
Tak for ordet. 

Der er nu gået et år siden, at jeg overtog posten som formand fra Lars, der i dag er 

dirigent og sørger for at få os sikkert igennem generalforsamlingen. Lars overdrog en 

forening, hvor driften var blevet stabiliseret, og der skete en løbende udvikling af 

foreningen. Tak for det. Ganske som tiden er knap til at gennemføre denne 

generalforsamling, så er tiden i hverdagen også knap til at udnytte alle de muligheder, 

som en formand for KTC får tilbudt at bidrage til.  

 

Det betyder, at jeg og alle medlemmerne af bestyrelsen prioriterer hårdt i de 

muligheder for indflydelse, som vi får gennem vores frivillige arbejde i KTC. I den 

forbindelse skal lyde en tak til alle medlemmerne af KTC Bestyrelsen for jeres gode 

indsats og det behagelige samvær, som vi har til bestyrelsesmøderne, og når vi løser 

KTC opgaver. 

 

Da forarbejdet var gjort godt, var det let at vælge at fortsætte arbejdet med de 

projekter, som er blevet skabt af den tidligere bestyrelse. Noget af det første år er gået 

med at drøfte deinterne ogeksterne rammer, som foreningen er en del af. På den måde 

har bestyrelsen et fælles syn på foreningens udfordringer.  

 

Arbejdet i bestyrelsen er andet end forening, det er også at udfordre styrelser og 

rådgivere. Bestyrelsen har senest haft møder på direktionsniveau med Vejdirektoratet 

og Bolig- og Planstyrelsen. I august måned var formanden og næstformanden forbi 

FRIs bestyrelse til gode og uformelle drøftelser af aktuelle emner. KTC får adgang, 

og vi bliver hørt vidt omkring til fordel for kommunerne. 

 

Bestyrelsen vil øge arbejdet med diskussioner om faglige problemstillinger samt 

indhold, og herefter løfte disse diskussioner videre til værdi for medlemmerne og 

kommunerne.  



 

Et eksempel på dette er, at jeg i magasinet Teknik & Miljø på lederplads har slået et 

slag for, at det går stærkt i dagens Danmark, hvor vi er i en omstillings- multikrise- 

og krigstid. Alt sammen noget, som kalder på handlinger fra folketinget og dets 

politikere. I processen skal der dog stadig være tid til dialog og til at lytte til dem, 

som faktisk har viden om problemstillingerne. Lyt til bidrag fra KTC Faggrupper og 

os.  

 

Det håber jeg meget, at den næste regering vil prioritere i højere grad. Dermed kan 

faggruppernes store arbejde komme i endnu bedre spil til gavn for samfundet. 

 

KTC Faggrupperne er en vigtig del af KL’s interessevaretagelse. Det er gennem 

faggrupperne, at forskelligheden i den kommunale virkelighed bliver indsamlet og 

gjort tilgængelig for KL’s dygtige konsulenter, som kæmper mod hele staten. 

 

Der skal derfor lyde en stor tak til de mere end 170 personer, som bidrager i KTC’s 

11 faggrupper med viden og indsigt. Jeres bidrag, som nogle gange gives under 

meget korte frister og andre gange omfatter enorme mængder materiale, er utrolig 

værdifuldt - tak. 

 

Takken skal dog ikke begrænse sig til personerne, den skal også lyde til de 

kommuner, direktører og chefer, som prioriterer og giver mulighed for, at 

medlemmerne af faggrupperne kan bidrage til faggruppernes arbejde. Uden denne 

accept kunne deres store arbejde ikke leveres.  

 

Husk, at hvis vi kommunerne i fællesskab ikke understøtter arbejdet i faggrupperne, 

så bliver ALLE kommuner ENKELTVIS nødt til at forholde sig til alle de høringer, 

som staten udsender om bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og meget andet. 



 

Alle bidrag fra chefer og medarbejdere til faggruppernes arbejde er altså en direkte 

aflastning af jeres egen organisation og de 97 andre kommuners. 

 

Vi har dog en udfordring, og det er at hverve formænd for faggrupperne. Lige for 

tiden er det faggruppen for Forsyning, Energi og Resurser, hvor vi siden 

sommerferien har kæmpet for at finde en ny formand. Når KTC efterspørger forslag 

til formænd, så vil det være en meget værdsat hjælp, hvis I vil se, om I har en god og 

kompetent person i jeres organisation, som gennem et par år vil bidrage til, at 

høringsarbejdet på et fagområde bliver varetaget. Kontakt endelig sekretariatet, hvis I 

har spørgsmål til arbejdet i faggrupperne. De svarer gerne på spørgsmål herom. 

 

Faggrupperne har udviklet sig over tid, og bestyrelsen planlægger i det kommende år 

at analysere arbejdet i faggrupperne for, at vi sammen med faggrupperne og KL kan 

gøre det lettere at bidrage i arbejdet og for at vurdere, om KTC på bedre måder kan 

hjælpe KL med viden om de faglige problemstillinger. Det næste processkridt efter 

faggruppernes arbejde er TeknikerKontaktUdvalget, også kaldet TKU. 

