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STRATEGI- OG ØKONOMIGRUPPEN
Formål
Gruppen har til formål at:
•
•

tilvejebringe værktøjer til vejmyndighedernes anvendelse vedr. vintertjenestens strategi og
økonomi
planlægge og facilitere en række overordnede og udadvendte aktiviteter vedr. vintertjeneste til
gavn for hele vejsektoren.

Referencer
Gruppen referer til Vinterudvalget.
Bemanding
Gruppen er organiseret med:
•
•

2 – 3 fra kommunerne
1 – 2 deltagere fra Vejdirektoratet.

Der lægges vægt på, at deltagerne erfaring omfatter den overordnede planlægning og styring af
vintertjeneste. Gruppen kan ved arbejde med specifikke emner suppleres i relevant omfang, fx med
repræsentant fra politiet hhv. regnskabskyndig.
Ekstern konsulent bidrager ved behov med sekretær funktion. Der henvises endvidere til gruppens
deltagerliste på vejsektoren.dk.
Referater og mødeindkaldelser følger formandsposten.
Opgaver
For at opfylde ovennævnte formål, skal gruppen:
1. Ajourføre materialet vedr. strategi og regulativ for vejmyndighedernes vintertjeneste ved
behov, og behandle heraf afledte juridiske spørgsmål
2. Identificere behov og udarbejde Idébeskrivelser til indstilling af kommende vejregler
3. Ajourføre vintertjenestens definitioner, bl.a. til Vej- og trafikteknisk ordbog
4. Udarbejde nøgletal og statistiske opgørelser o.l.
5. Planlægge og facilitere:
a. Kommunenetværksmøder
b. Indlæg/workshop om vintertjeneste på Vejforum samt
c. Evt. supplerende arrangementer om vintertjeneste for vintertjenestens aktører
6. Varetage redaktionen af indlæg og debat vedr. vintertjeneste på vejnettet.dk.
Mødeaktiviteter
Gruppen forventes at mødes min. 2 gange årligt, forud for de halvårlige møder i de 6
kommunenetværk, der afholdes i maj hhv. november-måned.
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Medlemmer deltager med ressourcer (timer og rejseudgifter) fra egen afdeling i forbindelse med
gruppens arbejde.
Handlingsplan:
Gruppen vil løbende vurdere om der er behov for at igangsætte opgaver, som har tilknytning til
gruppens arbejde. Der udarbejdes årligt en handlingsplan for gruppens arbejde, som godkendes af
Vinterudvalget. Fremdrift afrapporteres løbende til Vinterudvalget og handlingsplanen gøres
tilgængelig på vejsektoren.dk.

