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TRANSSKRIPTION AF VIDEOEN:  
MØD ESKE - ØKONOM I FORSYNINGSTILSYNET 

 

[BESKRIVELSE] Eske, som er økonom i Forsyningstilsynet, fortæller: 

 

Jeg brænder mest for at gøre en forskel. Vi har egentlig et ret stort aftryk på de virk-

somheder, vi arbejder med, og vi har mulighed for at påvirke dem i ret høj grad. 

Forsyningstilsynet er mange ting. Men det, vi mest beskæftiger os med mest, er regu-

lering af energisektorerne. Blandt andet arbejder vi for, at forbrugerne betaler rimelige 

priser. 

 

Der er rig mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt. Jeg har selv været på 

et længere kursusforløb i ledelse og har deltaget i et tværministerielt forløb på et halvt 

år. Der er også andre eksempler, hvor man for eksempel kan tage til udlandet og tage 

på kursusophold inden for økonomisk regulering af energisektoren. 

 

[BESKRIVELSE] Eske fortsætter, og imens ser vi dækbilleder af Eske som deltager i 

møder med kolleger i Forsyningstilsynet, Eske der spiller pool og Eske som sejler i sin 

kajak. 

 

Vi har mange forskellige kolleger. Der er nogle, der kommer friske fra universitetet, og 

der er andre, der har rigtig meget erfaring inden for det felt, de arbejder med. 

 

Jeg synes, vi har et godt fællesskab i forhold til at sparre rent fagligt og det sociale. 

 

Jeg boede på Nørrebro, da jeg startede i Forsyningstilsynet. Da vi så flyttede til Frede-

riksværk, der flyttede jeg til Lynæs for at få kort til arbejde og samtidig bo i nogle dej-

lige, naturlige omgivelser. 

 

Jeg synes, der er en god fleksibilitet og autonomi i arbejdet i Forsyningstilsynet. Og jeg 

kan planlægge min dag ret frit. Det giver mig mulighed for at jeg kan nå fritidsinteres-

ser og andre ting med familie og venner.  

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/

