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VELKOMMEN TIL
TEKNIK & MILJØ ’19
Konferencier Hanne Fast Nielsen har fornøjelsen af at guide os godt igennem TEKNIK & MILJØ '19.
SAMMENHÆNG er temaet for TEKNIK & MILJØ ʼ19, når KL igen samler kommuner og andre aktører til dialog.
Teknik- og miljøområdet sikrer SAMMENHÆNG i borgernes liv via velfungerende veje, forsyning, renovation og bygninger til børnehaver,
skoler og plejehjem. Dermed er teknik og miljø en del af fundamentet for, at kommunerne kan levere borgernær velfærd – hver dag.
Kommunerne arbejder dagligt med og for SAMMENHÆNG. Fra
omverdenen er der en forventning om, at vi gennem vores opgaveløsning omsætter kompleks lovgivning, så det giver mening for
borgerne – også når det går på tværs af forvaltninger. Samtidig skal
kommunerne være bindeleddet til stat og region, for på den måde
at sikre at borgere og virksomheder oplever en sammenhæng mellem de forskellige offentlige myndigheder.
For at det kan lade sig gøre at skabe SAMMENHÆNG, er der mange
politiske dilemmaer, der skal løses, f.eks. på kystbeskyttelses- eller
forsyningsområdet. Politikernes beslutninger har i den forbindelse
stor betydning for, om der skabes sammenhæng eller kaos. Derfor
sættes SAMMENHÆNG i centrum på TEKNIK & MILJØ ʼ19.

I plenum vil vi kredse om SAMMENHÆNG som tema, men på konferencens strategiske møder, kan man vælge at deltage i sessionerne: Nøgletal alle vegne – hvad kan vi bruge dem til?; FN's verdensmål; kystbeskyttelse; forsyning i fremtiden – er det en offentlig opgave?; den cirkulære kommune er en bæredygtig kommune; eller
hvorfor er bestyrelsesarbejde i forsyningsselskaber noget særligt?
På konferencens temamøder har man mulighed for at gå i dybden
med to ud af syv udvalgte fagområder inden for teknik og miljø
med fokus på emnerne: Transport og mobilitet; drikkevand, grundvand og myndighedsrollen; klimatilpasning – hvem skaber sammenhæng?; kommunerne i fremtidens energiforsyning; sæt fuld
skrald på affaldsområdet; digitalisering og faglighed; og samarbejde
mellem de kommunale beredskaber. Alternativt kan man deltage i
en dialogsession i standområdet, med fokus på konkrete erfaringer
og eksempler fra kommunerne og fra udstillerne.
TEKNIK & MILJØ ʼ19 arrangeres af KL i samarbejde med Fredericia
Kommune, som også er vært for konferencens 15 udflugter.
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PROGRAM
TORSDAG DEN 25. APRIL 2019

FREDAG DEN 26. APRIL 2019

08.00 Morgenkaffe i standområdet

07.00 Aktivitet for de morgenfriske
Tilvalg ved tilmelding
• Morgen-fitness v/ fitness instruktør Mette Bjeld ved
Østerstrand. Primært for gæster på Hotel Fredericia,
Postgården og Fuglsangcentret.
• Historisk løbetur på volden (start ved Hotel Fredericia).
v/ Turistguide Henrik Poulsen. Primært for gæster på
Hotel Fredericia, Landsoldaten og øvrige hoteller i Fredericia kan støde til.
• Naturvandring i Snoghøj v/ Naturvejleder Bjarne Christensen. Primært for gæster på Trinity, Medio og Huset.

09.00 Velkomst
Jacob Bjerregaard, Borgmester Fredericia Kommune
09.15 Sammenhæng
Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg
09.30 Digital parathed
Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør for Mandag
Morgen, bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater

