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Administrative konsekvenser af udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder og tilsvarende for Center 
for Ejendomme

Økonomiudvalget sendte på seneste møde sagen vedrørende udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder 
tilbage til administrationen med henblik på at afdække konsekvenser af følgende ændringsforslag, der blev 
stillet på mødet: 

”For at styrke en mere ensartet og let politisk udvalgsbehandling og sikre det politiske ejerskab foreslår vi, 
at der udarbejdes en tværgående skabelon til en minimumsmodel for kvalitetsstandarder og tilsvarende. 
Denne skal sikre en struktureret og systematisk tilgang på det enkelte myndighedsområde, således at det er 
tydeligt, hvad der er politisk besluttet i forhold til serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid.”

Vores opgave er at lave en vurdering af konsekvenserne, hvis vi skal udarbejde og arbejde med og ud fra 
kvalitetsstandarder indenfor alle myndighedsområder.  

Vurderingen skal indeholde følgende:

1. Et overblik over antal myndighedsområder, paragraffer og målgrupper pr. lovgivning
2. Et samlet skøn over de forventede tidsforbrug forbundet med en administrativ gennemgang af 

ovenstående
3. Et overordnet bud på en aktivitets- og tidsplan for en gennemgang af alle lovparagraffer og 

målgrupper
4. Et samlet skøn over det personaleressourceforbrug, der må forventes at følge med, hvis vi på alle 

de opgjorte områder skal arbejde efter kvalitetsstandarder eller lignende

Hvis et udvalg har kompetence indenfor flere lovgivninger, skal der udarbejdes et svar pr. lovgivning.

og Center for Ejendomme vurderer at gennemgang af lovgivninger på de følgende sider vil tage mellem 1 
måned og 6 måneder afhængigt af niveau og antal kvalitetsstandarder som opgaven skal specifieres ud i.

Hvis der fremadrettet skal arbejdes med kvalitetsstandarder afhænger tidsforbruget af 
rapporteringsomfang, antal af kvalitetsstandarder samt de arbejdsgange som disse medfører.

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder

Vandløbsloven og 
Vandløbsregulativer 

Antal: 

 1

Direktionen
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 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Vedtagelse af 
handleplaner for opgaver 
på lovens område.

 Alle opgaver og 
afgørelser i henhold til 
loven og bekendtgørelser 
udstedt i medfør af loven

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn: 4 dage

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Arbejdsmiljøloven Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  1 uge
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Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Vedtagelse af 
handleplaner for opgaver 
på lovens område.

 Alle opgaver og 
afgørelser i henhold til 
loven og bekendtgørelser 
udstedt i medfør af loven 
på alle de kommunale 
bygninger

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Byggeloven og 
Bygningsreglementet 

Antal: 

 2
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Sikre at alle indstillinger 
af eks. Anlægsplaner er 
fagligt forsvarlige og 



4

lovlige.
 Alle opgaver og 

afgørelser i henhold til 
loven og bekendtgørelser 
udstedt i medfør af loven

 Legepladsinspektion i 
henhold til 
Sikkerhedsbestemmelser 
for legepladsudstyr S-230

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Lov om offentlige veje Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Vedtagelse af 
handleplaner for opgaver 
på lovens område.

 Gravetilladelser
 Rådighedstilladelser
 Alle øvrige opgaver og 

afgørelser i henhold til 
loven og bekendtgørelser 
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udstedt i medfør af loven
 Snerydning, 

glatførebekæmpelse og 
renhold på:

 Offentlige veje,
 Private fællesveje og 

stier i byer og bymæssige 
områder

 Private fællesveje og 
stier på landet

 Private veje
 Alle opgaver og 

afgørelser i henhold til 
loven og bekendtgørelser 
udstedt i medfør af 
loven.

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn: 1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Lov om 
Miljøbeskyttelsesloven mht. 
rottebekæmpelse

Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  2 dage

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Vedtagelse af 
handleplaner for opgaver 
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på lovens område.
 Alle opgaver og 

afgørelser i henhold til 
loven og bekendtgørelser 
udstedt i medfør af 
loven.

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn:  2 dage

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Tilbudsloven og 
Udbudsdirektivet: kontrakter, 
udbud, udlicitering og indkøb 

Antal: 

 1
 Hele lovgivningen
 Borgere og virksomheder

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1 uge

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Vareindkøb – 
indkøbsaftaler (forudsat 
samme kvalitetsniveau) 
(udbud & indgåelse af 
aftaler, tilslutning til SKI-
aftaler, 
regionsindkøbsaftaler) 
f.eks. varekøb, IT-
anskaffelser

 Tjenesteydelser – udbud 
af nuværende 
kommunale 
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driftsopgaver med 
mulighed for (evt.) 
udlicitering 
(udbudsstrategi, 
udbudsgrundlag, sociale 
klausuler, stillingtagen til 
resultat af udbud, valg af 
leverandør i forbindelse 
med udbud)

