
Med overskriften Det bedste fra Teknik og Miljø 2018 er vi i gang med at forberede årsnummeret 
til Teknik- og Miljø i december.  Vi har i år en ambition om, at årsnummeret - med korte 
fortællinger om det nyeste og innovative fra teknik- og miljøområdet - skal have indhold og layout, 
der udover videndeling blandt KTCs medlemmer - også kan være med til at vække nysgerrigheden 
hos kommunaldirektører og byrådsmedlemmer og give dem lyst til at læse med.  
 
Ambitionen med årsnummeret er, at det skal bidrage til større kendskab til teknik- og 
miljøområdet hos den absolutte topledelse i landets kommuner – serveret på en måde, så det 
tekniske og detaljerede, som jo er vores hverdag, bliver sat ind i en politisk og tværorganisatorisk 
kontekst, gerne med fortællinger om potentiale i forhold til økonomi og effektivisering.  
 
I KTC arbejder vi med en lang horisont, for at teknik- og miljøområdet også skal ses som et 
velfærdsområde, med afgørende betydning for borgerne. Teknik og miljø er vigtig for vækst, når 
der skal bygges og planlægges, laves mere effektiv drift, gives plads til sansehaver og ture i 
naturen, etableres infrastruktur, laves events, føres tilsyn med forurenende virksomheder mv. Det 
vil derfor være fint, hvis fortællingerne beretter om, hvad indsatsen betyder for livskvaliteten. 
 
Du skal aflevere dit forslag til en kort fortælling i Det bedste fra Teknik og Miljø 2018 til Line Unold, 
på lu@ktc.dk senest den 12. november 2018, men meget gerne tidligere.  
 
Formalia:  
Teksten kan fylde mellem 2000 og max 6000 anslag, inkl. mellemrum.  
(Meget gerne med billeder). 
 
Hvis du har et forslag til en artikel til nummeret Det bedste fra Teknik- og Miljø 2018, så vil det 
være en stor hjælp, hvis du allerede nu tager kontakt til redaktør Line Unold, så I kan drøfte 
artiklens emne.  
 
Overvej - 

• Hvad kunne overskriften være? 

• Hvad er den korte fortællingen om den nye, innovative måde at arbejde på/det nye 
innovative redskab (fortalt ind i en politisk og toplederkontekst). 

• Er der et effektiviseringspotentiale forbundet med at gøre brug af den innovative/nye 
måde? Ja/nej - og hvor stort? 

• Er der tale om et kvalitetsløft? Ja/nej – beskriv. 

• Beskriv samarbejde på tværs af fagområderne, hvis dette er tilfældet.   

• Har du forslag til billeder, der skal følge den korte fortælling - vedhæft gerne.  
Husk at skrive hvem vi skal anføre som fotograf. 

 
Vi glæder os til at modtage jeres bidrag og store indsigt senest den 12. november 2018, men 
meget gerne tidligere. 
 

På forhånd tak for hjælpen! 
 
Med venlig hilsen 
Line Unold 
redaktør 
 

mailto:lu@ktc.dk

