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Til Overborgmester Frank Jensen
(kopi til Teknik- og Miljøudvalget)
Kommunens støtte til lokalt demokrati og miljøarbejde
Vi håber at Overborgmesteren kan udlede generelle, fremadrettede konklusioner af
nedenstående beretning fra en lokal miljøgruppe med 12 års historie i Kgs. Enghave.
Når kommunen gennemfører organisatoriske ændringer i det lokale demokrati- og
miljøarbejde, sender det altid turbulens igennem organisationer og frivillige netværk, til
stor skade for engagement, beboeropbakning og resultater.
Ofte forårsager kommunale ændringer kvælningsdøden for allerede eksisterende,
uafhængige beboerorganisationer mv. Samtidig bygges der nye kortvarige (afhængige)
beboernetværk op omkring lokalt ansatte. Ikke sjældent drænes de uafhængige
organisationer for livsnødvendige resursepersoner af de kommunalt støttede fora, som
derefter lukkes uden hensyn til igangværende projekter.
Siden 1998 har kommunalpolitiske beslutninger, direkte eller indirekte, medført i
gennemsnit mindst en årlig, organisatorisk ændring, som har berørt arbejdet i vores
miljøgruppe (medtaget er ikke det sociale område og kulturområdet). Her er listen:
BR-udpeget partipolitisk Bydelsråd (sekretariat)
Kvarterløft med borgerinddragelse (sekretariat)
Styregruppe for Kvarterløft (sekretariat)
Grøn Guide (ansat i ØF)
Valgt partipolitisk Bydelsråd (sekretariat)
Byudviklingsforum (sekretariat)
Anden Grøn Guide (ansat i Grøn Valby)
Agenda 21-puljen (aktivitetsmidler)
Sydhavnsrådet (netværksmedarbejder)
Tredje Grøn Guide (ansat i Kulturhuset)
Kgs. Enghave Lokaludvalg (sekretariat)
Grøn Sydhavn (satellit-medarbejder ansat i Grøn Valby)
Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn (fond med kommunalt tilskud; tidl. Grøn V/SV)
Fra juli 2011: Kgs. Enghave Lokaludvalg (sekretariat og kommunalt miljøansvar)
De negative konsekvenser i lokalsamfundet af en så ekstrem slingrekurs, burde være
åbenbare (hvis kommunen var et menneske ville alarmklokkerne ringe!).

Overborgmesteren har et medansvar for den sidste på listen af følgende grunde:
1) Det var et ØF-notat som stillede i udsigt, at en administrativ besparelse ved en
sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt, kunne udmøntes uden nævneværdigt
kvalitetstab i det lokale miljøarbejde, 2) Lokaludvalgene, som overtager ansvaret for det
lokalt støttede miljøarbejde, hører formelt under ØF, og 3) ØF har hovedansvaret for
kvalitetssikringen af bundniveauet (mht. bl.a. demokratisk legitimitet) i de nuværende og
kommende lokaludvalg (dette ansvar har ØF efter vores opfattelse hidtil negligeret1).
Idet Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (i tråd med ØF-notatet) offentligt
har udtrykt forventning om, at det kommunalt støttede lokale miljøarbejde, vil fortsætte på
omtrent uændret niveau efter juli 2011, vil vi opfordre Overborgmesteren til snarest at
komme med en politisk udmelding (udredning) til alle lokaludvalg.
Set i lyset af kommunens store klima- og miljøambitioner er en sådan politisk udmelding
af vital betydning for retningen på miljøområdet (det lokalt funderede miljøarbejde i
København vurderes at være sat 15 år tilbage med budgetforliget).
Det vil efter vores opfattelse være tillidsbrud, hvis BR-forligspartierne påfører
lokaludvalgene en ny udfordrende ansvarsopgave (miljø-projektarbejde), uden tilførsel af
de nødvendige resurser, samtidig med at det miljøpolitiske niveau (Bo Asmus Kjeldgaard)
udtrykker forventning om uændrede præstationer (i forhold til tiden med miljøpunkter).
Vil Overborgmesteren kommunikere til lokaludvalgene og offentligheden, på hvilket
niveau det kommunalt støttede, lokale miljøarbejde realistisk set forventes at kunne
fortsætte (jf. Bo Asmus Kjeldgaards gentagne udmeldinger)?
Vi håber at lokaludvalgene (seneste plante i væksthuset) vil blive seriøst udviklet og
bevaret i rigtig mange år – statistisk set vil de blive nedlagt i 2012!?
Mvh
Grøn Agenda Sydhavn
v/ Claus Andersen
http://www.sydhavnstippen.dk/?page_id=166
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Ifølge ØF kan der ikke klages over afviklingen af LUs repræsentantsskabsmøder, og en forening eller
arbejdsgruppe godkendes af ØF (efter en klage), selvom hverken medlemsliste eller relevant
foreningsaktivitet dokumenteres.

