
Københavns Kommune        Valby Lokaludvalg

Valby Lokaludvalgs høringssvar til Det fremtidige miljøarbejde i 
København

Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde den 12. juni 2007 
høringsoplæg: Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til organisering 
af det lokale miljøarbejde efter 2007.

Lokaludvalget har den 18. juni 2007 afholdt møde med Agendacentret i 
Valby og repræsentanter fra forvaltningen for at drøfte det fremtidige 
samarbejde. 

Som udgangspunkt er Valby Lokaludvalg tilfreds med, at forvaltningen 
lægger op til, at det lokale agendaarbejde fortsætter. I Valby har 
bydelen haft stor glæde af Grøn Valbys aktiviteter og samarbejdet med 
lokaludvalget har stået på i flere år med en række fælles aktiviteter og 
projekter.

Valby Lokaludvalg skal beklage, at der endnu engang lægges op til en 
midlertidig løsning for miljøarbejdet i kommunen, selvom dette også 
giver mulighed for, at samarbejdsformen mellem lokaludvalgene og 
Agendacentrene evalueres og revurderes indenfor en kortere periode. 

Valby Lokaludvalg vil umiddelbart pege på, at det fremtidige 
samarbejde organiseres ud fra model 1 i notatet med støttemidler til 
Agendacentrene med formelle krav om samarbejde med 
lokaludvalgene. Det er udvalgets vurdering, at et samarbejde efter 
denne model kan gennemføres i Valby uden unødigt bureaukrati og kan 
styrke miljøarbejdet i bydelen. 

Der var på mødet forundring over og utilfredshed med, at der ikke 
lægges op til etablering af agendacentre i hver bydel. Københavns 
Kommune har på alle andre områder tilstræbt en bydelsinddelt 
opgaveløsning, som følger de ti bydele. Særligt skal vi fremhæve 
placeringen af et center på Vesterbro, som skal samarbejde med fire 
lokaludvalg. Det forekommer som en uhensigtsmæssig løsning for 
miljøarbejdet i de to bydele. Hvis Teknik- og Miljøudvalget imod 
forventning ikke opretter miljøcentrene i alle bydele, skal det indstilles, 
at der findes en anden og mindre bureakratisk løsning for de fire 
lokaludvalg: Vesterbro/Kgs. Enghave og Indre By og Christianshavn, 



som bedre kan fremme miljøarbejdet.   

Valby Lokaludvalg er bekendt med, at en model med etablering af 
Agendacentre i hver bydel vil betyde en opprioritering af miljøarbejdet 
og en udvidelse af de afsatte midler i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. 
Valby Lokaludvalg mener, at der for beskedne midler kan opnås 
betydelige resultater i miljøarbejdet ved at udbrede Agendacentrenes 
arbejde.

Valby Lokaludvalg mener ikke, at fordelingen af midler alene skal ske 
ud fra befolkningstal. Fordelingen bør ske efter en model i lighed med 
lokaludvalgene, hvor der gives et fast beløb til sekretariat og 
puljemidlerne fordeles efter befolkningstal.  

Med venlig hilsen
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