Natur & Miljø-konferencen
D. 30.-31. maj 2023
Comwell Kolding
Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Tovholdere på Natur & Miljø 2023
Kunne du tænke dig at blive tovholder, eller har du spørgsmål vedrørende konferencen og/eller tovholderrollen, kan du kontakte konferenceansvarlig Amalie Vonge på aj@ktc.dk eller 2555 2826.
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Om Natur & Miljø-konferencen
Hvert år mødes de væsentligste aktører på natur-, miljø- og planområdet til en tæt dialog og fælles udveksling
af aktuelle faglige emner på den nationale Natur & Miljø-konference. Konferencen skal danne rammen om en
åben, konstruktiv dialog imellem embedsmænd fra kommuner, regioner, Naturstyrelse, Miljøstyrelsen, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og private virksomheder, som er med til at påvirke udviklingen af
natur- og miljøindsatsen i Danmark nu og på sigt.
Konferencen arrangeres af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og EnviNa (Foreningen af Miljø -, Plan - og Naturmedarbejdere i det offentlige) i samarbejde med Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner samt Aarhus Universitet, DCE.

Tovholderrollen
Forudsætningen for, at konferencen kan drives, er blandt andet de cirka 20 tovholdere, der kommer fra de
danske kommuner, regioner og statslige styrelser. Der er som hovedregel to tovholdere tilknyttet et spor –
dels for at have en at samarbejde med og dels for at have en backup i tilfælde af sygdom eller lignende.
Der er 10 spor på konferencen:
-

Spor A: Grund-/drikkevand
Spor B: Vandløb
Spor C: Jordforurening
Spor D: Spildevand
Spor E: Landbrug
Spor F: Virksomheder
Spor G: Planlægning
Spor H: Natur
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Spor I: Affald, Ressourcer og Cirkulær økonomi
Spor J: Kystbeskyttelse

Tovholderne har ansvaret for at sikre et relevant og aktuelt program med et højt fagligt niveau for det spor, de
er ansvarlige for. De er konferenceværter under afviklingen af konferencen og sørger for kontinuitet i deres
konferencespor. Det er tovholderne i det enkelte spor, der er ansvarlige for at finde oplægsholdere og træffe
aftaler om deres medvirken.
I udviklingen af programmet bør tovholderne have fokus på følgende spørgsmål:
•
•
•

Hvilke emner kan med fordel behandles/hvad er den brændende platform på sporets fagområde inden
for den røde tråd?1
Hvilke relevante vinkler og perspektiveringer må der tages højde for?
Hvilke relevante oplægsholdere skal inddrages?

Tovholderne må meget gerne trække på deres bagland i faggrupper og relevante netværk til at sikre, at programmet bliver aktuelt og relevant. Tovholdere kan ligeledes involvere personer fra KTCs og Envinas faggrupper, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Danske Regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner i det omfang,
der er relevant i forhold til emnet.

Betingelser for programmet
1) Hvis der er snitflader mellem sporene, opfordres tovholderne til at arbejde tværfagligt. Som udgangspunkt bør der minimum være én tværfaglig session på hvert spor.
2) Tovholderne opfordres i høj grad til at inddrage workshops, ekskursioner, speeddating eller andet arrangement, der kan fremme networking og erfaringsudveksling mellem deltagerne.
3) Det må tilstræbes, at tovholderne ikke optræder som oplægsholdere, med mindre der er en meget
god grund til det.
4) Det må tilstræbes, at oplægsholdere ikke går igen flere gange i samme spor, så der sikres en god
bredde i sporet. Derfor kan Natur & Miljø Sekretariatet bede om enkelte justeringer i programmet.
5) Natur & Miljø Sekretariatet kan sætte en begrænsning i det samlede antal oplægsholdere i et spor.

Betingelser for oplægsholdere
1) Tovholderne må finde oplægsholdere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Når der inddrages
virksomheder som oplægsholdere, skal Natur & Miljø Sekretariatet orienteres, så det sikres, at én virksomhed ikke bliver for dominerende i programmet på tværs af spor.
2) Tovholderne har ansvaret for før og under konferencen at sikre, at oplægsholderne er briefet om praktiske forhold, der vedrører afviklingen af de enkelte spor. Praktiske informationer, som gælder hele
konferencen, vil Natur & Miljø Sekretariatet kommunikere direkte til oplægsholderne.
3) Tovholderne afgør, om det er nødvendigt at mødes face-to-face med oplægsholderne før
konferencen.
4) For at få den succes, der er nødvendig for, at deltagerne vil overveje at komme igen det efterfølgende
år, må der stilles nogle krav til oplægsholdere. Tovholderne står for at formidle følgende krav:
1

Den røde tråd offentliggøres oktober 2022.

KTC Sekretariatet | Godthåbsvej 83 | 8660 Skanderborg | 7228 2804 | ktc@ktc.dk | www.ktc.dk

Natur & Miljø-konferencen
D. 30.-31. maj 2023
Comwell Kolding
Skovbrynet 1, 6000 Kolding
o
o
o
o
o
o

De skal være velforberedte på sessionens indhold og forløb.
De skal optræde professionelt og komme i god tid.
De skal holde mobiltelefoner slukket/på lydløs.
De skal give en levende præsentation af deres emne.
De må ikke bare benytte standard oplæg anvendt i en anden sammenhæng.
De skal overholde tidsfristen fremsendt af tovholdere.

Honorering
Tovholdere
Tovholdere med ansvar for et spor får gratis konferencedeltagelse på Natur & Miljø 2023 (inkl. festmiddag og
overnatning mellem de to konferencedage) samt en gave.
Derudover får tovholderne stærke netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltninger, samt indflydelse på
udviklingen af natur- og miljøindsatsen i Danmark.

Oplægsholdere
Oplægsholdere får én gratis konferencedag (dagen, de holder oplæg) samt en gave. Konferencedagen inkluderer ikke festmiddag og overnatning.
Der kan i særlige tilfælde træffes aftale om et honorar til oplægsholdere – dette sker kun, hvis oplægsholderne
er helt uundværlige i det samlede program. Aftale om honorarer skal godkendes af Amalie Vonge, aj@ktc.dk.
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