Den midlertidige styregruppe for FlytJord.dk samarbejdet indkalder til Flytjord.dk
samarbejdsmøde. Det foregår:
14. marts 2019, kl. 10 – 15
Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg
Mødelokalet ved kantinen
Her er alle kommuner som anvender Flytjord.dk velkomne.
Om formiddagen drøfter vi samarbejdet, herunder de formelle dokumenter. Vi skal også drøfte
økonomien og muligheden for at øge den årlige betaling. En øget årlig betaling vil indebære, at
FlytJord.dk samarbejdet i begrænset omfang kan afholde omkostninger til vedligeholdelse og
mindre tilpasninger af systemet. Indkaldelsen er vedlagt to budgetforslag, hvor de årlige
driftsomkostninger er øget med henholdsvis 2.000 kr. og 4.000 kr. pr. år.
Eftermiddagen er reserveret til erfaringsudveksling, samt drøftelse af de foreslåede tiltag, som
Vordingborg og Roskilde har fremsendt. Vi håber at have et tilbud på løsning af en række af de
foreslåede ændringer, som vi kan tage udgangspunkt i. Endelig er det vigtigt at mødes, med
henblik på senere at kunne afvikle Skype-møder.
Dagsorden / referat og bemærkninger
1. 10.00 – 10.15 Præsentation og velkomst
Til stede:
Pia og Michelle (Roskilde), Bo og Mette (Aarhus), Mikkel (Solrød), Yasmin, Jeanet,
Benja og Simon (Vordingborg).
2. 10.15 – 11.45 Flytjord.dk samarbejdet
a. Kommissorie, tilslutningsaftale samt takstblad, med henblik på godkendelse og
efterfølgende underskrift (vedlagt)
Planen for Flytjord-samarbejdet: Ét årligt møde hvor vi mødes fysisk, og så kan man
nedsætte grupper. F.eks. til udarbejdelse af forbedringsforslag.
Bo præsenterer kommissorie, tilslutningsaftale samt takstblad. OS2
tilslutningsaftalen dækker kommissoriet. Så hvis vi tilslutter os OS2 behøver vi kun
OS2 tilslutningsaftalen og takstblad. Men hvis vi gerne vil have et særskilt
kommissorie (f.eks. fordi vi synes at det står i et mere læseligt sprog) så er det også
muligt. Hvis vi laver en tilslutningsaftale med OS2, så vil OS2 kunne hjælpe med
kontakten til it udbyder. De vil også kunne hjælpe med f.eks. sekretærhjælp til
vores møder. OS2 koster ikke noget ekstra for os. Kommunerne betaler allerede for
at være medlemmer af OS2.
Specifikke kommentarer til kommissorie:

§6. Vi skal sikre os, at vi også kan tage beslutninger, selv om vi er under 50% til
stede. Det skal helst ikke begrænse os hvis der er kommuner som ikke møder op.
§1. Hvem skal tilslutte sig kommissorie/OS2 før det gælder? Bo forstår det sådan så
alle skal tilslutte sig. Det blev foreslået at det endelige forslag fremsendes fra
styregruppen i en mail hvor der står at man skal svare inden en bestemt dato. Hvis
man ikke svarer betyder det at man bakker op om aftalen.
Tilslutningsaftale/OS2:
”Kommunerne forpligter sig til at deltage”. Kan denne formulering mon blødes lidt
op? Det er jo ikke sikkert, at man altid kan deltage. Skal der være forpligtelser til at
svare på mails eller lignende? Eller skal det foregå sådan, at man får en deadline, og
så godkender man, hvis man ikke har svaret?
Alle punkter som vedrører økonomi pilles ud af OS2 aftalen, og der henvises i stedet
til takstblad. På den måde er det kun takstbladet som skal revideres, når der
kommer ændringer.
Der står ”jordlæs” når man vil oprette modtageanlæg. Det skal ændres til tons.
Styregruppen retter OS2 aftale til ud fra de forskellige kommentarer og
diskussioner, hvorefter den sendes ud til alle kommuner til kommentering.
b. Fastsættelse af takster for drift af FlytJord.dk
Overvejende opbakning til at vi betaler 5000kr årligt til en forbedringspulje. Nogle
skal dog hjem og have godkendt økonomien.
Diskussion af indmeldingsgebyr og årligt udviklingsgebyr. Der var argumenter for og
imod at holde indmeldingsgebyret på de nuværende 7500kr eller hæve det til
10.000kr. Det blev besluttet at indmeldingsgebyret fremover sættes til 10.000kr.
Tidligere har vi betalt bagud. OS2 skal betales forud. Der var opbakning til at de nye
priser også skal gælde for 2019, så vi ikke skal vente til 2020 før vi har penge til at
kunne foretage forbedringer.
c. Valg af styregruppe
Solrød (Mikkel), Vordingborg (Simon), Roskilde (Pia), Aarhus (Bo) blev valgt til
styregruppen.
d. Valg af platform til opbevaring af relevante dokumenter (aftaler, referater mv.) –
OS2 eller tilsvarende.
Aarhus foreslår at vi bruger OS2 platform til opbevaring af dokumenter. Generel
opbakning. Eneste umiddelbare alternativ er ktc.
3. 11.45 – 12.00 Udbud af Flytjord.dk

