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Kommentarer til strategi for omverdensinddragelse
Amager Øst Lokaludvalg takker for muligheden for at kommenterer
på Teknik- og Miljøforvaltningens strategi for omverdensinddragelse
på klimatilpasningsområdet.
Amager Øst Lokaludvalg har besluttet at fremsende kommentarer, der
er identiske med de kommentarer som sekretariaterne for de to
lokaludvalg på Amager og Miljøpunkt Amager i fællesskab
fremsendte før sommerferien. Kommentarerne er indsat herunder.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand Amager Øst Lokaludvalg

Kommentar til ”Strategi for omverdensinddragelse på
klimatilpasning”
18-08-2015
Den ambitiøse klimatilpasningsplan hilses velkommen på Amager og
vi glæder os til at arbejde videre med indsatsen. Det er oplagt at
samarbejde om at finde synergier mellem skybrudsplanerne, de
konkrete klimatilpasningsprojekter og lokale byrumsprojekter.
Det er forståeligt, at strategipapiret stadig er på et meget overordnet
plan, da klimatilpasningsprojekterne stadig er under planlægning og
der derfor endnu ikke er høstet de store erfaringer med inddragelse af
borgere og lokale interessenter i klimatilpasningsarbejdet. Alligevel
er det ønskeligt at TMF kommer med lidt mere konkrete bud på hvilke
specifikke roller og hvilket ansvar de lokale aktører, herunder LU skal
påtage sig i klimatilpasningsarbejdet og hvilke ressourcer der stilles til
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Amager Øst Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

rådighed for arbejdet lokalt. Som det er nu, er opgaverne, ansvaret og
ressourceanvendelsen meget løst beskrevet. Det vil give et bedre
grundlag for at kunne tage stilling til strategipapiret, hvis TMF giver
et bud på, hvordan de forestiller sig, at samarbejdet kan foregå.
Samtidig vil det være gavnligt med en udmelding om i hvor høj grad
det forventes at LU engagerer sig i omverdensinddragelsen. Der er
afsat en begrænset mængde ressourcer til at varetage den lokale
miljøopgave. Hvis der er forventninger til, at omverdensinddragelse
ifm. skybrudsplanerne skal fylde meget hos LU, vil det fjerne tid og
ressourcer fra andre miljøopgaver, med mindre der tilføres flere
ressourcer til indsatsen.
1. Årshjul
Det er et godt værktøj for både TMF og LU at det lokale kendskab til
projekter og aktiviteter i bydelene inddrages i udformningen af
forvaltningens forslag til projektpakker. Det giver en vidensdeling der
går begge veje og LU kan forberede sig på, hvilket omfang af
projekter der tages med til budgetforhandlingerne.
På samme vis er det også godt for LU hurtigst muligt at få oplysninger
om, hvilke projekter der vedtages, sådan at de kan indtænkes i det
kommende års arbejde.
Spørgsmål til begreber i teksten: Er der forskel på projektpakker og
projekter og hvad består den i?
3. Aktører med en særlig rolle og ansvar for inddragelsen
Punkt 2 og 3 er svære at kommentere på uden et mere konkret oplæg
om opgaverne og opgavernes omfang fra.
Vi kan dog fortælle om nogle af de styrker vi oplever at
lokaludvalgene på Amager og Miljøpunkt Amager besidder og de
opgaver vi allerede varetager. Det har været en lokal prioriteret
opgave siden 2011, at sætte fokus på klimatilpasning og de privates
muligheder for at klimatilpasse. I de seneste to år har vi haft et særligt
fokus på mulighederne for at klimatilpasse de private fællesveje.
Derfor har vi også en stor interesse i, at vores lokale
klimatilpasningsindsats kan spille sammen med
omverdensinddragelsen i forbindelse med skybrudsplanerne. Det kan
fx være i forhold til at engagere de grundejerforeninger, der kommer
til at få mulighed for at lede regnvand til skybrudsløsninger eller for at
forsinke regnvandet, hvor det er ønskeligt.
Vores tre største styrker er:
-

At vi har et lokalt kendskab til projekter og aktører på Amager, som
kan inddrages i klimatilpasningen af bydelen.
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-

At vi har et stort netværk som gør, at vi kan nå en bred målgruppe
og komme i dialog med dem.
At vi allerede har oparbejdet en opmærksomhed om private
løsninger og sammenhængen med de større klimatilpasningstiltag.

Vores erfaring er, at inddragelse kræver direkte dialog. Hvis
modtageren skal kunne se sig selv i forhold til projekterne og tage
stilling til dem, så er det ikke nok at lave annoncer og et enkelt
borgermøde. Det er den direkte og opsøgende dialog der åbner op for
at skabe inddragelse og tilknytning.
4. Specifikation for omverdensinddragelsen
Ud over den direkte dialog, er det også vigtigt med en klar melding
om, hvad målgruppen kan have indflydelse på i de enkelte projekter
og hvad der allerede er vedtaget. En borgerinddragelsesproces der
lover indflydelse, skal også give indflydelse. Alt for ofte høres det, at
borgermøder og høringer er ren formalia og at de ønsker og forslag
der bringes i spil overhøres af politikere og forvaltning. Skal
lokaludvalgene være afsender på omverdensinddragelsen er det derfor
vigtigt kommunen lever op til intentionerne om lytte til borgerne og
de lokale ønsker.
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