

gien. 

 

Der mangler økonomiske incitamenter for den enkelte bygningsejer til at 

energirenovere, og man kan på den baggrund stille spørgsmålstegn ved, 

om midlerne i strategien er tilstrækkelige til at nå ønskede reduktioner af 

nettoenergiforbruget på 35 % inden 2050, ligesom der er ikke afsat pen-

ge til pilotprojekter og processer. 

 

Derfor bør der stilles krav om, at håndværkerfradraget bibeholdes f.eks. 

frem til 2020 og fremover både skal have en beskæftigelses- og vækst-

fremmende effekt og en energispareeffekt. Håndværkerfradraget bør kun 

kunne opnås, hvis det kan dokumenteres, at det udførte arbejde fører til 

energireduktioner. Håndværkerfradraget er hverken med i Energirenove-

ringsstrategien eller Vækstplanen. 

 

Der er ikke nogen tidsplan for, hvornår størstedelen af initiativerne for-

ventes implementeret. Der er derfor behov for en roadmap for imple-

menteringen for at give aktørerne på bygningsområdet bedre indsigt i 

rammer og proces.  
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Endelig indeholder strategien ikke et forslag om at ”Bedre bolig” – ord-

ningen også kommer til at omfatte etagebyggeri. 
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

4.1. Forslag om tiltag der kan fremme udrulningen af digitalt bredbånd 

SAG-2014-03017 mih/akp 

 

Baggrund 

Bredbåndsdækningen er ikke tilfredsstillende i store dele af Danmark. 

Manglen på digitalt bredbånd hæmmer virksomheders udvikling, påvirker 

borgernes bosætning og jobmuligheder og giver udfordringer for yderl i-

gere digitalisering af den offentlige service, især inden for velfærdsområ-

det. 

 

Det er KL’s opfattelse at strategien med, at lade markedet sikre udbyg-

ning og dækning med digital bredbånd ikke alene løser udfordringen. KL 

opfordrer regeringen til at gennemføre tiltag, der sikrer dækning af de 

områder, som markedet ikke dækker.  

 

KL har under kommuneforhandlingerne opfordret regeringen til at ned-

sætte et udvalg, der kan analysere, hvilke konkrete tiltag der kan fremme 

udbygningen af bredbånd i hele landet og anbefale en (eller flere) hen-

sigtsmæssige tiltag og foreslå tilhørende finansieringsmodeller.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget diskuterer og kommer med forslag til yderlige-

re aktiviteter herunder, hvilke tiltag (eller analyser) der kunne iværksæt-

tes, for at sikre hurtig udrulning af bredbånd. 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervsstyrelsens årlige kortlægning af bredbånd kommer i novem-

ber/december 2014. Kortlægningen vil vise, at der stadig er betydelige 

huller i dækningen, ikke kun i yderområder, idet der også i dele af store 

byer og andre tæt-befolkede områder er store huller med ringe/ingen 

dækning. 

 

Fremfor at afvente flere kortlægninger ønsker KL en diskussion af, hvil-

ke løsninger der kan bringes i anvendelse, og som fremmer udrulningen 

og supplerer markedet uden at bremse dette eller mindske investerings-

viljen. Nedenfor er en kort beskrivelse af mulige tiltag, som KL har fore-

slået regeringen. Har udvalget andre forslag, der bør bringes ind i en 

eventuel analyse? Sekretariatet har opstillet følgende forslag: 
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• Mulighed for tilskud til borgere, der ikke kan få bredbånd, fordi mar-

kedet ikke leverer det, hvor de bor. Hvor stor en pulje vil der være 

brug for?  

• Stille skærpede krav til selskaberne om dækning. Licenser til lands-

dækkende trådløse netværk sælges af staten efter udbud. Øgede krav 

til dækning kan sikre bedre dækning i hele landet  

• Puljemidler: Udsatte områder kan få adgang til puljemidler, der kan 

stimulere efterspørgslen lokalt og dermed gøre det lokale marked in-

teressant for de kommercielle leverandører. Dette er til dels forsøgt 

med den lille pulje, der er afsat i 2014 

• Leveringspligt: Licenshavere/udbydere har leveringspligt indenfor et 

givent område. Sådan var det i ”gamle” dage, hvor alle brugere beta l-

te samme, lidt højere pris, og modtog samme servicekvalitet 

• Krav om samgravning eller nedlægning af tomrør for at gøre det bi l-

ligere at lægge kabler i jorden 

• Bygningskrav: Krav om lysleder-infrastruktur i alle nybyggerier og 

ved større renoveringer 

• Fri roaming: Teleselskabernes forskellige mobile netdækning er ikke 

lige god over hele landet. Hvis brugeren til enhver tid kunne komme 

på det netværk, der dækker bedst lokalt, ville alle brugere opleve en 

bedre kvalitet. Der findes en EU-forordning om fri roaming i EU for 

at sikre brugere bedre dækning og priser. En tilsvarende model kunne 

anvendes indenfor Danmarks grænser. Alternativet i dag er at have 

en telefon med abonnement i et andet land – udlændinge i Danmark 

oplever bedre dækning end danskere 

• Analyse af den svenske model, hvor kommunerne mere aktivt ind-

drages i udrulningsstrategien, hvor den lokale indsats øges, uden at 

ødelægge konkurrencen. 

