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LICITATIONEN

FØDSELSRATE: I fjerde kvartal blev der født 13.289 børn, hvilket er
et fald på 5,6 procent i forhold til samme kvartal året før, viser nye
tal fra Danmarks Statistik. I hele 2013 blev der født 55.873 børn, og
det er det laveste fødselstal siden 1986. I fjerde kvartal døde 12.504
personer, hvilket er et fald på 6,5 procent i forhold til samme kvartal
året før. I 2013 døde i alt 52.471 personer, hvilket er på niveau med
året før.

Nyheder
Planlægning skal starte nu
De såkaldte String-partnere, Region Hovedstaden, Region
Sjælland, Københavns Kommune, Region Skåne, SchleswigHolstein og Hamburg opfordrer nu de danske, svenske og
tyske transportministre og myndigheder til at starte planlægningen af den fremtidige jernbanedrift mellem Øresundsregionen og Hamburg allerede nu.
De har anmodet de tre nationale transportministre om at
mødes med deres kolleger fra delstaterne Schleswig-Holstein
og Hamburg, og med danske og svenske politikere for at diskutere den fremtidige jernbanebetjening og dens kvalitet i
korridoren mellem Hamburg og København/Malmø.

Revisorer og Skat går i dialog
Trods gode intentioner har borgere og virksomheder ikke
altid lige let ved at holde styr på skattereglerne. Skat og FSR
- danske revisorers skatteudvalg har derfor formaliseret samarbejdet med henblik på at øge regelefterlevelsen, forbedre
retssikkerheden samt medvirke til en smidigere skatteadministration.
Fremover vil Skat og FSR - danske revisorer mødes i et
Dialogforum fem gange om året med det formål at sætte fokus på at forbedre borgeres og virksomheders forståelse og
efterlevelse af de gældende skatteregler. Derudover skal møderne bruges til at drøfte vigtige emner såsom retssikkerhed,
juridiske og systemtekniske udfordringer og sikring af hurtig,
korrekt og ensartet sagsbehandling.

Blik & Rør imod industriforliget
Som det eneste fagforbund i CO-industris centralledelse har
Blik- og Rørarbejderforbundet stemt nej til den nye treårige
overenskomst på industriens område, som søndag blev forhandlet på plads af CO-industri og DI. Det nye forlig på industriens område indebærer en række positive forbedringer for
de ansatte, men der er ifølge Blik & Rør også en forringelse,
som især rammer de mange servicesvende og montører, som
hver dag møder frem til opgaver uden for virksomhedens
normale adresse. Forringelserne vil betyde, at en del af disse
ansatte fra 1. maj i år mister en del af deres daglige indtægt.
- Vi vil ikke acceptere at vores medlemmer mister penge.
Efter flere års løntilbageholdenhed er det direkte urimeligt,
at nogle grupper skal straffes for at betale andres forbedringer, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Dødsulykker i traﬁkken sker på landet
Det er især på landevejene, at døden hjemsøger de danske
trafikanter - og særligt dem, der kører for stærkt. Det kan
man se i Vejdirektoratets Årsrapport om dødsulykker 2012,
som nu bliver offentliggjort. Her viser tallene, at langt de fleste dødsulykker i 2012 skete på landet og med høj hastighed.
Næsten halvdelen af førerne i alle dødsulykker kørte over hastighedsgrænsen, og især førerne af motorcykler og varebiler
havde en tung speederfod: tre ud af fire kørte
for hurtigt. Rapporten
viser også, at en tredjedel
af dødsulykkerne i 2012
kunne have været undgået, hvis trafikanterne
havde overholdt hastighedsgrænsen eller kørt
Traﬁkulykker sker især på lande- med en hastighed, der var
vejen. (Arkivfoto: Jørgen Witved) afpasset forholdene.

2,9
er antallet af kosmetiske mangler pr. mio. kr. i
entreprisesum i tilbygning, ombygning og renovering. Gennemsnit for de seneste 36 mdr.
(Kilde: Byggeriets Evaluerings Center, BEC)

Kommuner vil skubbe
privat renovering i gang
Nogle kommuner har valgt
at fokusere på nogle enkelte
landsbyer, mens andre har
valgt at fokusere på fjernvarmeområdet. Nogle kommuner har også valgt at byde det bredt ud, så alle, der
er interesserede, kan få besøg af Energitjenesten, forklarer Lotte Lund.

