
Udkastet til forslag til en ny vandsektorlov er sendt i høring. Forslaget indeholder 
blandt andet tiltag til yderligere effektivisering, et fokus på adskillelse af myndighed 
og drift samt regler, der har til formål at understøtte konsolidering i sektoren.

Folketingets partier indgik 29. april 
2015 en aftale om ny regulering af 
vand sektoren. Aftalen søgte bl.a. at 
tage hånd om de forhold, der var 
på peget af Deloitte i en evaluering af 
den nuværende regulering. Det ikke 
helt enkle arbejde med at omskrive 
aftalen til lovtekst mundede ud i en 
høring, der havde frist 2. oktober 2015 
– og der forventes fremsat lovforslag 
inden årets udgang. Denne artikel 
omhandler forslaget med det indhold, 
det havde i høringsfasen. 

FORSLAGETS OVERORDNEDE TILTAG
Et af hovedformålene med forslaget er 
at sikre et fortsat fokus på effektivisering, 
herunder gennem en ændring af den 
økonomiske regulering af vandsektoren. 
Her tages der hul på at fjerne den skæv-
hed i incitamentsstrukturen, som 
sondringen mellem driftsomkostninger 
(som skal effektiviseres) og investeringer 
har givet anledning til. Det er ikke nemt 
at finde en model, der sikrer dette – og 
samtidigt er egnet til at måle 
effektivisering. 

Vandselskaberne vil blive omfattet af 
en “performance benchmarking” som 
erstatning for den nuværende bench-
marking, således at selskabernes 
præstation inden for miljø, sundhed, 
energi, klima og forsyningssikkerhed 
skal måles. Formålet er at synliggøre 
forhold, der ikke umiddelbart kan 
aflæses af taksten. 

Forslaget indeholder herudover en 
række tiltag i forhold til at sikre den 
adskillelse af myndighed og drift, der 
blev indført med vandsektorloven fra 
2009. Kompetencen til at udarbejde 
indsatsplaner placeres entydigt hos 
kommunerne, der derimod ikke længere 
vil kunne regulere driftsbetonede 
spørgsmål af mere teknisk karakter 
gennem spildevandsplanen.

 
Forslaget søger i øvrigt at lette fusioner, 
herunder også af de egentlige net-
selskaber. Det sker ved at give mulighed 
for at opretholde forskellige takster 
internt i det enkelte (fusionerede) 
selskab, blot taksterne er fastsat ud fra 
objektive og saglige kriterier. Forskellen 
i to eller flere selskabers aktuelle takster 
og fremtidige investeringsbehov vil 
således ikke længere udgøre en barriere 
for sammenlægning. Herudover søges 
reglerne i stoploven justeret, så de er 
smidigere i forhold til at gennemføre 
selskabsmæssige omstruktureringer 
uden at dette medfører risiko for mod-
regning i ejerkommunernes blok tilskud.

REAKTIONER PÅ FORSLAGET
Det er sjældent helt enkelt at omsætte 
politiske aftaler til lovtekst, og det 
gælder særligt på områder, der er 
omfattet af tæt og krydsende regulering. 

Således har der været både positive og 
negative røster i forbindelse med 
høringen over lovforslaget. Herunder 
har flere nævnt, at de mere ambitiøse 
elementer i forligsaftalen ikke er blevet 
fuldt ud afspejlet i udkastet. 

Grundlæggende er der herudover ret 
forskellige holdninger til, i hvilket 
omfang det er hensigtsmæssigt at 
begrænse kommunernes mulighed for 
at styre selskaberne gennem plan-
lægningen. Derimod giver hørings-
svarene et fælles indtryk af, at det er 
vanskeligt at se, hvilke konsekvenser 
effektiviseringstiltagene vil få, da 
gennemførelsen vil ske i bekendt-
gørelsesform. Mange anfører i tilknytning 
hertil også, at undladelsen af at 
videreføre “miljø- og servicemål” ved 
overgangen til ny model med indtægts-
rammer i stedet for prislofter, vil give 
anledning til udfordringer n
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Regeringen og Kommunernes Landsforening er nået til enighed om at formulere 
et nyt sæt af principper for det kommunaltstatslige samarbejde. Principperne 
hviler på et fortsat ønske om en stærk decentral offentlig sektor, hvor det 
bærende princip for samarbejdet fremover er mål og rammestyring. 

