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Center for Miljø 
Mikkel Aarø-Hansen 
Kalvebod Brygge 45 
1502 København V 
 
 
 
Høringssvar om det lokale miljøarbejde 

Vanløse Lokaludvalg har modtaget høringsoplæg vedrørende 
miljøcentre i Københavns Kommune efter 2008. 
 
Det er Vanløse Lokaludvalgs opfattelse, at der med fordel kunne være 
et center i hver af de af Borgerrepræsentationen vedtagne 10 bydele. 
Det vil lægge helt naturligt i forlængelse af BR’s beslutning. Da der 
nu skal gennemføres en nyt forløb med Agenda 21 centre, vil det være 
en naturlig udvikling at inddrage lokaludvalgene, der ikke var oprettet 
ved de nuværende/oprindelige centres begyndelse. Lokaludvalgene 
har netop betydet, at de brede lokale interesser i hver bydel er sikret 
repræsentation, ligesom der også er arbejdsgrupper i lokaludvalgene, 
der konkret arbejder med miljøspørgsmål. En vigtig opgave for 
lokaludvalgene er derudover at inddrage borgerne og deres 
synspunkter i det kommunale arbejde. 
 
Vi mener derfor, at de midler, der påtænkes anvendt fremover på dette 
område, bør tillægges lokaludvalgene. Vanløse Lokaludvalg  foreslår, 
at lokaludvalgene f.eks. gennem en kontrakt med Teknik- & 
Miljøudvalget fortsættet miljøarbejdet og årligt rapporterer herom. 
Derved opnås muligheden for en koordinering af det lokale arbejde, 
der både vil kunne styrke lokaludvalgene og det lokale miljøarbejde. 
 
En sådan koordinering vil også være en fordel for kommunen, idet der 
ikke opretholdes eller nyetableres forskellige centre/organer, f.eks. 
mellem miljø- og andre lokale interesser. Gennem et etableret 
samarbejde vil det også kunne undgås, at der opstår misforståelser 
omkring det kommunale miljøarbejde og miljøpolitikken. 
 
Høringsoplægget giver anledning til nogle yderligere kommentarer. 
Der vil ikke kunne sikres juridisk gensidig repræsentation mellem en 
centerbestyrelse og et Lokaludvalg, idet lokaludvalgenes 
sammensætning er fastslået i denne valgperiode. Modsat må man gå 
ud fra, at lokaludvalget kan være repræsenteret i en sådan bestyrelse, 
men det forekommer ikke krystalklart, om medlemmerne her vil 
kunne pålægges mandater af et lokaludvalg. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tina Louise Olsen 
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