 

Sagen forelægges parallelt politisk i KL. 

 

 

4.2. KL´s forslag til Naturplan Danmark 

SAG-2014-03038 trr 

 

Baggrund 

Som afsæt for Teknik- og Miljøudvalgets arbejde i perioden 2014-2017 

vil der på dets møde 11. juni 2014 være en introduktion til de kommuna-

le naturopgaver ved Hanne Stensen Christensen, formand for KTC´s 

faggruppe for Natur- og Overfladevand (NOV). Med regeringens stort 

anlagte Naturplan Danmark er der desuden i Teknikerkontakudvalget 

behov for en drøftelse af periodens organisatoriske udfordringer. Efter-
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følgende vil det være relevant at inddrage KTC-NOV i den faglige poli-

tikdannelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke overordnede organisatoriske 

forhold, der er vigtige for den kommunale naturforvaltning i perioden 

2014-2017 - ikke mindst i forhold til synergi i tværkommunale samarbej-

der. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har siden 2007 i konsekvens af kommunalreformen vare-

taget myndighedsansvaret for Danmarks natur i det åbne land.  

Forløbet har vist, at kommunerne har levet op til det store ansvar de fik.  

 

Regeringens nationale evaluering af kommunalreformen viste, at myn-

dighedsopgaverne mindst løses på samme kvalitetsniveau som i amternes 

tid. Tilmed har opgaveplaceringen haft den bieffekt, at naturprojekter i 

langt højere grad bliver integreret med friluftsliv, turisme, sundhedsfore-

byggelse og læring. Det er en konsekvens af, at der er opnået kommu-

nalpolitisk ejerskab til opgaverne. 

 

KL´s politiske mandater på naturområdet har løbende udviklet sig konsi-

stent i forhold til. tidligere udmeldinger, så KL i dag fremstår som en 

troværdig og anerkendt meningsdanner på området. De nuværende man-

dater har elementer både fra KL´s udspil til Grøn Vækst i 2008 og KL´s 

bidrag til Natur- og Landbrugskommissionen i 2012.  

 

Ud fra faglige, styringsmæssige og økonomiske vinkler adresserer de 

kommunernes særlige behov. Et centralt fokus har været proaktivt at g i-

ve mulighed for kommunal styring ved at skabe sammenhæng i trianglen 

statslige mål, kommunale finansieringsmuligheder og virkemidler.  

 

Forenklet sagt relaterer de kommunale opgaver sig til: 

• De nationalt beskyttede naturtyper (§ 3-områder), der udgør over 

300.000 arealer og består af knap 10 % af Danmarks areal    

• De internationalt beskyttede Natura 2000-områder, der udgør 246 

arealer og består af godt 9 % af Danmarks areal (med ca. 50 % sam-

menfald med § 3-områderne)  

• De i kommuneplanen og for kommunerne obligatoriske sprednings-

korridorer, der tværkommunalt udgør potentielle sammenhængende 

naturområder fx langs med åer og kyster.   

 

KL´s mandater i kort form 
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Udfordringerne for den biologiske mangfoldighed i Danmark er over-

ordnet set, at naturen mangler plads, bliver ensformig og ændres af inva-

sive arter. KL´s mandater og budskaber i den kontekst fremgår af 

./. vedhæftede høringssvar. 

 

Mere plads til naturen 

Med regeringsgrundlaget fra 2011 er der besluttet at udarbejde Naturplan 

Danmark, der nu forventes i 4. kvartal af 2014. Centralt i planen er 

sammenhængende natur, der har ophæng i kommuneplanerne og imple-

menteres frivilligt over en lang årrække. For kommunerne er det desuden 

vigtigt, at der skabes finansiering, hvorfor: 

• KL efterlyser rammevilkår for sammenhængende natur i form af en 

markant national prioritering af lodsejertilskud i landdistriktsprogram 

(LDP) 2016-2020 til naturpleje som driftsgren, jf. lodsejerønsker 

• KL foreslår, at der etableres en udvidet ordning for erstatningsnatur, 

hvor en given naturskade kompenseres finansielt, så der kan oprettes 

anden natur. 

 

Mindre ensformig natur 

Denne problemstilling skyldes primært manglende pleje og nitratforure-

ning, hvorfor: 

• KL påpeger, at der er behov for en markant justering af LDP i for-

sommeren 2014, så de mål, kommunerne er forpligtet på i Natura 

2000-områderne, også kan indfries 

• KL efterlyser, at der til vandplanperioden 2016-2020 skabes målret-

tede virkemidler til nitratreduktion som fx fleksible randzoner, hvor 

der er mulighed for synergi ml. de forskellige statslige krav til kom-

munale indsatser.     

 

Bekæmpelse af invasive arter 

Med stigende EU-krav stilles kommunerne overfor stigende udgifter, 

hvorfor: 

• KL foreslår, at der indføres en ordning hvor kommunerne kan op-

kræve en afgift til dækning af den kommunale bekæmpelsesudgift af 

kæmpebjørneklo på private arealer 

• KL foreslår, at der afsættes virkemidler og finansiering til statens 

handlingsplan for invasive arter – fx over LDP eller som en afgift.    

