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Referat af bestyrelsesmøde 3/2020 i Rørtekniksektionen den 20. oktober
2020 kl. 13.00-14.30
D A G S O R D E N:
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2020
2) Siden sidst/Medlemsforhold
3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK
5) Nyt fra Dansk Infrastruktur
6) Oprettelse af faldstammegruppe
7) Dansk Byggeris sammenlægning med Dansk Industri
8) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring
9) Økonomi
10) Årsmøder og generalforsamling 2020 og 2021
11) Arbejdsmiljø
12) Evt. herunder fastsættelse af næste møde
Ad 1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2020
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2) Siden sidst/Medlemsforhold
Svatek A/S og Øland’s Kloakservice har begge henvendt sig mhp. at høre nærmere om
Kontrolordning for ledningsrenovering. Begge virksomheder har taget imod et tilbud om
et møde herom med Teknologisk Institut. Svatek A/S opererer pt. kun i Sverige. Det skal
afklares, om vedtægterne tillader, at der kan gennemføres optagelse (og kontrol) uden
for Danmarks grænser.
Peder Bjerre Jakobsen har deltaget i et møde den 30. oktober 2020 om en evt. sammenlægning af Kloak-, Rørteknik samt Kabel- og Ledningssektionen. Det var oplevelsen, at
de to sektioner er blevet mere forbeholdne over for en sammenlægning i fht. tidligere,
hvilket kan skyldes en bekymring for, om gamle rutiner og traditioner kan bevares. Bestyrelsens holdning hertil var, at en sammenlægning ikke er ensbetydende med, at traditioner går tabt, idet de kan bevares i faglige undergrupper.
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Bestyrelsen diskuterede derefter, at fordelene ved en sammenlægning afhænger af, om
sektionen ønsker at være indadvendt eller udadvendt. Hvis sektionen alene ønsker at
give rum for et netværk blandt egne medlemmer, er den nuværende organisering tilstrækkelig. Hvis der derimod er et ønske om at involvere sig i politisk fx i fht. udbudsbetingelser og klimatilpasning eller et større markedsføringsfokus, vil man stå stærkere
som en samlet enhed. Bestyrelsen var enige om, at de så en fremtid for Rørtekniksektionen i at være mere udadvendt.
Ad 3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger
Trine de Fine Skibsted orienterede om, at de Tekniske Bestemmelser er blevet revideret
for Kontrolordning for ledningsrenovering, således at stavemner også kan bruges til proceskontrol samt audittest. Derudover er der pt i udvalget en diskussion om omfanget af
prøveudtagningen og afprøvningen i proceskontrollen.
Trine gjorde opmærksom på, at der pt. pågår et arbejde med at digitalisere og automatisere en del af sekretariatets administration af kontrolordningerne. En del af administrationen har hidtil været manuel og ressourcekrævende. Der er stor forskel på, hvor mange
ressourcer til sekretariatsbetjening de tre kontrolordninger kræver, og hvor store omkostninger der er til kontrol. Trine vil i december udarbejde en oversigt over omkostningerne til kontrol i de enkelte ordninger, som både vil kunne bruges i den kommende
budgetlægning samt til en dialog i de enkelte kontrolordninger om omkostningsniveauet.
Ad 4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK
TV-inspektionsgruppen/DTVK har, som opfølgning på et møde i februar i år, et møde
med KTVI den 4. november 2020. KTVI ønsker bl.a. at drøfte mulighederne for at lave
en oplysningsindsats for ikke-uddannede TV-operatører.
Der blev gjort opmærksom på, at KTVI og DTVK er to forskellige ordninger, som ikke
kan sammenlignes, og man bør være varsom med, at de ikke kommer til at fremstå som
to ligeværdige ordninger. Det vil være en stor fordel for KTVI at læne sig op ad DTVK
men ikke omvendt.
Ad 5) Nyt fra Dansk Infrastruktur
Infrastrukturdagen samt den planlagte arbejdsmiljødag i januar med KL er begge blevet
udsat pga. COVID-19. Infrastrukturdagen forventes i stedet afholdt i maj 2021, hvor det
planlagte program ventes gennemført.
Dansk Infrastruktur afholdte den 24. september 2020 en delvis elektronisk generalforsamling.
Sammenlægningen med DI har stor betydning for Dansk Infrastruktur. Der arbejdes på
at oprette ”Danske Entreprenører” som afløser fra Dansk Infrastruktur. Danske Entreprenører skal ses som en sammenslutning, hvor indstillinger til bestyrelsen i DI Dansk
Byggeri kan koordineres via f.eks. fuldmagter, mv., og som dermed kan sikre entreprenørbranchen størst mulig indflydelse.

