
VEJ-EU’S NETVÆRK I VEJE
(vejchefer og sagsbehandlere) 

VEJ-EU’s vejnetværk er rettet mod personer med viden om og interesse for de retlige forhold, der gør sig 
gældende ved administration af veje. Det gælder både i forhold til offentlige veje, private fællesveje og 
private veje. Netværket favner også tilgrænsende retlige områder som fx kommunal- og forvaltningsret, 
miljøret og udbud. Når du deltager i netværket, får du løbende sparring og inspiration til dine udfordringer 
fra et fortroligt, fagligt netværk med professionelle netværksledere, der har indgående kendskab til om-
rådet, og som arbejder med det til dagligt. Netværket spænder således bredt over aktuelle emner, som 
relaterer sig til veje. Netværksdeltagerne inddrages aktivt til møderne, og du vil gennem møderne møde 
deltagere fra en række andre kommuner. 

FORMÅL  
Formålet med møderne er at give dig adgang til vidensdeling, erfaringsudveksling og generel sparring med 
kollegaer. Du får viden, som du kan bruge til at forbedre din egen kommunes praksis.

HVEM DELTAGER?  
Netværket er målrettet kommunale vejchefer og sagsbehandlere i de kommunale vejafdelinger. 

HVAD FÅR DU UD AF DELTAGELSEN?  
Netværkets deltagere er optaget af muligheden for erfaringsudveksling. Du får inspiration fra ligesindede, 
der sidder i samme situation som dig og oplever samme udfordringer i hverdagen. Du får faglig indsigt i 
håndtering af de trends, der rykker inden for dit fagområde og får inspiration til nye måder at tilrettelægge 
sagsgange på. 

TRE ÅRLIGE MØDER  
Netværket ledes af Horten og Vejdirektoratet og faciliteres af VEJ-EU. Du skal ikke tænke på dagsorden, 
mødeindkaldelser, maillister og andre praktiske opgaver. Det klarer vi, så du kan fokusere på det faglige 
udbytte. 
 
Netværket mødes tre gange årligt fra kl. 13.00 til 17.00. Møderne holdes i Hellerup hos Horten 
Advokatpartnerselskab. Første møde er planlagt til marts 2022 fra kl. 13.00-17.00. 

Årlig pris: 7.500 kr. ekskl. moms. 

NETVÆRKSLEDERE
Tue Trier Bing, specialistadvokat   Kim Remme Birkholm, fuldmægtig 
5234 4357     7244 3065
ttb@horten.dk     kbf@vd.dk
Horten Advokatpartnerselskab   Vejdirektoratet