 

Nye vilkår for kommunal naturforvaltning 

 

Forventninger og rammer 

Efter biodiversitetskonventionen er den danske regering forpligtet til at 

stoppe tabet af biodiversitet. Dette mål blev i 2004 indskrevet i den dan-
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ske regerings naturpolitik, men er ikke implementeret i dansk lovgivning. 

Dette skisma giver uklare forventninger – ikke mindst til kommunerne.  

 

KL har derfor siden 2008 efterlyst en national handlingsplan for biodi-

versitet – der adresserer mål, finansiering, indsatsområde, virkemidler, 

rollefordeling, naturovervågning og evaluering. KL forventer i lighed 

med andre aktører, at Naturplan Danmark håndterer dette – hvilket de 

seneste meldinger dog har skabt uklarhed om. 

 

Tværkommunale samarbejder 

Med nye nationale mål for naturbeskyttelse og færre offentlige midler 

stilles kommunerne overfor nye rammebetingelser i valgperioden 2014-

2017. For myndighedsopgaver stiger behovet for synergi i form af tvær-

kommunale samarbejder.  

 

De tværkommunale samarbejder er organisatorisk kommet godt fra start 

med Natura 2000-indsatsen og vådområdeindsatsen. Men presset for ef-

fektivisering og synergi vil vokse i det kommende år – også set i lyset af 

Finansministeriets fremgangsmåde ved besparelser på beredskabsområ-

det. Fx vil det være nødvendigt at samarbejde regionalt for at søge EU´s 

Life-midler til den lovhjemlede Natura 2000-indsats. 

 

Alliancer med andre sektorer 

De tre klassiske sektorer - offentlig, privat og civilsamfund – vil i de 

kommende år finde nye samarbejdsformer, også for naturprojekter.  

Det skyldes bl.a., at fonde og andre aktører er ved at overtage den finan-

siering, som staten tidligere har skaffet.  

 

Fonde har sammen med regeringen i 2013 aftalt at oprette Den Danske 

Naturfond med foreløbelig 1 mia. kr. Kommunerne har som naturmyn-

dighed og lokal aktør en oplagt rolle i fondens naturprojekter – men det 

skal i så fald snarest kommunikeres politisk overfor de private fonde, der 

står bag naturfonden. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolitik 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  

 

 

7.1. Vækstpakken varsler revision af taxiloven 

SAG-2014-03005 bem 

 

Baggrund 

Regeringen har i sit udspil til en vækstpakke varslet en revision af taxilo-

ven. En ændring af loven i den skitserede model vil medføre betydelige 

forringelser for kommunerne hvad angår kommunale styringsmuligheder 

samt sandsynligvis også for det generelle udgiftsniveau på befordrings-

området. De politiske forhandlinger om en lovrevision forventes påbe-

gyndt ultimo maj 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke øvrige kommunale synspunkter, 

der bør bringes ind i sekretariatets arbejde med revision af taxiloven. 

 

Sagsfremstilling 

Med den kommende vækstpakke ønsker regeringen bl.a. at ”modernisere 

og forsimple reguleringen indenfor en række brancher”.  

 

For taxibranchens vedkommende betyder det, at man ønsker at sikre 

øget konkurrence gennem en lovrevision, der bl.a. baserer sig på følgen-

de:  

 

• Indførelse af en universaltilladelse til taxikørsel i hele landet.  

 

• Organisering af taxikørslen omkring kørselskontorer med ny lands-

dækkende tilladelse fra Trafikstyrelsen og afskaffelse at den kom-

munale tilladelse 

 

• Overvejelser om at etablere en ordning, hvor kommunerne får ad-

gang til at godkende særordninger i udkantsområderne 

 

• Afskaffe regler for den såkaldte frikørsel for taxi og limousiner, så 

der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier 

og limousiner 

 

• Omlægning af de løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik.  
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Udspillet indebærer således, hvis det realiseres, en centralisering af taxi-

branchen med overflytning af opgaven med at udstede tilladelser til taxi-

kørsel fra kommunerne til staten. Der lægges også op til en kraftig libera-

lisering af erhvervet gennem friere adgang til at få lov at drive taxivirk-

somhed. 

 

Fra lignende liberaliseringer i Holland og Sverige er erfaringen at fri ad-

gang og bortfald af en geografisk regulering ikke skaber mere konkurren-

ce eller bedre service. Tværtimod har man der oplevet en situation med 

alt for mange taxier i byområderne og en tilsvarende mangel på taxi-

dækning i landområderne. 

 

./. Sekretariatet har tidligere deltaget i Udvalget for erhvervsmæssig person-

transport, der afgav betænkning for ca. ½ år siden. Her foreslog KL i 

samarbejde med Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark en 

model, hvor taxibranchen i højere grad organiseres efter samme model 

som buskørslen. Modellen er vedlagt i et bilag.  

 

En hjørnesten i den model, og som også genfindes i Regeringens udspil, 

er at give bestillingskontorerne en styrket og fremskudt position. 

 

Set fra et kommunalt synspunkt er fordelen, at det så er kørselskontorer-

ne, og ikke den enkelte vognmand, der skal stå på mål for de forpligtelser 

branchen har for dækning med taxier i alle dele af landet. Det kræver 

imidlertid en tæt dialog mellem bestillingskontorerne og de stedlige 

kommuner om deklarationer af den service, som bestillingskontorerne 

skal levere.  

