Referat af møde vedr. Flytjord.dk
Dato: den 3. marts 2021
Deltagere:
Charlotte Bamberg, Skanderborg
Annelise Hansen, Roskilde, (referent)
Bo Utoft, Aarhus
Rasmus OS2 (Afbud)
Pkt

Emne
Valg af referent

Ansvarlig
Annelise
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Referat fra sidste møde

Charlotte
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Status på skift af platform:

Alle



Tilbud fra NIRAS på
flytning af Flytjord.dk
til ny platform

Beslutning,
status

Referat
Annelise er referent.
Rækkefølge Bo, Charlotte, Annelise

Ingen bemærkninger
Vi gennemgik excel-skema med tilbud fra NIRAS
på flytning af Flytjord-platform.
I første omgang blev platformen Azure App
Service valgt, men IT-folk har udpeget platformen
Azure Dogger Container, som et bedre valg.
Prisen er også lavere.
Flytning af platform er gennemgået af Bo,
Rasmus, og IT-medarbejdere fra Aarhus
kommune (IT-medarbejder fra Vordingborg havde
trukket sig).
Der skal holdes møde med Tom fra Niras om det
videre forløb med flytning af platformen. Bo drøfter
flytning og opbygning med NIRAS i samråd med
Rasmus og den lokale IT-afdeling.
Vi besluttede at vi gerne vil tage hele pakken, dvs.
skift af platform, kvitteringsskrivelse og optimering
af svartider. Udviklings-omkostninger rundes op
fra 268.670 kr. til 300.000 kr. og herfra bruges
fordelingsnøglen i forhold til den enkelte
kommune.
Århus Havn betaler 1/3-del dvs. ca. 100000 kr.




Tilbud på en
kvitteringsskrivelse
Tilbud på optimering
af svartider i
Flytjord.dk

Kvitteringsskrivelse, svartider. Faggruppen
arbejder videre med hvordan kvitteringsskrivelsen
udformning. Generelt skal der arbejdes på
retningslinjer med et set løsninger.
Arbejdsgruppen (faggruppen) arbejder på hvad
der kan vælges til eller fra i Flytjord, men vi
ønsker, at det skal gøres så simpelt som muligt.
Opgaven med indretning af Flytjordk.dk, så der
kan opkræves gebyr. Denne opgave skal

prioriteres højt, hvilket kan komme til at påvirke de
øvrige opgaver.
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Flytjord.dk og nyt gebyr

Alle

I KTC regi nedsættes en arbejdsgruppe, for at
afklare hvilke opgaver, der kan tages gebyr for.
Prisen for at anvende Flytjord i kommunerne,
forventer vi bliver rimelig ensartet for brugerne,
selvom det skal udregnes individuelt for hver
kommune. Prislejet vil sandsynligvis ligge mellem
640-660 kr. pr. time og inddeles i gebyrtrin på 1530 minutter.
KL har inviteret til netværksmøde - Affaldsmøde
under hvor Micchelle (Roskilde), Inga Larsen
(Køge) og Bo (Aarhus) bidrager med et indlæg om
jordgebyr.
Miljøstyrelsen og Energistyrelsen forventes at
blive inviteret med i det fremtidige arbejde.
Hvordan får vi jordgebyr ind, så det kan bruges i
Flytjord. Michelle (Roskilde) og Benja og Jasmin
(Vordingborg) er i gang med at finde praktiske
løsninger.
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Evt.


Henvendelse til
kommunerne om
ændring af platform



Nyhedsbrev
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Bo

Efterfølgende kan der udsendes et nyhedsbrev
med orientering om valget af platform.

Møde mellem
styregruppe og
arbejdsgruppe
(faggruppe)

Næste møde

Sidste gang der var prisændringer i Flytjord, var
det et mindre beløb. Vi skal sørge for, at
kommunerne ser henvendelsen og bliver
motiveret til at tilslutte sig, så et nyhedsbrev blev
nedstemt. Kommunerne er ellerede tidligere
blevet orienteret om den nye platform, som lever
op til ny lovgivningen og på sigt vil være billigere i
drift. Bo udarbejder et udkast til en direkte mail,
som tydelig beskriver fordelene ved den nye
platform.

Bo

Bo foreslår, at styregruppen en gang om året
mødes med arbejdsgruppen (faggruppen) for at
kunne udveksle hvordan opgaver kan fordeles og
løses. Et eksempel er en Klimaopgave: arbejde på
at mindske kørselsafstande. Bo henvender sig til
Mette om et årligt møde mellem arbejdsgruppen
og styregruppen
Bo laver dagsorden til næste møde den 16. marts
kl. 13-14 eller 15. april kl. 11-12
Dagsorden udsendes ca. 3 dage inden mødet.

