
 

Høringssvar til Agenda 21-strategien for 2016 - 2019 ”Bæredygtige sammenhænge”  

Amager, den 4. september 2015 
 

1. Generelt om strategien 
I Miljøpunkt Amager vil vi gerne takke for et interessant høringsudkast til Agenda 21-strategien for 2016-
2019 ’Bæredygtige sammenhænge’. Der fokuseres på samarbejdsmuligheder og miljømæssige 
problemstillinger, men strategien har også en indbygget udfordring. 
 
Udfordringen for strategien er at finde en form, som gør den til et reelt (kommunalt) redskab for handling 
og borgerinddragelse. I praksis er agenda21-strategien en rammebeskrivelse, der på fornuftig vis beskriver, 
hvordan Københavns Kommune ”tænker” borgerinddragelse, og hvilke andre strategier denne 
rammebeskrivelse referer til. Der er gode ideer i spil, men Miljøpunkt Amager oplever en mangel på  
organisatoriske håndtag, der kan løfte strategien udover de gode hensigter. F.eks. er der intet, der 
forpligter Københavns Kommune udover de målsætninger, der allerede er beskrevet i andre strategier og 
planer (Klimaplanen, Handlingsplan for Grøn mobilitet, Ressource- og Affaldsplan 2018 etc.).  
 
2. Strategien som et kommunalt redskab 
Miljøpunkt Amager foreslår at strategien i højere grad giver retningslinjer/eksempler på, hvordan 
kommunen kan skabe handlemuligheder for borgerne, flerstrengede samarbejder og fællesskaber. 
 
Ved gennemlæsning synes der at være seks værktøjer, som kommunen kan anvende til at beskrive, 
hvordan strategien kan gå til arbejdet med at fuldføre de beskrevne miljømålsætninger. 
  

1. Understøtte samarbejder 
2. Afprøve nye indsatser 
3. Dialog om indsatser og udvikling 
4. Direkte deltagelse 
5. Samarbejde om adfærdsændringer 
6. Evaluering af fælles indsatser  

 
Understøtte samarbejder 
Det er interessant og vigtigt, at strategien for etableringen af lokale partnerskaber med lokale aktører er 
målrettet borgergrupper, og i vid udstrækning bygger på frivillighed.  Det er væsentligt at disse 
partnerskaber mellem kommunen og lokale aktører, har værdi for begge parter. Partnerskaberne vil kunne 
medvirke til at skabe forståelse for, at miljøudfordringerne kun kan løses ved at skabe sammenhænge og 
bæredygtige løsninger, der rækker ud over de lokale behov, samtidig med at de skaber ejerskab for de 
løsninger der igangsættes.  
 
Kommunens rolle beskrives som en facilitator, der kan understøtte samarbejder.  Det er oplagt at beskrive 
eksempler på, hvordan kommunen kan udfylde denne funktion, til inspiration internt og for eksterne 
samarbejdspartnere. Er det f.eks. ved at finde eksterne samarbejdspartnere, ved at hjælpe økonomisk, ved 
at låne materiel ud til projekter, eller ved at hjælpe med at finde viden og besvare juridiske spørgsmål? Det 
er fine eksempler der præsenteres på side 9, men de kunne blive endnu bedre, hvis de beskrev hvordan 
kommunen havde været med til at understøtte dem. 
 
Det kunne være spændende, om strategien i mere konkret grad kunne pålægge Københavns Kommune 
rollen som facilitator for samarbejder mellem lokale initiativer og statslige fonde og private virksomheder.  
Der er tidligere gjort forsøg med dette, men en bedre prioritering af dette kunne måske skabe flere og 
længerevarende resultater.  



 

 
I forhold til at etablere gode samarbejder, vil det være oplagt, at inddrage de erfaringer kommunen har 
gjort sig under Sharing Copenhagen ift. at etablere partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere - både 
virksomheder og organisationer. Hvad lykkedes, og hvad skal der arbejdes med for at skabe et mere 
ligeværdigt samarbejde? Hvilke roller kan kommunen indtage i et samarbejde? Det kræver en konkret 
vurdering, hvor der nogle gange kan være brug for megen styring, mens det andre gange kan være en 
fordel, at kommunen i højere grad slipper styringen uden at slippe deltagelsen i samarbejdet. 

 
Afprøve nye indsatser 
I forhold til at sikre sammenhæng og fremdrift i de løsninger der skabes igennem de lokale partnerskaber, 
er det væsentligt, at Københavns Kommune forpligter sig på understøtte lokale initiativer i længere 
perioder, og ikke kun mens de er nye og spændende. Mange gode projekter og løsninger er faldet til 
jorden, fordi det er svært at finde ressourcer til driften og vedligeholdelsen af løsningerne udover den 
spændende opstartsfase.   
 
