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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommenterer på 

overvejelserne om Københavns Kommunes fremtidige understøttelse af grøn 

frivillighed. Dette høringsvar har været drøftet i bymiljøudvalget samt på et 

lokaludvalgsmøde. 

Først og fremmest glæder det os meget, at Teknik og Miljøudvalget har besluttet, 

at: ”TMF skal udarbejde en indstilling til politisk behandling, der redegør for 

konsekvenserne af nedlæggelsen af frivillighedskoordinator-stillingen og redegør 

for hvordan vi fra 2020 sikrer, at frivillighedskoordinations funktionen genoprettes 

og udvides, således at kommunen yder frivillige grupper den relevante støtte og 

yderligere laver opsøgende arbejde for at understøtte etableringen af nye, grønne 

frivillighedsprojekter”. 

 

Dette kan Bispebjerg Lokaludvalg bidrage med 

Overordnet er Bispebjerg Lokaludvalg enig i, at grøn frivillighed kræver 

koordinering fra forvaltningens side. Dette er en uundværlig del af arbejdet. 

Bispebjerg har dog samtidig allerede tradition for at støtte op om de lokale grønne 

initiativer, og det vil vi gerne fortsætte med. Nedenfor vil vi uddybe hvordan. 

 

Bydelspulje: 

Bispebjerg Lokaludvalg har gennem tiden støttet grønne projekter økonomisk via 

bydelspuljen. Her har initiativer som ”Nordvest ta´r skraldet”, ”Ugler i mosen”, 

”Mosens venner”, Højmosens Kogræsserlaug, Utterslev Naturplejelaug, 

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver, og mange andre foreninger søgt og fået penge 

til lokale aktiviteter. Det vil vi fortsætte med. 

 

Initiativ til nye grønne projekter: 

Bispebjerg Lokaludvalg har også taget initiativ til nye tiltag. Der er lagt mange 

ressourcer i Helhedsplanen for Utterslev Mose og sammenslutningen ”Mosens 

venner”, hvilket har medført involvering af et meget stort antal frivillige. Derfor 

vil vi eksempelvis fortsætte med at afholde ”stormøder for Utterslev Mose” en 

gang om året. 

Vi har også været drivkraften i at igangsætte Højmosen Kogræsserlaug. Såfremt 

der fremover skulle vise sig lignende behov, hvor Lokaludvalget naturligt kan 

være igangsætter, så gør vi gerne det gerne. MEN det er vigtigt at fastslå, at et 

Lokaludvalg (såvel som et Miljøpunkt) aldrig kan igangsætte et nyt grønt initiativ 

alene! Mere herom senere.  

 

Sparring og vidensdeling: 

Løbende har vi kontakt med mange af de grønne projekter. Eksempelvis når 

Lersøgrøftens integrationsbyhaver har brug for at få en dialog i gang med 
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kolonihaverne om vandtilførsel eller brug for at få italesat deres behov 

overfor politikerne. Når Kogræsserlauget har brug for en dialog med Kultur 

og Fritidsforvaltningen om adgang til fodbold-klubhuset, ressourcepersoner i 

TMF eller andet. Den type sparring og vidensdeling fortsætter vi med, og det 

anser vi for at være en naturlig del af lokaludvalgets funktion som bindeled 

mellem Københavns Kommune og borgerne.  

 

Herudover driver vi ”Grønt netværk Bispebjerg” som er åbent for alle grønne 

initiativer i bydelen. Her inviterer vi til 2 årlige møder samt løbende vidensdeling. 

 

I forbindelse med nedlæggelse af frivillighedskoordinator stillingen har vi i øvrigt 

set et helt nyt sammenhold opstå. De fem Bispebjerg projekter er gået forrest i at 

samle alle de grønne projekter på tværs af byen. Det har givet en helt ny energi og 

muligheder for vidensdeling mellem de initiativer, som ligner hinanden. 

