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KTC ÅRSMØDE 2022
PÅ TVÆRS FOR EN GRØN OMSTILLING

[PÅ TVÆRS]
Skal vi lykkes i arbejdet for den grønne omstil-
ling, dvs. skal kommunerne kunne bidrage til 
at opnå målet om 70 procents CO2-reduktion i 
2030 set i forhold til 1990, må vi nødvendigvis 
først lykkes med at arbejde tværfagligt og rive 
siloerne ned – både internt i egne organisatio-
ner og i partnerskaber med omverdenen.

På årsmødet tager KTC aktivt denne ud-
fordring op; I planlægningen af programmet 
pålægger vi os selv, at cases, oplæg og emner 
skal gå ”På tværs af xxx”, og vi har en række 
felter, som vi vil bevæge os på tværs af i løbet 
af konferencen:

• Fagligheder
• Kommuner
• Forvaltninger
• Niveauer: kommune – stat – region
• Sektorer

Målet er altså at fremhæve og udfordre de 
mest interessante og relevante snitflader mel-
lem som minimum to af områderne.

På tværs for en grøn omstilling.
Dét har KTC Bestyrelsen valgt som årets 
tema, og de glæder sig til at byde alle 
interesserede velkommen i Viborg den  
27. og 28. oktober. Lad os her  
sætte rammen og dykke  
ned i temaet.

CASE 1  
PÅ TVÆRS  
– LADEINFRASTRUKTUR
Fra den 6. april har kommunerne fået en længe ventet lovhjemmel 
til at kunne gå ind i arbejdet med ladeinfrastruktur. Dette arbejde 
spiller ind mange steder i kommunen, herunder på vejområdet, det 
kommunale ejendomsområde og i planlægningen af forsyningen, 
så der er strøm nok, og ikke mindst på udbudsområdet, så kommu-
nen kan sikre, at der bliver opsat ladestandere i hele kommunen.

KTC

Stemningsbilleder fra et 
vellykket årsmøde 2021 
i Glostrup. I år venter de 
grønne snore i Viborg.



TEKNIK & MILJØ  9JUNI 2022

KTC ÅRSMØDE AFHOLDES  
D. 27. OG 28. OKTOBER 2022 I VIBORG

KTC ÅRSMØDE 2022
PÅ TVÆRS FOR EN GRØN OMSTILLING

[GRØN 
OMSTILLING]
I juni 2020 satte Folketinget turbo på den grønne om-
stilling, da de opsatte et mål om at reducere den danske 
udledning af CO2 i 2030 med 70 % i forhold til niveauet 
i 1990.

Kommunerne har i stort omfang påtaget sig opgaven 
og er i fuld gang med at finde, skabe og dele de grønne-
ste løsninger til gavn for det danske samfund. Og der 
er mange ting at tage fat på, blandt andet strategisk 
energiplanlægning, kommunens ejendomme, affalds-
håndtering og meget andet. 

I kommunernes arbejde er det blevet tydeligt, at de 
kun har direkte adgang til at påvirke en meget lille del 
af den danske CO2-udledning, som den bliver opgjort. 
Kommunernes rolle bliver derfor i større grad at være 
facilitator, fødselshjælper og fyrtårn, som kan bane den 
grønneste vej for alle. Partnerskaber mellem kommu-
nerne og andre partnere bliver sandsynligvis et spæn-
dende værktøj, som kan bidrage til at indfri målene i 
den enkelte kommunes geografiske område. Dette er 
der ikke lovgivning for, men det er et redskab, der vil 
kunne bidrage til løsningen. 

Trods et stort fokus på klimaet og den grønne om-
stilling de seneste år, er der stadig mange steder, hvor 
lovgivningen ikke understøtter kommunernes indsats. 
Det, kan vi håbe, bliver bedre i fremtiden.

KTC ser frem til at byde velkommen til to spændende 
og indholdsrige dage med oplæg og debatter på tværs, 
så kommunerne i fællesskab rustes til arbejdet med 
den grønne omstilling til gavn for hele samfundet. Hold 
øje med www.ktc.dk, hvor du løbende vil blive opdate-
ret om emner, oplægsholdere mm. 

CASE 2  
GRØN OMSTILLING  
– MULTIFUNKTIONEL 
JORDFORDELING
Multifunktionel jordfordeling bidrager til at sikre muligheden for 
at udvikle og forandre lokalområder. Her har kommunerne en vig-
tig rolle, både når projekterne skal planlægges, og i den praktiske 
udførsel, når jordene over tid skifter hænder mellem ejerne.

KTC

Overnatning foregår på det nyåbnede designhotel Peak 12.  
Booking af værelser sker sammen med tilmeldingen. 
KTC Medlemmer får direkte besked, når tilmeldingen åbner  
– forventeligt ultimo august.
KTC Sekretariatet er i gang med at sammensætte et spændende 
program, så der er noget for enhver smag. Har du ideer til cases eller 
emner inden for årets tema, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt 
sekretariatschef Jesper Villumsen på jv@ktc.dk.

Tekst med f.eks. “stemningsbilleder fra et 
vellykket årsmøde i 2021 i Glostrup” - og 
noget mere, som kan fylde pladsen ud i 
billedtekst-størrelse, som er denne (muligt??):
Tekst med f.eks. “stemningsbilleder fra et vellykket årsmøde 
i 2021 i Glostrup” - og noget mere, som kan fylde pladsen ud i 
billedtekst-størrelse.