 

I Regeringens vækstudspil gives der mulighed for, at kommunerne kan 

oprette særordningerne i udkantsområderne. Forslaget signalerer, at 

dækningen forventes at blive dårligere i nogle dele af landet som konse-

kvens af liberalisering. Desuden at kommunerne indirekte får en slags 

forpligtigelse til at sikre taxidækning i disse områder, altså at lukke de 

forventede huller som følge af liberaliseringen.  

 

I Regeringens udspil pålægges erhvervet også nogle nye omkostninger 

med afsæt i en omlæggelse af afgiftsreglerne, således at forslaget samlet 

set trækker knap 0,8 milliarder ud af branchen og over i statskassen. 

 

De ændrede afgiftsregler, der indgår, skal bidrage til finansiering af 

vækstudspillet med ca. 0,8 mia. kr. Derfor er det fra kommunal side vig-

tigt at understrege, at de ændringer, der gennemføres, hverken direkte el-
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ler indirekte, må føre til stigende priser og dermed en fordyrelse af den 

transport, som kommunerne er forpligtede til at tilbyde.  

 

Indføres ydermere en eksklusiv mulighed for bestillingskontorerne til at 

byde på den trafik, der udbydes af det offentlige, er det vanskeligt at se 

det som andet end ringere konkurrence, der igen kan få en negativ be-

tydning for prisen. 

 

./. Sekretariatet har en dialog med de relevante ordførere i Folketinget med 

henblik på at fremme de kommunale synspunkter. Der er ligeledes ud-

sendt en pressemeddelelse hvor Jørn Pedersen udtrykker kritik af rege-

ringens udspil. Se bilag.  
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8. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

8.1. Regeringens Vækstpakke 

SAG-2014-03140 akp 

 

Baggrund 

 
Regeringen fremlagde den 8. maj 2014 ” Danmark helt ud af krisen - virk-
somheder i vækst”, som indeholder 89 initiativer, der forventes at styrke er-
hvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte velstanden i Danmark med 6 
mia. kr. i 2020.  
 

./.  Vækstpakken har særligt fokus på at lette rammevilkårene for erhvervslivet, 
hvoraf en del af initiativerne også berører kommunerne. De initiativer der 
berør kommunerne er beskrevet med en tilhørende vurdering i vedlagte no-
tat.  

 

 KL har i sine udmeldinger lagt vægt på væsentligheden af at få gang i 

væksten, men at løsningen ikke er standardisering af fx sagsbehandlings-

tider og byggesagsgebyrer etc. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der på baggrund af sagsfremstillingen samt en på mødet 

mundtlig orientering om status for sagen, gives kommentarer. 

 

Sagsfremstilling 

Vækstpakkens 89 initiativer fordeler sig på fire indsatsområder, hvoraf en 
del af initiativerne berører den kommunale sektor herunder:  
 
Nemmere og billigere at være virksomhed  
• Sagsbehandlingstiden for byggesagstilladelser, husdyrsgodkendelser, miljø-
godkendelser og plansager- lokalplaner og kommuneplantillæg forkortes 
med en tredjedel  

• Standardisering af gebyrerne på byggeområdet  

• Professionalisering af byggesagsbehandlingen, herunder undersøge fordele 
og ulemper vedr. at sagsbehandlingen foretages i større enhe-der  

• Styrkelse af den lokale erhvervspolitik  

• Den kommunale andel af selskabsskat øges.  
 

Styrket adgang til finansiering – flere vækstvirksomheder  
Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne  
• Effektivisering af forsyningssektorerne herunder affaldsforbrænding og 
vand- og spildevandssektoren  
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• Standardisering af byggekrav vedr. bygningernes energiklasse  

• Øget konkurrence i taxabranchen  

• Flexbolig tilladelsen gøres permanent.  
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Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion  
• Der er afsat 95 mio. kr. til flere praktikpladser i 2014 og 2015.  

 

Beslutning 

 

 

8.2. Kommunal indflydelse på LAG i den kommende periode 

SAG-2014-00992 bem 

 

Baggrund 

En nu gennemført reorganisering af LAG betyder, at flere kommuner er 

samlet på tværs i nye og større LAG-bestyrelser. Samtidig skal de nye 

LAG-områder samles i større klynger med ca. 4-5 LAG områder i hver 

og med én fælles netværkskoordinator. Sekretariatet er i gang med at in-

formere kommunerne om ændringerne, samt søge indflydelse på ud-

formningen af den nye klyngemodel.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Som konsekvens af Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikters omorga-

nisering af LAG, skal kommunerne nu som noget nyt indgå i færre, men 

større LAG-bestyrelser. Ligeledes er antallet af kommuner, der er beret-

tigede til LAG midler, reduceret fra ca. 62 til ca. 54. 

 

En ny bekendtgørelse der udstikker konstitueringsreglerne er netop 

sendt i høring. Der lægges op til, at de nye LAG skal være konstitueret 

senest den 1. oktober 2014. 

