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KTC søger medlem af Faggruppen for Forsyning, Energi og Ressourcer 

Du har nu mulighed for at få – eller give en medarbejder – en enestående mulighed for at sikre interesseva-

retagelse på forsyning-, energi- og ressourceområdet via deltagelse i faggruppearbejdet i KTC-regi. Faggrup-

pen søger medlemmer, der har lyst til at bidrage med viden om den kommunale virkelighed, som KL kan 

bruge i deres interessevaretagelse for kommunerne. 

Hvad får kommunen og faggruppemedlemmet ud af det? 

▪ Indflydelse på udviklingen af den kommunaltekniske sektor 

▪ Mulighed for at være på forkant med udviklingen af lovstof på området 

▪ Stærke netværk på tværs af kommunegrænser 

▪ Nye perspektiver på faglige udfordringer 

▪ Fællesskabets vægt bag sin stemme 

▪ Kollegial sparring 

▪ Deltagelse på den årlige KTC Faggruppekonference, hvor faglighed og socialt samvær er i højsædet 

Hvad arbejder faggruppen med? 

Faggruppen for Forsyning, Energi og Ressourcer varetager kommunernes strategiske og faglige interesser 

på forsyningsområderne. Faggruppen arbejder for at udvikle og styrke den kommunale rolle og opgavepor-

tefølje i et strategisk perspektiv, med sigte på at der kommunalt kan skabes et afsæt for samfundsmæssig 

bæredygtig vækst og udvikling. 

Faggruppen behandler sager, herunder sikrer høringsbidrag og faglige bidrag til strategiske indsatsområder, 

hovedsageligt inden for følgende tre temaer: 

1. Energi og varmeplanlægning 
2. Affald og ressourcer 
3. Fremtidens forsyningssektor 

Læs mere i vedhæftede kommissorium. 

Hvad forventes der af et faggruppemedlem? 

▪ Engagement og aktivitet i faggruppearbejdet 

▪ Mødeaktivitet (både fysisk og digitalt) 

▪ Faglig understøttelse af faggruppernes arbejde med fx høringer 

▪ Networking 

▪ Understøttelse til eller levering af artikler til fagbladet, Teknik & Miljø 

Er du interesseret eller kender en oplagt kandidat? 

Så tøv endelig ikke med at kontakte kredsformanden for din region. Du finder kontaktoplysninger via højre-

menuen på følgende side: https://www.ktc.dk/ktc/ktc-kredse 

Du er også meget velkommen til at sende denne information videre i din forvaltning. 

Læs mere om KTC Faggruppernes arbejde og indflydelse – og få et overblik over nuværende medlemmer: 

https://www.ktc.dk/faggrupper/vejledning-til-ktc-faggrupper 
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