Initiativer vedr. klimatilpasning
Rørtekniksektionen har sammen med Dansk Infrastruktur arbejdet aktivt på at fremme
klimatilpasning i DI. Der vil centralt i DI blive igangsat et arbejde, som skal pege på,
hvilke klimatilpasningsinitiativer som bør igangsættes og hvornår. Startskuddet for arbejdet er en ”brancheworkshop” den 16. november 2020, hvor bl.a. Peder er inviteret.
Derudover har DI i forslagskataloget ”Nye muligheder i en Coronatid” fra den 6. oktober
2020 foreslået, at regeringen udarbejder en samlet strategi for klimatilpasning, skybrud,
stormflod og forhøjet grundvand samt at der afsættes 800 mio. kr. til en Klimatilpasningsfond. DI har tidligere peget på nødvendigheden af en samlet strategi, men ikke tidligere på en klimatilpasningsfond.
Dansk Infrastruktur arrangerer sammen med Danske Regioner, CONCITO og den hollandske ambassade en rundbordssamtale i februar 2021 om de hollandske erfaringer
med klimatilpasning. Entreprenører med særlig interesse for klimatilpasning vil blive inviteret.
Ad 6) Oprettelse af faldstammegruppe
Ansøgningen til Boligfonden Kuben blev desværre afvist grundet manglende bred opbakning i fondens bestyrelse.
Teknologisk Institut har den 13. oktober 2020 haft møde med bygherrerne, hvor de diskuterede et første udkast til tekniske bestemmelser. Der er planlagt et opfølgende møde i
december 2020. Trine gjorde opmærksom på, at Teknologisk Institut nu har brugt de
40.000 kr., som de bidrog med til projektet. Det blev aftalt, at Trine sender en statusmail til entreprenørerne, som har bidraget økonomisk til projektet.
Der er blevet indsendt en artikel til Teknik og Miljø om gevinsterne ved at renovere faldstammer i fht. en udskiftning. Artiklen forventes bragt i deres novemberudgave.
Vedr. delautorisation af faldstammer
Trine og Henrik Friis er fortsat i politisk dialog om en mulig delautorisationsordning og
møder positiv interesse.
Trine og Michael H. Nielsen har endvidere haft et møde med BL Danske Almene Boliger.
BL Danske Almene Boliger var yderst positive og ville umiddelbart gerne følge op med et
brev til ministeren herom.
Der har været et enkelt indlæg ”Store gevinster for klima og pengepung ved at åbne
markedet for renovering af faldstammer” i Ingeniørens Facilitytech den 8. september
2020.
Ad 7) Dansk Byggeris sammenlægning med Dansk Industri
Peder gjorde opmærksom på, at de har haft besøg af DI Vand, idet DI Vand havde et ønske om at få Aarsleff som medlem. Aarsleff ønsker dog at fokusere på den nuværende
sammenlægning, og se hvad den bringer, før de begynder at agere med andre enheder i
DI.
Ad 8) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring

Der var intet at berette under punktet.
Ad 9) Økonomi
Det var ikke muligt at præsentere et økonomisk overblik for bestyrelsen. Trine vil sende
et overblik til bestyrelsen, så snart ”systemet” er klart.
Ad 10) Årsmøder og generalforsamling 2020 og 2021
DTVK og TV-Inspektionsgruppen afholder årsmøde den 9. november, mens de øvrige
grupper, herunder Rørtekniksektionen, holder deres møder den 18. november 2020.
Bestyrelsen var enige om, at årsmøderne i 2021 skal holdes elektronisk.
Ad 11) Arbejdsmiljø
Bestyrelsen var enige om, at punktet er yderst vigtigt og fortsat skal være på dagsordenen. De udtrykte ønske om, at få en præsentation af arbejdsmiljø, og de tilbud/ydelser
der er i DI.
Ad 12) Evt. herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde er aftalt til den 25. november, hvor der er følgende program:
Kl. 8.30-10.30: Oplæg om Dansk Industri mv.
Kl. 10.30-12.30: Bestyrelsesmøde i Rørtekniksektionen
Efter bestyrelsesmødet er der julefrokost på Kanalcafeen, Frederiksholms Kanal 18, 1220
København K.
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der på det kommende bestyrelsesmøde er en præsentation af DI’s muligheder mht. drift af hjemmesider og SoMe samt arbejdsmiljø, jf. ovenfor.