 

TKU er et forum, hvor KL mødes med KTC Bestyrelsen og direktørerne for de fire 

største kommuner. Dette forum tjener både til mere strategiske diskussioner om 

kommende emner til orientering om høringer, som KL har sendt svar videre til 

styrelserne om. Faggrupperne giver kommentarer til de KTC Bestyrelsesmedlemmer, 

som har ansvaret for deres fagområder. 

 

  



I Bestyrelsen har vi forsøgt at øge informationsniveauet fra TKU ved, at vi efter hvert 

møde udsender lidt information til direktørerne om, hvad der er blevet behandlet på 

seneste TKU-møde.  

 

Emner, som har taget meget fokus på TKU i de sidste 12 måneder, er: 

• Affald - hvor der nu er kommet en aftale 

• PFAS 

• Kommunernes brev til borgerne om Fjernvarme 

• Nævnenes Hus og sagsbehandling.   

 

Nogle gange kan vi dygtigt løfte disse emner videre ud i et KTC-regi, fx var der 

forleden en spændende mulighed for at kunne tale med formanden for 

Planklagenævnet og professor i miljøret, og i eftermiddag kommer direktøren for 

Nævnenes Hus og leverer det afsluttende oplæg, inden vi afslutter dette årsmøde. 

 

Der opstår konstant nye udfordringer, som vi skal løse i kommunerne. Nogle 

udfordringer vedrører kun enkelte kommuner, andre berører rigtig mange kommuner. 

Nogle udfordringer kender vi løsningerne på, og andre skal vi både skaffe en 

forståelse af udfordringen og herefter finde løsninger, og nogle løsninger er 

forskellige fra kommune til kommune. Dette kan den enkelte kommune ofte med 

fordel løse sammen med andre. I KTC har vi i mange år stillet digitale netværk til 

rådighed for kommunerne. I det seneste år har vi også fået knækket nøden til, hvor 

det virkelig kan gøre en forskel. 

 

  



KTC Digitale netværk har understøttet KL i arbejdet med PFAS, hvor der er et 

netværk med deltagere fra 57 kommuner. 

 

På Elladeinfrastruktur har 41 kommuner haft glæden af at kunne dele viden om de 

udfordringer, som de har mødt, og kunne udvikle fælles løsninger sammen med 

andre. 

 

KL har henvendt sig, at de ønsker at gentage succesen, og denne gang skal det være 

et netværk for Levende Bymidter. Det eret område, hvor der sker rigtigt meget for 

tiden med flere puljer og stort fokus fra Realdania. Her er KTC Sekretariatet gået 

aktivt ind i arbejdet for, for med KTC Digitale netværk at bidrage positivt til at dele 

viden blandt kommunerne. Det glæder jeg mig til, at I snart kan høre mere om. 

 

T-98 er næste gang den 11. november i KL Huset, hvor mødet bliver afholdt fysisk. 

Dette forum blev skabt på baggrund af et forslag fra KTC. Vi er glade for, at KL tog 

handsken op, og fra bestyrelsen har vi et godt samarbejde om at udvikle gode aktuelle 

dagsordener. Hvis I har ønsker til punkter, så tag endelig kontakt til bestyrelsen. 

 

Strategisk Byledelse blev skabt efter ønske fra KTC og i samarbejde med KOM.DIR. 

I år kunne vi med glæde konstatere, at Realdania igen havde valgt at støtte de næste 

års udbud af SBL, og de har oprettet en Masterclass, hvor tidligere deltagere kan 

blive opdateret på det seneste nye. Stor tak til Realdania for deres støtte. 

 

Natur og Miljø kom i 2022 i gang igen. Det blev en stor succes med over 500 

deltagere på tværs af kommuner, regioner, styrelser og private. Tak til Envina for 

samarbejdet, og jeg glæder mig til en lige så velbesøgt og spændende konference i 

2023. Jeg ved, at sekretariatet snart er færdige med at lave den røde tråd, som giver 

retningen for, at de ca. 20 tovholdere kan starte arbejdet med programmet. 



 

Magasinet Teknik & Miljø er vi glade for at kunne stille til rådighed for alle 

medlemmerne af KTC, men endnu gladere for, at vi gennem dette kan skabe deling af 

viden på tværs af kommuner, rådgivere og mange andre grupper. En del kommuner 

abonnerer på det til medlemmerne af deres Teknik og Miljø-udvalg. En let måde at 

give politikerne inspiration og uddannelse på. 

 

Jeg glæder mig til at fortsætte det spændende arbejde i KTC, sammen med  

• KTC Bestyrelsen  

• KL’s center for Klima og Miljø 

• KTC Sekretariatet 

 

Tak for ordet. 