 

Kommunerne kan derfor med fordel allerede nu gå i dialog med de 

kommuner, hvor der skal etableres fælles LAG-bestyrelser, men henblik 

på at sikre, at der skabes et fælles strategisk afsæt for kommunernes ar-

bejde i LAG-bestyrelserne.  

 

Udover sammenlægningen af LAG-områder har Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter også besluttet, at der i den nye programperiode skal 

oprettes ca. 6 koordinationsklynger med én fælles koordinator i spidsen.  

 

Formålet med fælleskoordinatoren er, at understøtte de kommende 

LAG-bestyrelser og de lokale koordinatorer med bl.a. at kvalificere an-

søgningsmaterialet. 
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Der er endnu ikke udmeldt en model for koordinatorfunktionens nær-

mere opgaver eller fysiske placering. Men hvis samarbejdet i større klyn-

ger skal fungere optimalt bør de dannes med udgangspunkt i det lokale, 

fremfor med et regionalt eller statsligt ophæng.  

 

Sekretariatet arbejder derfor for, at den fælles koordinatorfunktion orga-

niseres på en måde, der sikre en forsat lokal forankring af LAG-arbejdet 

i overensstemmelse med LEADER principperne i Landdistriktspro-

grammet.  

 

Da fælleskoordinatoren samtidig finansieres direkte af de lokale LAG-

bestyrelser, er det også rimligt, at funktionen sikres en lokal placering, 

evt. som en ”flyvende” koordinator, der fysisk placeres hos de forskellige 

LAG-områder på skift. 

 

Kommunerne bør allerede nu gøre sig overvejelser om hvor og hvordan 

deres LAG-område kan indgå i større klyngesamarbejder. Det er for-

ventningen at den endelige model for koordinatorklyngerne lægges fast 

umiddelbart efter sommerferien.  

 

Der er afsat 14 mio. kr. i 2014 til etableringen af de nye aktionsgrupper 

og i 2015 er der afsat 94,5 mio. kr., som aktionsgrupperne kan bruge til 

at indstille projekter for.  

 

70 pct. af midlerne fordeles i lige store puljer, dvs. en pulje til hver udpe-

get LAG-kommune og aktionsgruppen for de 27 småøer. De resterende 

30 pct. fordeles ligeligt blandt de udpegede LAG-kommune med en ne-

gativ befolkningsudvikling.  

 

Der er endnu ikke afsat midler for 2016 og frem. LAG midlerne indgår 

som en del af de kommende forhandlinger om Landdistriktsprogrammet, 

der ventes igangsat umiddelbart efter sommerferien 2014. 
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

9.1. Urimelige vilkår for kommunale solceller 

SAG-2013-00150 – brh 

 

Baggrund 

Mange kommuner opsætter i disse år solcelleanlæg på deres bygninger. 

Solcellerne skal producere miljøvenlig strøm til børnehaver, vuggestuer, 

skoler, plejecentre, sundhedshuse og jobcentre og bidrager samtidig til 

omstillingen til vedvarende energi samt reducerer CO2-udledningen. En 

win-win situation – skulle man tro. 

 

Sagen er imidlertid den, at kommunerne er fanget i et net af regler, der 

fortolkes og anvendes langt ud over det sigte, de oprindeligt har haft. 

Reglerne betyder, at kommunerne har markant ringere vilkår for etable-

ring af solcelleanlæg end staten og regionerne. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I 2013 blev kommunale solcelleprojekter bremset af uklarhed omkring 

kravet om selskabsgørelse af kommunernes solcelleanlæg. Andre 

spørgsmål om, hvorvidt kommunerne bliver modregnet i bloktilskud af 

den el, som de kommunale solceller producerer, samt om kommunernes 

skattepligt i forhold til anlæggene har været med til at skabe forvirring.  

 

I marts 2014 udstedte Energistyrelsen en bekendtgørelse, der gav kom-

munerne mulighed for at opnå dispensation fra kravet om selskabsgørel-

se på visse betingelser og for de fleste anlæg indenfor en ramme på 20 

MW. På førstedagen havde styrelsen modtaget ansøgninger for 38 MW – 

og det endte derfor ikke overraskende i en lodtrækning.  

 

./. KL har rettet henvendelse til klima-, energi- og bygningsministeren i 

sagen. Svaret fra ministeren har givet anledning til, at KL nu skriver til 

alle energiordførerne i Folketinget og anmoder om, at de finder en løs-

ning, som sikrer lige vilkår på tværs af den offentlige sektor.  

 

./. Vilkårene for drift af solcelleanlæg er meget forskellige på tværs af den 

offentlige sektor. For at vise, hvad de forskellige vilkår betyder, har se-
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kretariatet beskrevet nogle eksempler på forskellige offentlige anlæg 

(vedlagt). Disse eksempler er også sendt til energiordførerne.  
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

10.1. Status for vindmølleopkøbsordningen 

SAG-2014-01641 CRO 

 

Baggrund 

Der er endnu ingen kommuner, som har søgt midler i den pulje på to 

gange 25 mio. kr. i 2014 og 2015, som KL fik med som en del af Øko-

nomiaftale 2014 til kommunalt opkøb af ejendomme, så kommunerne 

kan planlægge for og forberede større sammenhængende vindmølleom-

råder. Kommunerne kan løbende ansøge. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Opkøbsordning:  

Kommunerne har pligt til at planlægge for vindmøller på land.  