08.00 Morgenkaffe i standområdet
10.10 EU-debat om klima, miljø og Cirkulær Økonomi
Debat mellem Morten Løkkegaard, spidskandidat til EUparlamentet for Venstre og Margrethe Auken, spidskandidat
til EU-parlamentet for SF.
11.00 Pause i standområdet
11.30 Strategiske møder
1. Nøgletal alle vegne – hvad kan vi bruge dem til?
2. FN's verdensmål
3. Kystbeskyttelse
4. Forsyning i fremtiden – er det en offentlig opgave?
5. Den cirkulære kommune er en bæredygtig kommune
6. Hvorfor er bestyrelsesarbejde i forsyningsselskaber
noget særligt?
13.00 Frokost og besøg i standområdet
14.00 Dilemmaer med Mads Steffensen
Mads Steffensen, TV- og radiovært, DR
Panel af MFU'er: Johannes Lundsfryd (Middelfart Kommune),
Trine Græse (Gladsaxe Kommune), Bünyamin Simsek (Aarhus
Kommune).
14.50 Præsentation af udflugter
Fredericia Kommune
15.00 Pause i standområdet
15.30 Udflugter

08.50 Fredericia siger godmorgen
09.10 Debat om jordfordeling og anvendelse af det åbne land
Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening,
og Thor Gunnar Kofoed, Landbrug og Fødevarer
09.50 Temamøder runde 1
1. Transport og mobilitet
2. Drikkevand, grundvand og myndighedsrollen
3. Klimatilpasning – hvem skaber sammenhæng?
4. Kommunerne i fremtidens energiforsyning
5. Sæt fuld skrald på affaldsområdet
6. Digitalisering og faglighed
7. Samarbejde mellem de kommunale beredskaber
Alternativ: Dialog hos udstillerne – konkrete erfaringer
og eksempler fra kommunerne og fra udstillingen
10.50 Pause i standområdet
11.20 Temamøder runde 2
1. Transport og mobilitet
2. Drikkevand, grundvand og myndighedsrollen
3. Klimatilpasning – hvem skaber sammenhæng?
4. Kommunerne i fremtidens energiforsyning
5. Sæt fuld skrald på affaldsområdet
6. Digitalisering og faglighed
7. Samarbejde mellem de kommunale beredskaber
Alternativ: Dialog hos udstillerne – konkrete erfaringer
og eksempler fra kommunerne og fra udstillingen

18.30 Velkommen til middag i standområdet

12.20 Det politiske system i Danmark - set fra bakspejlet
Søren Pind, bestyrelsesformand i Langkjær Cyber Defence,
tidl. MF'er og minister

19.00 Aftenarrangement med middag

12.50 Opsamling i plenum

01.00 Tak for i dag

13.00 Lunchbag to-go

17.30 Hjemkomst og netværk i standområdet
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Konferenceapp
I app'en 'CM Events' finder du information om TEKNIK & MILJØ ’19.
Her kan du bl.a. læse om de enkelte programpunkter, se oversigt
over stande og finde praktiske oplysninger. Hent app’en i App Store
eller Google Play.

WiFi
Wifi-navn: MesseChallerne
Kode: messec2019

Bustransport mellem MESSE C og hoteller
Shuttlebusser under aftenarrangementet
torsdag den 25. april 2019.
• Afgang fra MESSE C kl. 22.30
• Afgang fra MESSE C kl. 23.30
• Afgang fra MESSE C kl. 24.30
• Afgang fra MESSE C kl. 01.00

Afhentning fra hoteller fredag den 26. april 2019 med ankomst i
MESSE C kl. 08.00
• Afgang fra Best Western Kryb i Ly kl. 07.30
• Afgang fra Fuglesangcenteret kl. 07.50
• Afgang fra Trinity Hotel kl. 07.25
• Afgang fra Hotel Medio kl. 07.20
• Afgang fra Hotel Postgården kl. 07.45
• Afgang fra Severin Kursuscenter kl. 07.35
• Afgang fra Comwell Middelfart kl. 07.35
• Afgang fra Milling Hotel Park/Fænø-Sund kl. 7.20
• Afgang fra Huset Middelfart kl. 07.30

VI SES TIL TEKNIK & MILJØ ’20
DEN 16. OG 17. APRIL 2020 I ODENSE

DEL TM19!
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370
kl@kl.dk
www.kl.dk
@kommunerne
facebook.com/kommunerne
Produktion: Kommuneforlaget A/S
Design: e-Types
Tryk: Rosendahls A/S
Foto: Forside: Fredericia vold (Fredericia Kommune)
    Side 2: Bevaringsværdighed i Fredericia (Fredericia Kommune)

Hold dit smartphone-kamera over QR koden og send
billeder fra TM19.