 Tjenesteydelser – 
genudbud af kontrakter 
vedrørende kommunale 
driftsopgaver, der p.t. 
omfatter udlicitering 
(samme som b.) f.eks. 
asfaltkontrakt, 
vandløbsvedligehold, 
administration af 
ældreboliger

 Tjenesteydelser – 
kontrakter, som 
overskrider grænsen for, 
at en opgave skal i EU-
udbud –f.eks større 
bygge og anlægsopgaver

 Tjenesteydelser – 
kontrakter under 
grænsen for, at en 
opgave skal i EU-udbud 
f.eks. enkeltstående 
indkøb af konsulent eller 
håndværkerydelser

 Anlægsopgaver – indhold 
og forberedelse 
(kravspecifikation o.l.)

 Anlægsopgaver – valg af 
leverandør, kontrakt 
(følges ofte af indstilling 
om bevilling)

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres

Skøn:  1 uge

Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & Lovgrundlag
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Miljø
Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Sager vedrørende drift af 
kommunens ejendom

Antal: 

 Situationsbestemt 
lovgivning

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn:  3 uger

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Fastlæggelse af 
serviceniveau, 
kvalitetsniveau og andre 
overordnede rammer for 
bygningernes brug og 
kvalitet.

 Almen drift og 
vedligehold af 
kommunale ejendomme 
og arealer.

 Aftaler vedrørende fast 
ejendom: 

 Køb af fast ejendom 
 Salg af fast ejendom 
 Pantsætning af fast 

ejendom 
 Forpagtningsaftaler 
 Udleje af fast ejendom 
 (Ind)leje af fast ejendom 

(lokaler, bygninger) 
 Indkøb og drift af 

kommunens køretøjer og 
materiel

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 
fremadrettet skal arbejdes med 

Skøn: 3 uger
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standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres
Udvalgsnavn:  Udvalget for Teknik & 
Miljø

Lovgrundlag

Opgjort pr. lov; angiv det samlede 
antal: 
 Myndighedsområder
 Lovparagraffer
 Målgrupper 
Afgrænset til de områder hvor det er 
overladt kommunalbestyrelsen at 
fastlægge serviceniveau, 
servicefrekvens og sagsbehandlingstid 

Sager vedrørende drift af 
offentlige naturområder, 
grønne områder, kommunale 
grunde og fritidsområder

Antal: 

 Situationsbestemt 
lovgivning

Samlet, forventet skøn over 
tidsforbruget for den administrative 
gennemgang af ovenstående
- Hvor mange timer forventes 
gennemgangen at tage

Skøn: 1-3 uger afhængig af 
niveau

Et overordnet bud på en aktivitets- og 
tidsplan for den administrative 
gennemgang – inkl. administrativ 
forberedelse og politisk behandling

Aktivitets- og tidsplan

Gennemgang af sagstyper, 
ressourceforbrug pr. sag samt 
gennemgang af sagsflow på 
følgende områder:

 Fastlæggelse af 
serviceniveau, 
kvalitetsniveau og andre 
overordnede rammer for 
arealernes brug og 
kvalitet.

 Almen drift og 
vedligehold af 
kommunale arealer.

 Aftaler vedrørende fast 
ejendom: 

 Køb af arealer
 Salg af arealer 
 Forpagtningsaftaler 
 Udleje af arealer 
 (Ind)leje af arealer 
 Indkøb og drift af 

kommunens køretøjer og 
materiel

Samlet skøn over det 
personaleressourceforbrug, der 
forventes nødvendigt, hvis der 

Skøn: 1-3 uger afhængig af 
niveau
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fremadrettet skal arbejdes med 
standarder eller lignende i det 
skitserede omfang – til omsætning og 
til vedligeholdelse, idet lovgivning tit 
ændres
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Sager vedrørende drift af offentlige naturområder, grønne områder, kommunale 
grunde og fritidsområder

Drift, ind- og udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, samt arealer omkring kommunens 
ejendomme.

Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller):

Sagsområde/paragraf Byråd Økonomiudvalg Teknik & 
Miljøudvalget

Administration

Beslutter IndstillerFastlæggelse af 
serviceniveau, 
kvalitetsniveau og andre Beslutter
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Beslutter Beslutter/Indstiller Indstiller Indstilleroverordnede rammer for 
arealernes brug og kvalitet.

Almen drift og vedligehold 
af kommunale arealer.

Aftaler vedrørende fast 
ejendom: 

a. Køb af arealer

b. Salg af arealer 

d. Forpagtningsaftaler 

e. Udleje af arealer 

f. (Ind)leje af arealer 

Indkøb og drift af 
kommunens køretøjer og 
materiel

Beslutter
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