Referat af møde vedr. Flytjord.dk
Dato: den 9. februar 2021
Deltagere:
Charlotte Bamberg, Skanderborg, (referent)
Annelise Hansen, Roskilde
Rasmus Frey, OS2
Bo Utoft, Aarhus
Pkt

Emne
Valg af referent

1
2

Referat fra sidste møde
Status på skift af platform,
svartider og
minimumskrav til
selvbetjeningsløsninger

Beslutning,
status

Ansvarlig

Bo

Referat
Charlotte er referent.
Rækkefølge Bo, Charlotte, Annelise

Ingen bemærkninger

Aarhus Kommune og OS2 har tidligere afholdt
møde med NIRAS vedr. valg af ny platform.
NIRAS har ikke meldt tilbage med pris på

Bo

1. Skift af platform (opdatering til nugældende
krav) - afventer pris fra NIRAS
2. Svar-tider (performans) optimeres - På
baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne.
afventer pris fra NIRAS.
3. Minimumskrav til selvhjælpsløsning. Vi skal
have en særskilt pris - afventer pris fra

NIRAS

Aarhus Havn har givet tilsagn om at betale ca. 1/3
af omkostningerne i forhold til ovennævnte.
Styregruppen blev enige om at vi skal arbejde for
at:

Ramsmu
s

gebyr administreres gennem flytjord.dk.
Rasmus undersøger OS2, hvordan de
integrerer kommunernes
økonomisystemer. Barrierer og
muligheder.
Vi skal selv sørge for, at vi leve op til
tilgængeligheden jf. nye krav.
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Flytjord.dk og nyt gebyr

Opkrævning af gebyr når vi anviser jord for
virksomheder pr. 01.01.2021.
Bør have ophæng i flytjord.dk
Bo

Ønsker til indretning af systemet:
Får udviklet systemet således anmelder kan
faktureres.

Når sagsbehandling er slut, skal vi meddele
hvilket "gebyrtrin" der er anvendt.
Model 1
Flytjord.dk kan eventuel sende faktura ud - hvis
det er muligt for kommunernes administration.
Gebyrtrin= let, mellem og tunge sager/medgået tid
Model 2
Flytjord laver step 1. som så går ind til vores
økonomisystem, der efterfølgende varetager
opfølgning og udligning af betaling.
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Næste møde

Annelise

Oplysning:
Kommunerne forventes negativt duttet – for den
tid vi ikke opkræver gebyr.
Annelise laver dagsorden til næste møde 2. marts
2021, kl. 13 – 14. og 16. marts kl. 13-14
Dagsorden udsendes ca. 3 dage inden mødet.

Referat sendes til Charlotte fra OS2, som lægger på hjemmesiden.