Hvis vi tilslutter os OS2 vil de kunne hjælpe os i udbudsprocessen.
Har vi nogle krav til hvad systemet skal kunne? En driftsaftale beskriver hvor hurtigt vi skal
have svar, hvor hurtigt de skal løse problemer etc. Så vil vi sikkert have nogle krav til
hastigheden på systemet, som ikke må være for langsom. Men vi skal definere helt præcist
hvad hastigheden skal være ved forskellige handlinger.
Der skal mere klarhed over, hvad man får med ved oprettelse. Pt. var der flere som mente
at man fik ½ dag med Niras, hvor de kommer ud og hjælper med introduktionen. Men det
var uklart om dette var noget man havde ret til.
Vi bør få rabat når der kommer flere kommuner med. Det kan ikke blive ved med at koste
Niras (eller en anden udbyder) den samme pris per kommune, hvis vi bliver flere.
Prissætning i forhold til ændringer. Hvordan prissættes disse og klarhed over hvad det
betyder hvis en opgave f.eks. viser sig mere kompliceret end først antaget.
Det blev nævnt at Flytjord skal opfylde lovgivningskrav. Dette er dog ikke altid helt nemt da
der er forskellige fortolkninger af lovgivningen.
Flere kunne godt tænke sig en form for vejledning fra udbyder, samt en logbog med
oversigt over de ændringer der er foretaget.
Frokost (45 min)
4. 12.45 – 14.50 Feedback og erfaringsudveksling på hvordan FlytJord.dk fungerer og
diskussion af foreslåede ændringer
Erfaringsudveksling bør fremadrettet være et fast punkt på vores årlige møde
Roskilde og Vordingborg har afholdt et møde med RGSNordic på foranledning af RGS, som
havde behov for at forklare om de problemer/mangler de oplever med Flytjord. Der er
udarbejdet et mødereferat som sendes til alle kommuners kontaktpersoner sammen med
dette referat.
Roskilde Kommune har udarbejdet et dokument med en liste over foreslåede ændringer.
Der var en længere diskussion af, hvilke punkter der er fejl, som vi mener Tom burde rette
gratis, og hvad som er vores ændringsforslag.
Det skal være muligt at havde en knap, som man kan klikke på hvis man vil vælge ukendt
transportør.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal stå for at beskrive hvad der skal laves,
beskrive det for Niras, indhente prisoverslag fra Niras og sørge for at applications
dokumenter bliver opdateret.
Michelle fra Roskilde og Mette fra Aarhus vil gerne deltage i denne arbejdsgruppe sammen
med Yasmin og Benja fra Vordingborg Kommune. Arbejdsgruppen er meget åben for
yderligere medlemmer. Hvis nogen vil være med i arbejdsgruppen kan de kontakte Mette
(meeh@aarhus.dk), Michelle (micchellemj@roskilde.dk), Yasmin (yaad@vordingborg.dk)
eller Benja (bejoh@vordingborg.dk).
Styregruppen prioriterer efter indstilling fra arbejdsgruppen. Styregruppen kan give
arbejdsgruppen en accept til at bruge x kroner på en bestemt forbedring.
De konkrete kommentarer som blev luftet til de forskellige punkter under diskussionen er
blevet noteret af arbejdsgruppen.
Fordele og ulemper ved Flytjord blev diskuteret.
5. 14.50 – 15.00 Afrunding

Tilmelding kan ske til Mette Erbou Hansen i Aarhus på mail: meeh@aarhus.dk. Tilmelding skal ske
senest 7. marts. 2019.