For at gøre dette så smidigt for kommunerne som muligt, og for at 

fremme opstillingen, har KL’s Teknik og Miljøudvalg foreslået regerin-

gen en række initiativer herunder især en forhøjelse af støtten via ”Grøn 

ordning”, og en opkøbspulje, så kommunerne i forbindelse med plan-

lægning kan skabe større sammenhængende vindmølleområder.  

 

Fra statens side spørges til, om opkøbspuljen evt. skal nedlægges, da den 

endnu ikke bruges, eller på hvilke punkter puljen skal justeres for at blive 

mere anvendelig og interessant for kommunerne. 

 

Sekretariatet har den 14. maj 2014 afholdt en workshop om ordningen i 

KL. Der var interessetilkendegivelser fra en række jyske kommuner om 

ekstra møde, og derfor afholdes endnu en workshop de 26. juni hos 

Ikast-Brande Kommune. 

 

Møderne skal inspirere på tværs og af gode idéer lige nu, blev der drøftet 

eksempler på områder tæt på motorvej, hvor der ikke tidligere kunne op-

stilles møller. Her vil der ofte være tale om støjplagede boliger, hvor 

ejerne vil tage positivt imod, at kommunen vil tilbyde dem opkøb af de-

res bolig til en fair pris, så de får mulighed for at flytte. 
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Der var også et eksempel på et område, hvor dele af en lille landsby var 

blevet eksproprieret pga. ny infrastruktur, og hvor resten af beboelserne 

dermed var blevet betydelig mindre attraktive. Også her kan der skabes 

et helt nyt område til vindmøller ved opkøb, som samtidig kan være en 

gevinst for de eksisterende boligejere, som så får nye muligheder. 

 

Der er brug for, at der ses på ordningen med en åben tilgang til, hvor der 

er muligheder for udvidelse af eksisterende områder, og hvor der kan 

findes nye områder, som kommunen aktivt vil fremme. Denne proaktive 

tilgang, kan evt. også give bedre stemning blandt naboer, end der hvor 

kommunen sidder og venter på, at projektudviklere køber boliger op.  

 

Det er muligt for kommunerne via puljen også at opkøbe boliger, som 

ligger længere væk fra møllerne end fire gange møllens højde. Projektud-

vikler skal jo så være villig til at overtage dette areal fra kommunen også.  

 

Opkøbsordningen, kan være en proaktiv måde for politikerne at vise, at 

de forsøger at finde placeringer til vindmøller i kommunen, som generer 

så få borgere som muligt. 

 

En vindmølle på land har typisk ”tjent sig selv hjem” energimæssigt på 

under et år, og producerer helt ren, lokal energi, som er billigere end de 

fleste alternativer. Derfor holder regeringen fast i Energiforligets mål-

sætninger på området. 

 

Sekretariatet vil hen over sommeren arbejde for, at opkøbs-puljen ikke 

nedlægges (for hurtigt), og på sigt evt. forlænges til også at gælde i 2017 

og 2018, hvis kommunerne ønsker det, men det kræver, at der kommer 

lidt gang i ordningen allerede i år.  

 

Status på opsætning: 

Der er fra 1. januar 2012 til den 24. april 2014 vedtaget 39 lokalplaner 

med forventet 188 møller med en forventet effekt på ca. 516 MW. I 

samme periode er der opstillet vindmøller med en effekt på 538 MW og 

nedtaget vindmøller med en effekt på 64 MW – netto 474 MW.(Data fra 

stamregister og Plansystem.dk). 

 

KL og Naturstyrelsen er ved at afslutte en fælles opgørelse af, hvor man-

ge MW, der er kommuneplanlagt for på nuværende tidspunkt. Tallet er i 

sin natur omtrentligt, men i den foreløbige opgørelse kan der være ca. 

1770 MW i de nu kommuneplanlagte områder. Dvs. at kommunerne er 

pænt med i forhold til målet i Energiforliget fra 2012 om opstilling af 

1800 MW på nye områder senest i 2020, men at der stadig er brug for at 
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udvikle på områderne og finde nye, da der ikke kommer møller op på 

100 % af de udlagte arealer. 

 

Planlægning og opstilling er altså ikke gået i stå, men går langsommere 

for tiden. 

 

 

10.2. Høringssvar vedr. nyt lovgrundlag for tilladelser til indvinding af 
råstoffer 

SAG-2013-05868 bem 

 

Baggrund 

Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overgår tilladel-

ser til indvinding af råstoffer til regionerne 1. juli 2014. Sekretariatet har 

nu i samarbejde med KTC-MIG afgivet høringssvar på udkast til æn-

dringer i administrationscirkulæret. Der er fokus på at få styrket regio-

nernes vægtning af de kommunale høringssvar til efterbehandlingspla-

nerne.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

I den ny opgavedeling, hvor regionen både har ansvaret for den over-

ordnede råstofplan samt ansvaret for tilladelserne til de konkrete indvin-

dinger, skal kommunerne være særligt opmærksomme på at varetage de 

kommunale interesser i indvindingsområderne. 

 

KTC har allerede været meget aktive i at gøre kommunerne opmærk-

somme på den nye situation, herunder udgivet en selvstændig publikati-

on om efterbehandling.  