Lidt over hver tredje kommune har indgået et samarbejde med Energitjenesten i forbindelse med
projektet Spar 20 procent
ENERGIRENOVERING
Af Camilla Bergsagel Nielsen
cbn@licitationen.dk

Kommunerne vil gerne have boligejerne til at skifte
vinduer, isolere bedre eller
foretage andre energirenoveringer. 35 kommuner har
på nuværende tidspunkt
valgt at tilbyde gratis vejledning om energirenovering.
De 35 kommuner har
valgt at indgå samarbejde
med Energitjenesten i projektet “Spar 20 procent”, som
startede i 2013 og løber frem
til 2014. Dermed er deltagerlisten til projektet ved at
være godt fyldt op, for maksimalt 40 kommuner kan
deltage.
- Grundtanken er at møde folk dér, hvor de er, og
komme i dialog om deres
bolig. Rigtig mange danskere tror, at de bor i huse
af en god standard, så de
er ikke opmærksomme på,
hvor der nemt kan hentes
nogle besparelser hjem. Det
skal projektet være med til
at synliggøre, siger Lotte
Lund, som er projektleder
på “Spar 20 procent”.
Projektet skal ifølge Lotte Lund både henvende sig
til de grundejere, som går

Variende succes

Kommunerne tilbyder gennem projektet “Spar 20 procent” deres borgere vejledning i energirenovering. (Arkivfoto: Energitjenesten)

med tanker om at energirenovere i forvejen, og dem,
som ikke har overvejet det.
- Når man samler en ﬂok
naboer, så kan der være nogen iblandt, som ikke lige
havde tænkt, at de skulle i
gang med energirenoveringer, men som så bliver inspireret, siger Lotte Lund.

går enkelte huse igennem for
at kortlægge, hvilke besparelser der kan være at hente. Det er ikke kun valget af
aktiviteter, der varierer fra
kommune til kommune.
- Det er meget forskelligt,
hvordan kommunerne lokalt har brugt muligheden.

Det har været meget forskelligt, hvordan borgerne
i kommunerne har taget
imod tilbuddet.
- Generelt har der været
mange grundejerforeninger, som har bakket op omkring projektet. Det er jo
positivt at få et gratis tilbud
fra kommunen. Men der
har også været kommuner,
som har haft svært ved at
formidle det og få det solgt
til grundejerforeningerne.
I de kommuner er vi ikke
kommet så langt ud med
aktiviteterne endnu, og dér
har vi stadig aktiviteter tilbage, som skal planlægges,
fortæller Lotte Lund.

Forskellige muligheder
Kommunerne kan sammesætte deres energirenoveringstilbud til boligejerne
ud fra fem forskellige aktiviteter. Blandt andet tilbyder
Energitjenesten rådgivercaféer, gør-det-selv-kursus og
en aktivitet, der bliver kaldt
“For enden af vejen”, hvor
energirådgivere kommer og

Spar 20 procent
I “Spar 20 procent”-projektet indgår kommuner samarbejde
med Energitjenesten om rådgivning i forbindelse med energirenovering.
Energitjenesten er et tiltag under miljøorganisationen
VedvarendeEnergi og tilbyder uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.
Kommunerne køber aktiviteter for 60.000 kroner, men
får de 30.000 kroner i støtte fra Energifonden.

Mød energirådgiveren for enden af vejen
Horsens Kommune er en
af de kommuner, som sætte gang i energirenovering
ENERGIRENOVERING
Af Camilla Bergsagel Nielsen
cbn@licitationen.dk

CO2-udledningen skal ned i
Horsens Kommune. Det har
kommunen forpligtet sig
til, dels ved at underskrive
den såkaldte borgmesterpagt, dels ved at have underskrevet kontrakt med
Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune.
- Det forpligter os til at få
CO2-udledningen ned, både
når det gælder de kommunale bygninger, men også
kommunen som geograﬁsk

enhed. Derfor er det vigtigt,
at de private boligejere også gør en indsats, siger Kirstine Haidarz Olesen, klima- og energimedarbejder i
Horsens Kommune, om baggrunden for, at kommunen
har valgt at tilbyde gratis
energivejledning.
Kommunen udlodder i
alt tre “For enden af vejen”arrangementer, som grundejerforeninger,
landsbyer
eller lokalområder kan ansøge om. Ansøgningsfristen
er 7. marts.

Næste skridt
Arrangementerne
indeholder blandt andet fælles
energitjek af to lokale huse
samt mulighed for mindre
individuelle tjek.

Det er ikke kun Energitjenesten, som Horsens
Kommune
har
indgået
samarbejde med. Horsens
samarbejder også med rådgivnings- og konsulentvirksomheden Insero samt
Horsens Haandværker- og
Industriforening om at få
ﬂere private til at energirenovere.
Mieke Bak Rasmussen,
seniorkonsulent i Energi
& Byggeri i Insero, fortæller, at der til “For enden af
vejen”-arrangementerne
vil være håndværkere til
stede, som har gennemført
Inseros nystartede uddannelse Energinetværket, der
har fokus på energi og netværksdannelse.
- Vores rolle er at ska-

be samarbejde på tværs
af sektorer i lokalområdet
om energirenoveringerne.
Energitjenesten står for rådgivningen, og næste skridt
for husejeren er udførelsen.
Her er netværk en fordel, da
forskellige fagområder samarbejder om en helhedsorienteret energirenovering,
siger hun.
Det er ikke kun virksomhederne, der kan have gavn
af at gå sammen om energirenoveringer.
- Er der ﬂere beboere i
området, der skal have lavet det samme, er tanken,
at man kan gå sammen og
måske indhente et billigere
tilbud fra håndværkerne,
siger Kirstine Haidarz Olesen.

