
 

 

 

10. juni 2022 

 

J.nr.: CaseNo 

SOHO 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

  

Telefon 4171 5400 

 

Digital Post til os: 

Send via virk.dk 

Send via borger.dk 

 

 

 

TRANSSKRIPTION AF VIDEOEN:  
MØD HILAL – JURIST 

 

[BESKRIVELSE] Hilal, der er jurist i Forsyningstilsynet, fortæller: 

 

Jeg føler, at vi gør en forskel som et team. Jeg sidder med det, vi kalder økonomisk re-

gulering af elnet- og gasvirksomheder. Hvor vi både fører tilsyn med, men også træffer 

afgørelser om, hvor meget de her monopolvirksomheder må tjene. 

 

Jeg er jurist. Og vi har mange forskellige opgaver på kontoret. Man kan også opnå en 

specialistfunktion i Forsyningstilsynet, hvor man har mulighed for at nørkle med et om-

råde, som man synes er spændende.  

 

[BESKRIVELSE] Hilal fortsætter med at fortælle om Forsyningstilsynet som arbejds-

plads. Imens ser vi dækbilleder af huset udefra, Hilal der deltager i møder med nogle 

af sine kolleger samt Hilal på ’walk and talk’ i skoven med en kollega samt dækbilleder 

af kolleger, som spiller pool sammen. 

 

Der er også mulighed for at indgå i internationalt samarbejde på EU-plan. Og der er rig 

mulighed for at være med i lovgivningsarbejde og udstede bekendtgørelser, hvis man 

synes, det er spændende. 

 

Der er en utrolig fleksibilitet både i tilrettelæggelsen af sin arbejdstid og ferier. Vi kører 

også med noget, der hedder Flex, så man kan tidsregistrere de timer, man arbejder 

over, og så kan man vælge enten at arbejde mindre på et andet tidspunkt eller holde 

fri. 

 

Der er et rigtig fint socialt sammenhold, både på det faglige niveau hvor man sagtens 

kan tillade sig at stille spørgsmål også til en mere erfaren kollega, samtidig med at der 

også er et godt socialt sammenhold. Og det afspejler sig også i ens arbejdsglæden, 

synes jeg. 

 

Jeg synes, man skal vælge noget, som man synes er spændende og noget man kan 

se sig selv arbejde med og kan forestille sig, at man kan trives i.  
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