 

Hvad angår efterbehandlingsplanerne, har kommunerne fået en hørings-

ret i forhold til indholdet af selve planen. Det er dog fortsat op til regio-

nen at afgøre, hvordan et konkret indvindingsområde skal efterbehand-

les. 

 

./. Sekretariatet har i vedhæftede høringssvar argumenteret for, at kommu-

nernes input til efterbehandlingsplanerne bør vægte højt i den regionale 

sagsbehandling.  

 

Sekretariatet er derudover i samarbejde med KTC-MIG i dialog med Na-

turstyrelsen om, hvorvidt regionerne i deres efterbehandlingsplaner er 
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forpligtigede på eventuelle kommuneplanretningslinjer for det konkrete 

indvindingsareal. Det er vigtigt, at rammerne for den kommunale plan-

lægning for de nuværende og kommende indvindingsområder klarlægges.  

Sekretariatet afventer fortsat en skriftlig melding fra Naturstyrelsen. En 

mundtlig tilbagemelding indikerer dog, at styrelsen ikke mener at efter-

behandlingsplanerne er underlagt eventuelle kommuneplanretningslinjer. 

 

Samtidig er sekretariatet og KTC-MIG i gang med at udforme en over-

ordnet samarbejdsaftale mellem kommuner og regioner. Arbejdet er ikke 

uden udfordringer, idet der er forskellige opfattelser af, hvordan snitfla-

derne mellem kommuner og regioner bør være fremadrettet.   

 

Hvis det lykkes at lave en aftale bør den under alle omstændigheder dan-

ne afsæt for lokale aftaler om, hvordan sagerne håndteres mellem region 

og kommune. Aftalen skal alene være vejledende, og det er fortsat op til 

kommunerne at vurdere, hvordan de bedst løser opgaven, også under 

hensyntagen til det kommunale ressourceforbrug. 

 

 

10.3. KL’s videre arbejde for bedre rammer i den fysiske planlægning 

SAG-2013-07611 bem 

 

Baggrund 

Sekretariatet arbejder videre med at forbedre de lovgivningsmæssige 

rammer for den fysiske planlægning. Temaet indgår ligeledes i de igang-

værende økonomiforhandlinger med regeringen. Forhandlingerne ventes 

afsluttet senest medio juni. 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

På udvalgets sidste møde var der en god drøftelse af de kommunale ud-

fordringer i den fysiske planlægning, herunder lovgivningens rolle heri.  

De involverede love er blandt andre planloven, naturbeskyttelsesloven 

og miljøbeskyttelsesloven. 

 

Sekretariatet er nu i gang med at få disse udfordringer nærmere beskre-

vet. Målet er, at kunne pege på en række forslag, der kan understøtte en 

mere hensigtsmæssig planlægning i kommunerne. Arbejdet forventes at 

løbe henover sommer og efterår og sætter fokus følgende temaer: 

 

 Byerne 
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 Detailhandel 

 

 Kyst og strand 

 

 Det åbne land 

 

 Processer og procedurer 

 

Temaerne indgår også i de igangværende økonomiforhandlinger mellem 

KL og Regeringen. Der er i forhandlingerne beskrevet en række konkrete 

eksempler på, hvordan lovgivningerne – og implementeringen heraf – 

virker hindrene for kommunernes muligheder for at understøtte en bæ-

redygtig vækst og udvikling. 

 

Det forventes, at den endelige aftale mellem KL og Regeringen falder på 

plads senest medio juni. En evt. aftaletekst om emnet vil indgå i sekreta-

riatets videre arbejde.     
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11. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

11.1. Status for Byg og Miljø 

SAG-2014-02389 akp  

 

Baggrund 

Det fælleskommunale ansøgningssystem udviklet af KOMBIT og KL - 

Byg og Miljø - åbnede den 31. marts 2014. 97 kommuner har tilmeldt sig 

Byg og Miljø på byggedelen, og 75 kommuner har tilmeldt sig på miljø-

delen. Det vil fra 1. december 2014 blive obligatorisk at ansøge om byg-

gesager digitalt, og kommunerne har it-værktøjet på plads i god tid før 

ikrafttrædelse.  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Med tanke for én digital indgang i kommunen for virksomhedernes an-

søgning om tilladelser og godkendelser, arbejdes der med et videreudvik-

lingsspor, så Byg og Miljø også kan bruges til at søge miljøgodkendelser 

for industrien og disse virksomheders tilknyttede spildevandstilladelser 

(dog ikke husdyrbrug).  

 

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning til alle kommuner med anbefa-

ling af, at der etableres et it-værktøj til ansøgningsproceduren til kom-

munerne for miljøgodkendelser (industri)– med tanke på Byg og Miljø. 

Der er aftalt økonomisk kompensation til kommunerne, som de kan 

vælge at bruge til at købe it-understøttelsen i Byg og Miljø. Det er pla-

nen, at udvidelsen af Byg og Miljø skal være klar i løbet af 2015, idet 

tidsplanen skal tilpasses de omlægninger fra godkendelsesprocedurer til 

anmeldelsesprocedurer, der lægges op til i Vækstaftalen for Fødevarer.  

