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KTC søger Faggruppeformand for Miljø og Grundvand 

Du kan nu give en medarbejder – eller selv få – en enestående mulighed for at sikre interessevaretagelse på 

miljø- og grundvandsområdet. Faggruppen søger en formand, der har lyst til at yde ledelsesmæssig og fag-

lig understøttelse af faggruppens arbejde med fx høringer. Hermed bidrager faggruppen med viden om den 

kommunale virkelighed, som KL kan bruge i deres interessevaretagelse for kommunerne. 

Hvad får kommunen og faggruppeformanden 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 beskæftiger sig med jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven, grundvandsloven og land-
brugsgodkendelsesloven, samt tilknyttede områder. Godkendelser af husdyrbrug er en væsentlig opgave 
for faggruppen. Faggruppen skal sikre sammenhæng i kommunale interesser vedrørende miljøbeskyttelse, 
grundvand, jordforurening, spildevand og affaldsmyndighed. 

Miljø- og Grundvandsgruppen er organiseret med fire underfaggrupper: 1) Jord, 2) Virksomheder, 3) Land-
brug og 4) Vand. Hver underfaggruppe har en underfaggruppeformand tilknyttet, som refererer op til fag-
gruppeformanden. 

Hvad forventes der af en faggruppeformand? 

▪ Orientere referencebestyrelsesmedlemmet om væsentlige sager, herunder høringsbidrag 

▪ Engagement og aktivitet i faggruppearbejdet 

▪ Planlægge og afvikle møder (fysisk og digitalt) 

▪ Faglig og ledelsesmæssig understøttelse af (under)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 referencebestyrelsesmedlem Marie Louise Madsen på tlf. 2361 6140 

eller mail marim@ishoj.dk.  

Du er 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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