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I valget mellem de to modeller foretrækker Agendaråd Sydhavn model 1, idet
den må forventes bedst at kunne sikre kvalitet og engagement i miljøarbejdet.
Agenda 21-centrenes snitflader med Lokaludvalgene
Samarbejdet mellem centre og Lokaludvalg bør efter Agendaråd Sydhavns opfattelse sikres med få regulerende retningslinier. Vi foreslår disse:
o Agenda 21 centeret får observatørpost i Lokaludvalg og i disses miljøudvalg.
o Lokaludvalg bliver repræsenteret i Agenda 21 centerets bestyrelse og i relevante følgegrupper.
o Agenda 21 centeret får høringsret, og ret til særudtalelse, i forbindelse
med Lokaludvalgs miljø-høringssvar til kommunen.
Sådanne rammer må formodes at overflødiggøre mere bureaukratiske krav, idet
både Agenda 21 centeret og Lokaludvalg har en interesse i samarbejde og konsensus. Gensidig orienteringspligt i betydende miljøspørgsmål kan overvejes.
Som en lokal problemstilling skal det nævnes, at synergieffekten mellem Karens
Minde Kulturhus, Sydhavns Bibliotek, beboerrådgiveren, netværksmedarbejderen, Lokaludvalget og Grøn Sydhavn – alle i samme bygning (langt fra Vesterbro!) – er af uvurderlig lokaldemokratisk betydning.
Agenda 21 centrenes dækningsområder og økonomi
Agendaråd Sydhavn forstår ikke hensigten med forvaltningens forslag. Hvis målet med en centralisering af ”lokalt miljøarbejde”, er en styrkelse af det lokale
miljøarbejde, er det uforståeligt at argumentationen herfor udelades – selvmodsigelsen taget i betragtning.
I Kongens Enghave har Agendaråd Sydhavn og medlemsgrupperne haft et tæt
samarbejde med Grøn Sydhavn – og vi var i gang med en fremadrettet evaluering

af forsøget. Virkeliggøres forvaltningens centraliserings-forslag kan vi begynde
forfra, med helt nye problemstillinger.
Efter etableringen af Kongens Enghave Lokaludvalg (med sekretariatsfællesskab
med Vesterbro) bør miljø-tilknytningen fremover, som foreslået af forvaltningen,
rettes mod Vesterbro, i stedet for Valby – men et Vesterbro-center for 100.000
indbyggere, og med fire Lokaludvalg tilknyttet, forekommer unødigt kompliceret
og fjernt fra intentionerne i Lokal Agenda 21.
På den baggrund har Agendaråd Sydhavn to ændringsforslag til forvaltningsnotatet:
o Indre By & Christianshavn får et selvstændigt Agenda 21 center.
o Grøn Sydhavn, med en lokal medarbejder og egen aktivitetspulje (som
hidtil), tilknyttes Grøn Vesterbro, således at dækningsområdet følger Lokaludvalgene. Dette foreslås gennemført som princip i hele kommunen.
Endelig foreslår vi at intentionen om at udvide Agenda 21 centrenes dækningsområde til hele kommunen, af hensyn til miljøarbejdets kvalitet, følges op med
flere midler, således at beløbet pr. borger i dækningsområdet som minimum fastholdes.
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