 

Denne model bryder med den måde, som Miljøstyrelsen tidligere har ar-

bejdet med it-understøttelse på i kommunal sammenhæng. Planen var 

oprindeligt i Miljøstyrelsen, at der skulle etableres et system i lighed med 

www.husdyr.dk, hvor Miljøstyrelsen stod for drift og udvikling af et an-

søgnings- og sagsbehandlingssystem, som kommunerne var forpligtet til 

at bruge. På baggrund af erfaringer i denne sag, og fordi Byg og Miljø a l-

lerede er udviklet, har Miljøstyrelsen i stedet valgt at arbejde for og anbe-

falet, at den nødvendige it-understøttelse sker i fælleskommunalt regi, 

hvilket er meget positivt. 
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 



Teknikerkontaktudvalget  | 13-06-2014 

 SIDE  |  37 

13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  
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14. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

14.1. Status for Færgesekretariatet 

SAG-2013-00877 CRO 

 

Baggrund 

Det er i Økonomiaftale 2014 besluttet, at KL i 2014 skal koordinere op-

rettelsen af et fælles færgesekretariat, for de 19 kommuner, som modta-

ger Ø-tilskud, og som har drift af færger til små øer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der arbejdes i øjeblikket på en model, hvor Ærø Kommune huser færge-

sekretariatet, og ansætter en chefkonsulent, som den bærende kraft for 

sekretariatet. Færgerederiet på Ærø er en del af den kommunale forval t-

ning.  

 

Det har vist sig ikke at være helt ukompliceret at etablere rammen for 

færgesekretariatet, da Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke anser Øko-

nomiaftalen, som værende tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag i sig selv.  

 

Derfor tages der nu udgangspunkt i både Økonomiaftalen og i lov L 548, 

Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndig-

heder m.v.. Dette betyder bl.a. øgede krav til regnskabet, at ydelserne 

skal holde sig under udbudslofterne (tærskelværdierne i udbudsdirekti-

vet), og at Ærø kommune skal lave bilaterale aftaler med hver enkelt af 

de kommuner, som modtager Ø-tilskud. Endvidere må sekretariatet ikke 

beskæftige sig med opgaver, som har karakter af myndighedsudøvelse. 

 

Sekretariatet og Ærø Kommune undersøger i øjeblikket, hvordan sådan-

ne bilaterale kontrakter kan se ud, så der samtidig tages mest mulig hen-

syn til, at sekretariatet skal kunne fungere u-bureaukratisk og fleksibelt 

for at sikre, at kommunerne får mest muligt for deres penge. 

 

./. Vedlagt som bilag er et kort notat, som beskriver baggrund og opgaver 

for færgesekretariatet. 
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14.2. Uddannelsesforløb for kommunale dataanalytikere 

SAG-2014-03145 JOB 

 

Baggrund 

Mange kommuner påtænker i disse år, at etablere stordriftssamarbejder 

på IT og geodataområdet. Dette indebærer, at en række driftsopgaver 

forsvinder fra kommunerne. Omvendt er der en stigende efterspørgsel 

efter medarbejdere, der har kompetence til at forestå økonomiske og 

geografiske analyser.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives kommentarer til, at sekretariatet påbegynder 

planlægning af en uddannelse/kursusrække, som opkvalificerer kommu-

nale medarbejdere til at forestå dataanalyser. 

 

Sagsfremstilling 

KL har flere gange etableret uddannelsesforløb, når der har været behov 

for særlige kompetencer i kommunerne. Nogle vil huske EDB-koordi-

natorkurserne på Den Kommunale Højskole fra 90’erne. Aktuelt tilbyder 

KL fx miljøjurauddannelsen, som er meget søgt. 

 

Situationen er i øjeblikket den, at aktiviteterne i fx Fælleskommunalt 

Geodatasamarbejde peger i retning af betydelig nedgang i behovet for 

driftsorienterede medarbejdere. Udviklingen peger i samme retning på 

andre områder, hvor der en aktuelt er en stor kommunal IT-orienteret 

driftsindsats. 

 

Da der samtidigt er opstået behov for øget dataanalytisk kompetence (fx 

til ledelsesinformation) er det naturligligt at overveje, om dele af drifts-

personalet kan videreuddannes til at forestå dataanalytiske opgaver. 

 

Tilstedeværelsen af et sådant tilbud vil lette kommunernes proces med at 

reducere driftsopgaverne. Der er endvidere erfaringer fra tilsvarende 

kursusforløb, at de bidrager til etablering af en faglig identitet og skaber 

kollegialitet på tværs af kommunerne. 

 

Der er på indeværende tidspunkt ikke taget stilling til den nærmere ind-

retning af et sådant uddannelsestilbud. Der skal tages stilling til spørgs-

mål som følgende: 

 

• Hvilke forudsætninger skal medarbejdere have for at kunne deltage i  

uddannelsen? 

• Hvilket specifikt indhold skal uddannelsen have? 
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• Hvilket omfang skal uddannelsen have? 

• Hvorledes skal uddannelsen organiseres? 

• Hvorledes finansieres uddannelsen? 

 

Sekretariatet vil drøfte disse spørgsmål med chefforeningerne og frem-

lægge forslag til den specifikke uddannelsesordning tidligt på efteråret 

2014. 
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15. Eventuelt  
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16. Lukkede sager  

 


