Bat-kartellet

Emnekatalog
til kommunalvalget
Med dette emnekatalog foreslår BAT-kartellet en række initiativer og
indsatsområder til brug i forbindelse med kommunalvalget.

Miljø og energikrav
Forslag 1: Kommunerne bør systematisk indsamle og opgøre måltal for de kommunale bygninger og
anlægs fysiske tilstand og vedligeholdelsesbehov med særligt fokus på energirenovering. Herefter bør
der formuleres og indføres en politik på området, så efterslæbet snarest muligt kan indhentes.
Forslag 2: Alle kommunale bygninger skal være energirenoverede inden år 2018. Udgifterne dækkes
dels af et sparet energiforbrug. Desuden kan man indgå i ESCO projekter.
Forslag 3: Alle 98 kommuner skal være klimakommuner. Regeringen skal skabe mulighederne herfor.
ESCO som finansieringsmulighed.

Fakta om ESCO-projekter
ESCO er en forkortelse for Energy Service Company, en energi-service virksomhed. En ESCO er en
totalleverandør af rådgivningsydelse og er ansvarlig for entreprise, opfølgning på energibesparelser,
finansiering samt i visse tilfælde også besparelser på drift og vedligehold. Det er typisk et
forsyningsselskab.
Et ESCO-projekt er et energipartnerskab mellem en ESCO og en kommune eller privat virksomhed, hvor
ESCO’en sørger for, at en renovering eller modernisering kan gennemføres via de opnåede
energibesparelser. Ofte kan ESCO’en også håndtere finansieringen af projektet, så kommunen eller
virksomheden ikke skal have penge op ad lommen for at betale for renoveringen eller moderniseringen.
ESCO’en garanterer for besparelsen således, at projektet er uden økonomisk risiko for bygherren.
Til gengæld får ESCO’en del i den fremtidige besparelse.

Forslag 4: Kommunerne bør stille gratis rådgivning fra en energikonsulent til rådighed for den enkelte
husejer, virksomhed og boligselskab. Konsulenten gennemgår boligen og præsenterer en række idéer til
energibesparende investeringer samt økonomien i investeringerne og mulighederne for tilskud og lån.
På den måde bliver det anskueliggjort, hvilke muligheder den enkelte har for at sænke energiforbruget
i sin bolig.

BAT-kartellet er en faglig samarbejdsorganisation for 8 LO-forbund med medlemmer
i bygge- og anlægsbranchen samt træ- og møbelindustrien.
BAT repræsenterer via de 8 forbund ca. 120.000 erhvervsaktive medlemmer.
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Sociale krav
Forslag 5: De kommunale og regionale bygherrer skal i udbudsmaterialet stille krav om, at tilbudsgiverne
opfører en liste over de underentreprenører, man påtænker at inddrage i opgavens løsning. Desuden skal
kommunale bygherrer efterspørge arbejdsmiljøplaner i udbudsmaterialet.
Forslag 6: Kommunerne skal benytte sig af økonomisk mest fordelagtige tilbud frem for laveste pris,
når de udvælger leverandører og udførende virksomheder.
Forslag 7: Kommunale bygherrer skal formulere en arbejdsmiljøpolitik for byggeri og sørge for at gå
foran hvad angår grundig koordinering i projekteringsfasen og overholdelse af arbejdsmiljøloven.
Forslag 8: Kommunerne skal overholde ILO-konvention nr. 94, som betyder, at udenlandske virksomheder
i Danmark skal arbejde under sædvanlige lokale løn- og arbejdsvilkår ved indgåelse af kontrakt med offentlige myndigheder.
Forslag 9: Når kommunerne vælger leverandører og udvælger udførende virksomheder skal det være et
krav, at der medvirker lærlinge/unge under uddannelse i opgaveløsningen.
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Totaløkonomiske krav
Forslag 10: I forbindelse med alle kommunale og regionale nyinvesteringer afsættes en fast procentandel
til den løbende vedligeholdelse (som man kender det fra indbetaling til en vedligeholdelseskonto i
udlejningsbyggeri).
Forslag 11: Siden 2001 er anlægsinvesteringerne på det særlige sociale område (Udsatte børn, handicappede,
psykisk syge m.fl.) faldet med mere end 300 mio. kr., hvilket er et fald på 65%. Sammenlignet med
udviklingen på andre store kommunale serviceområder er der tale om absolut bundrekord. Hvis niveauet
fra 2001 var blevet opretholdt, ville der i dag være anvendt 1,1 mia. kr. mere til investeringer i fremtiden
på botilbud m.v. Kommunerne bør derfor afsætte 1,1 mia. kr. til at indhente det oparbejdede efterslæb.
Forslag 12: Den nuværende fastlåste situation med skattestop samt de nuværende låneregler er en
kæmpe begrænsning for kommunernes aktivitet og mulighed for at fremrykke yderst påkrævede
offentlige investeringer i bygninger og anlæg, såsom skoler, daginstitutioner, kloakker, veje m.m.. Derfor
skal kommunerne gives låneadgang. Det er sund fornuft at lade kommende brugere/skatteydere bidrage
til finansieringen via deres skat, frem for at afskrive hele beløbet det år anlægget opføres.
Løsningen forudsætter, at Servicerammeaftalen med regeringen lempes svarende til rentebyrden, samt at
man kan få skatteopkrævningsret svarende til rentebyrden.
Forslag 13: Kommunerne bør opprioritere fokus på OPP (Offentlig-Privat Partnerskab), som er en metode
til at håndtere offentlige bygge- og anlægsopgaver, der kræver langsigtede investeringer og har potentiale
for innovative løsninger. OPP kan give fordele for såvel kommune som OPP-selskabet, idet risikoen deles
og betalingen er tæt forbundet med, hvad kommunen får. OPP-selskabet får til gengæld en opgave, der
løber i op til 30 år, og skal derfor tænke totaløkonomisk i forhold til såvel projektering, opførelse og drift.
Forslag 14: Kommunerne bør være bedre til at tænke totaløkonomisk. I et livscyklus-perspektiv vil det ofte
være billigere for kommunen at sikre en bedre vedligeholdelsesmæssig standard og frigøre ressourcer til
andre formål ved at indtænke drift og vedligehold i hele bygningens levetid, når et byggeri planlægges.
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Andre tiltag
Forslag 15: Der bør indføres et stop for pensionisters udskydelse af ejendomsskat gradueret efter
pensionistens formue/indkomst, således at de svageste pensionister i ejerbolig fortsat har mulighed for at
udskyde ejendomsskatten.
Forslag 16: Kommunerne skal arbejde for en bedre sæsonudjævning af byggeaktiviteten. Hvis ikke det
lykkes, må spørgsmålet gøres til tema med tilhørende økonomiske incitamenter ved de årlige
økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne.
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Kilde: Ugentlige ledighedsberetninger fra de 8 byggefagforbund under BAT

Forslag 17: Kommunerne bør arbejde for en mere ensartet sagsbehandlingstid for byggesager.
Et realistisk måltal kunne være, at en byggesag skal være afsluttet inden der er gået 2 uger for
ukomplicerede sager og 4 uger for større sager.
Forslag 18: Hvis frivillige tiltag ikke hjælper, må det i de årlige kommuneforhandlinger - gerne både med
pisk og gulerod - sikres, at kommunerne byggemodner og udbyder byggegrunde på en samfundsmæssig
optimal måde.
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