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VINTER NETVÆRKSMØDER MED KOMMUNER

Vintertjenesten i Vejdirektoratet har flere samarbejdsrelationer med landets kommuner, blandt
andet samarbejdet om udførelse af vintertjenesten på vejene, og samarbejde omkring salt og
salthaller.
Fra kommunalreformen i 2007 til 2010 har hvert vejcenter haft ansvaret for at arrangere netværksmøder for de tilhørende kommuner. Formen og udførelsen har været lidt forskelligt fra
vejcenter til vejcenter, men formålet med disse møder er gensidig vidensdeling og debat om aktuelle emner.
Erfaringerne fra disse møder har generelt været positive, og fremmødet har ligeledes været meget tilfredsstillende, dog med lokale variationer.
Efter organisationsændringen i Vejdirektoratet i 2009, hvor de tidligere 6 vintervagtcentraler blev
samlet til ’en landsdækkende vintervagtcentral i Aalborg, og hvor vintertjenesten således ikke
længere er tilknyttet vejcentrene, er der behov for en ny struktur for netværksmøder med kommuner. Det giver derfor ikke længere nogen mening for den enkelte opgavekoordinator at afholde
disse møder.
Det er dog stadigvæk vigtigt at fastholde kontakten til kommunerne, og de enkelte kommuners
vinteransvarlige, dels for at informere om vinterudvalget arbejde og beslutninger, og dels for at
beholde de læringsnetværk, som disse møder er – både for kommunerne og for Vejdirektoratet,
idet viden, erfaringer og informationer gives begge veje.

FORMÅL:
Formålet med afvikling af netværksmøderne er
Gensidig orientering
Styrke netværksrelationer indenfor vintertjenesten – med vægt på læring og vidensdeling.
Fremme en fælles faglighed indenfor vintertjenesten på tværs af alle vejbestyrelser.

ORGANISERING
Den geografiske opdeling af landets kommuner bibeholdes vejcentervis – dog med mulighed for
senere sammenlægning, hvis det viser sig formålstjenligt.
Der afholdes to møder om året, et ved sæsonstart (oktober) og et ved sæsonafslutning
(april/maj).

Niels Juels Gade 13
Postboks 9018

1022 København K
Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
www.vejdirektoratet.dk

EAN 5798000893450
CVR 60729018

SIDE

2 af 2

Mødernes varighed forventes at være på 2 - 4 timer.
Vejdirektoratet, ved Tine Damkjær, er overordnet ansvarlig for møderne afholdelse, det vil sige
for mødeindkaldelser, referatskrivning, opdatering af medlemslister mm..
Værtsrollen går på skift mellem kommunerne i det enkelte netværk, og værtskommunen sørger
for egnet lokale med nødvendige faciliteter samt forplejning.
Dagordnen vil bestå af en række faste punkter, og et tema der aftales i netværket fra gang til
gang
Eksempel på dagsordenen:
Ny fra vinterudvalget
Bordet rundt med gensidig orientering.
Værtskommunen orienterer om aktuelt emne.
Tema: F.eks. Kørehviletidsbestemmelser eller ny strategi/regulativ.
På møderne deltager – udover de vinteransvarlige i kommuner – Freddy Knudsen og Ulla Milling
og evt. opgavekoordinatorerne, afhængig af om emner indenfor deres opgaveområde, er på
dagsordenen.
Eksterne konsulenter og eksperter kan deltage efter behov.

VEJCENTERINDDELING
På nedenstående kort ses Vejcenterafgrænsningerne.