Dialog om indsatser og udvikling 
Det er et rigtig godt værktøj at inddrage de lokale aktører direkte i dialogen om de forskellige indsatser. Det 
er dog meget væsentligt at holde sig for øje, at når Københavns Kommune inviterer borgerne til deltagelse, 
så skal kommunen også være gearet til at modsvare borgernes og lokale aktørers interesse og lyst til at 
deltage.  Det er vigtigt, at al involvering i udvikling foregår med en viden om, hvad borgerne reelt har 
mulighed for at påvirke og at gøre dette klart for borgerne.  
 
Det er klart at løsningerne på dette ofte findes i det konkrete, men i agenda21-strategien bør denne 
forpligtelse præciseres overfor København Kommune. 
 
Direkte deltagelse 
De fælles plantedage, der beskrives under temaet Bynatur, er et godt eksempel på direkte involvering, som 
kan skabe fællesskab og handlemuligheder for borgerne. Hvis man ønsker at involvere borgerne ud over de 
aktiviteter, hvor der er professionelt personale tilknyttet, er det vigtigt at understøtte og vedligeholde de 
lokale aktørers viden. 

 
Samarbejde under indsatser ift. at skabe den ønskede adfærd  
Det er et rigtig godt værktøj løbende at følge op på, om indsatserne bevirker de ønskede 
adfærdsændringer, og hvis de ikke gør, hvad man så i fællesskab kan gøre for at opnå dem. Det er en 
indsats der kræver, at der sættes ressourcer af fra kommunal side.  
 
Evaluering af fælles indsatser  
Det er rigtig godt for alle involverede parter at deltage i og lære af evalueringen af samarbejdet. I den 
forbindelse er det ønskeligt, at kommunen i højere grad indgår i en dialog med samarbejdspartnerne om at 
evaluere indsatsen. 
 
Samtidig er det relevant at være opmærksom på, om evalueringen viser, at der er brug for understøttelse 
på anden vis, for at indsatsen kan leve videre efter den første indsats. 
 
3. Kommentarer til de centrale temaer og københavnernes rolle 
Energiforbrug 
Det er fint med fokus på energirenoveringer og energiforbrug, men vi savner en betoning af hvordan 
borgerne kan blive mere direkte involveret i produktionen af vedvarende energi – f.eks. via medlemskab af 
vindmøllelaug og andre andelsordninger indenfor den vedvarende energiproduktion.   

 



 

Mobilitet 
Temaet indeholder gode tanker, men der kunne godt arbejdes med mere konkrete ideer, og f.eks. bygges 
videre på erfaringerne fra Transportnetværk Amager, hvor virksomhederne på Amager selv er med til at 
finde (bæredygtige) løsninger på deres transportudfordringer.  Det vil også være oplagt, konkret at 
understøtte lokale initiativer som cykelbiblioteket på Prags Boulevard. 
 
Forbrug, ressourcer og affald 
Nogle, men ikke alle vil gerne affaldssortere. Det bør udnyttes, således at bedre affaldssortering belønnes. 
Miljøpunkt Amager understøtter gerne lokale initiativer så som loppemarkeder og byttemarkeder.  
Kompostering af organisk affald er et overset redskab til at mindske affaldsmængden og transporten af 
affald. Miljøpunkt Amager arbejder på udviklingen af ”Kompostbudene”, der skal etableres som en social-
økonomisk virksomhed, hvor boligforeninger tilbydes servicering af kompostbeholdere og lokal udnyttelse 
af det komposterede affald til bl.a. etablering af gårdhaver.  
 
Klimatilpasning 
Klimatilpasningen af København er i høj grad afhængig af at borgerne deltager aktivt og direkte i etablering 
af de konkrete løsninger. Det skyldes at store dele af København består af private arealer. Det er derfor 
væsentligt, at der lokalt er ressourcer til at forestå vejledning og medfinansiering til private. Miljøpunkt 
Amager anbefaler etablering af lokale klimatilpasningssekretariater i tråd med Klima X, men med en langt 
stærkere lokal tilknytning til og forankring i de københavnske bydele.  
 
Bynatur 
Miljøpunkt Amager anbefaler, at temaet om bynatur suppleres med en mere konkret målsætning om 
skabelse af flere byhaver og andelsbaserede bylandbrug, der kan understøtte borgernes deltagelse i 
skabelse af grønne byrum og lokal fødevareproduktion. Inspiration kan bl.a. hentes fra initiativet ”Capital 
Growth” fra London, hvor borgmesteren stillede sig spidsen for et mål om etablering af 2.012 
byhaver/bylandbrug inden 2012. Målet blev nået. I dag har London 2.420 byhaver.  
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