Regeringen og Kommunernes Lands-
forening, KL, nåede den 3. juli 2015 til 
enighed om kommunernes økonomi for 
2016. Som opfølgning på sommerens 
forhandlingsresultat blev regeringen og 
KL i efteråret 2015 enige om at formulere 
syv principper for god decentral styring, 
som nærmere fastsætter rammerne for 
samarbejdet mellem regeringen og 
kommunerne. 

Principperne er en omskrivning og delvis 
videreførelse af de tidligere principper 
for kommunalt-statsligt samarbejde fra 
økonomiaftalen for 2014. 

HVAD ER DET NYE?
Aftalen betoner en mere udtalt rolle- 
og ansvarsfordeling mellem regeringen 
og kommunerne, hvor det er et 
kommunal politisk ansvar at fastlægge 
og prioritere kommunale mål, rammer 
og serviceniveau, mens det er et 
statsligt ansvar at fastlægge og sikre 
rammebetingelserne for de lokal-
politiske prioriteringer. I aftaleteksten 
hedder det bl.a: 

“Regeringen og KL er enige om, at en 
stærk decentral offentlig sektor er en 

forudsætning for en serviceorienteret 
og effektiv sektor, hvor opgave løsningen 
er tilpasset lokale borgere og 
virksomheders behov. Det betyder også, 
at løsninger på de enkelte velfærds
områder inden for lovgivningens rammer 
kan være forskellige fra kommune til 
kommune”.

Regeringen og KL fremhæver særligt, 
at det bærende princip for samarbejdet 
mellem regeringen og kommunerne 
fremover er “mål- og rammestyring”. 
Det øgede fokus på mål- og ramme-
styring skal dels sikre et større lokal-
politisk råderum for lokale prioriteringer, 
dels understrege rolle- og ansvars-
fordelingen mellem regeringen og 
kommunerne. 

LOKALPOLITISK RÅDERUM
Aftaleparternes betoning af en stærkere 
decentral offentlig sektor kommer flere 
steder konkret til udtryk i det nye sæt 
af principper for det kommunalt-
statslige samarbejde. 

Det skal særligt fremhæves, at parterne 
er enige om, at regeringen skal begrænse 
puljetildelingen og i stedet understøtte 

tildelingen af ressourcer med større 
rum for lokale prioriteringer, og at 
ansvaret for at gennemføre tværgående 
prioriteringer samt at implementere 
reformer på de kommunale områder 
påhviler kommunerne. 

Der er endvidere en fælles forståelse 
for at frigøre ressourcer (bl.a. ved 
lovgivningsintentioner) til den borgernære 
service, herunder ved at sikre gode 
rammer for inddragelse af private 
aktører i opgaveløsningen. 

Principperne for kommunalt-statsligt 
samarbejde er en styrkelse af den 
decentrale offentlige sektor. Tilbage 
står dog, hvorvidt og i givet fald i 
hvilket omfang principperne får 
indflydelse på den realpolitiske 
virkelighed n
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PRINCIPPER 
FOR KOMMUNALT-STATSLIGT SAMARBEJDE 

Tydeligt lokalt ansvar og opbakning  
til lokale prioriteringer:

 - Tydeligt opgave- og budgetansvar
 - Styring på mål og resultater
 - Politisk ansvar og decentralt råderum 

til tværgående prioriteringer
 - Enkeltsager løses konkret

Samarbejde om modernisering 
af den offentlige sektor:

 - Decentralt ansvar for 
implementering af reformer

 - Samarbejde om nytænkning 
og effektivisering

 - Viden er grundlaget

PRINCIPPER FOR KOMMUNALT-STATSLIGT SAMARBEJDE

Horten holder seminar om vandsektor loven 2.0 i 
begyndelsen af 2016. Hold øje på horten.dk/arrangementer Jakob Skadhede Svane
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