
Program
KTC Faggruppekonference 2019

24. jan. 2019

08:00 - 13:00 Mulighed for møder i undergrupper, udvalg og arbejdsgrupper
Undergrupper, KTC udvalg- og arbejdsgrupper har mulighed for at mødes i dette tidsrum. Er du indkaldt til møde af din
faggruppeformand/ undergruppeformand, skal du krydse dette felt af i din tilmelding. 
For grupper der er indkaldt til møde i dette tidsrum, vil der være frokost kl. 13.00

11:00 - 13:00 Møde mellem KTC bestyrelse og KTC faggruppeformænd

12:00 - 14:00 Workshop - KTC Høringsmodul og KTC Netværk - inklusiv frokostplatte
KTC er vært ved en frokostplatte, mens der gives en storskærmsdemo af KTC Høringsmodul og KTC Netværk. Der er
mulighed for 1:1 hjælp, videndeling og undervisning
Målgruppe: Faggruppemedlemmer (nye og "gamle"), faggruppeformænd, KL konsulenter, sekretærer og høringstovholdere.

14:00 - 14:05 Velkommen
ved Lars Mørk, Formand for KTC

14:05 - 14:45 KL redegør for sine fokuspunkter i 2018
v. Mette Jensen, Kontorchef, KL

14:45 - 14:50 Hvad skal vi have ud af de næste 3 timer?
ved Jesper Villumsen, Sekretariatschef, KTC

14:50 - 15:20 KTCs bestyrelse tanker om faggruppearbejdet
ved Lars Mørk, Formand for KTC

• KTCs rolle med høringsbidrag
• Den nationale dagsorden
• Forventning til medlemmer af faggrupper
• Præsentation af bestyrelsen og deres referencer
• Mulighederne for at blive synlige – præsentation af Teknik- & Miljø temaplan
• Forventet opdateret håndbog for godt Faggruppearbejde

Afslutning- introduktion af speeddating

15:20 - 15:40 Kaffepause



15:40 - 16:20 Speed dating
Alle deltagere får mulighed for at høre præsentation af 3 andre faggrupper.

Hver runde indeholder:
8 min. oplæg
2 min. spørgsmål
5 min. til at skifte

16:20 - 16:35 Kort strække-ben-pause

16:35 - 17:50 TEMA: Cirkulær økonomi

17:50 - 18:00 Opsamling og perspektivering af dagens læring
ved Thomas Barfoed, Næstformand for KTC

18:00 - 19:00 Pause og networking - baren er åben
KTC giver en øl eller vand i baren. Kom og snak med dine kolleger og faggruppefæller.

19:00 - 23:59 Middag samt efterfølgende socialt samvær

25. jan. 2019

09:00 - 13:00 Faggrupperne mødes i 11 grupperum.
Faggrupper/ undergrupper mødes med KLs konsulenter.

13:00 - 13:05 Tak for denne gang!
Konferencen slutter. Der vil ikke blive serveret frokost på stedet, men ønsker du en lille madpakke til turen, kan den bestilles
senere i dette tilmeldingsforløb.

13:05 - 15:00 Faggruppemøder - fortsat
Faggrupper/ undergrupper mødes med KLs konsulenter. For berørte grupper, vil der blive serveret frokost i lokalet.
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