Eksempelvis har de to kogræsserlaug (hhv. Amager og Utterslev) god gavn af en 

fælles snak,  ligesom byens forskellige byhaveinitiativer har haft gavn af at sparre 

med hinanden. Vi ser derfor en mulighed i, at Lokaludvalg og Miljøpunkter 

sammen kan bistå til et årligt arrangement, hvor de frivillige inviteres til at lære 

hinanden at kende. 

På samme måde kan man forestille sig, at nye initiativer får hjælp af de etablerede 

initiativer, så opstartsprocessen glider nemmere. 

 

Det forventer vi af Teknik og Miljøforvaltningen 

Ingen lokal sparring uden en central frivillighedskoordinator.  

I teorien kunne friviligkoordinatorens funktion godt udlægges til lokaludvalgene, 

men de dele af funktionen, der kræver koordination af høj grad af faglighed 

indenfor jura, biologi eller administration vil i givet fald enten blive fagligt 

fortyndet eller urimeligt kostbart. Her er stordrift en fordel. Funktioner, der kræver 

koordination af høj grad af specifik faglighed, bør derfor med fordel foregå 

centralt. 

 

Her er hvad vi forventer af Teknik og Miljøforvaltningen for kunne yde 

ovenstående understøttelse af det grønne:  

Vi ser Frivillighedskoordinatorens opgave bestå af følgende 3 opgaver: 

1. Opstart af nye grønne initiativer 

2. Koordination af netværksdelen på tværs af de grønne initiativer 

3. Udlån af udstyr til affaldsindsamling og naturpleje 

 

1) Opstart af nye grønne initiativer 

Som Lokaludvalg/Miljøpunkt kan man være den, som trommer folk sammen, 

holder inspirationsmøder osv. Men det er forvaltningen, som bør være myndighed, 

og dermed før opstart af et projekt kan påkalde assistance fra byrumsforvaltere, 

biologer, driftfolk og i nogle tilfælde også folk fra ”forurenende virksomheder”. 

Det er koordinationen af disse aktørers faglige kompetence, som er en nødvendig 

forudsætning for, at gode beslutninger kan træffes. Der skal både vurderes, hvor 

egnet et område er til et givent projekt, spørgsmål om adgangsforhold for 

mennesker og driftsmaskineri, hensyn til andre brugergrupper, affaldshåndtering, 

vandforsyning, hensyn til rødlistede arter osv. Og måske skal der også søges 

dispensationer fra byzonelov og fredninger, og i sidste ende skal der udarbejdes en 
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juridisk holdbar samarbejdsaftale.  

Frivillighedskoordinatoren er den, som koordinerer de interne 

forvaltningsbidrag. Denne myndighedsopgave skal med fordel ligge i TMF, 

ligesom den plejer.  

Netværksdelen på tværs af de grønne initiativer 

Det skal fortsat være TMF, som har det forkromede overblik over, hvad der 

findes af frivillige initiativer. TMF skal også løbende forny samarbejdsaftaler. 

Men man kan dog sagtens forestille sig en model, hvor Lokaludvalg og 

Miljøpunkter spiller en større rolle i den konkrete sparring og netværksdel – 

jævnfør de tidligere skitserede forslag.  

 

Udlån af udstyr 

Bispebjerg Lokaludvalg har intet ønske om at stå for udlån af udstyr. Vi har et 

sekretariat på 3 personer, som skal varetage alle lokaludvalgsopgaver. Her er 

simpelthen ikke plads til en udlånsopgave. 

Det er vores opfattelse, at udlån af udstyr har kørt fint med udgangspunkt i 

forvaltningen. Lige nu er udlånsudstyret overdraget til Miljøpunkt Indre by, 

Vanløse Lokaludvalg og Brønshøj Husum Lokaludvalg. Såfremt udlånsopgaven 

fortsætter hos disse tre, så skal vi sikre os følgende: 

A: Frivillige i alle bydele har lige ret til at låne udstyret. Udstyret er indkøbt for 

kommunale midler, så derfor er udstyret ikke forbeholdt de tre steder, som har 

påtaget sig udlånet.  

B: Der skal følge midler med til de tre udlånere til administration og til løbende 

eftersyn og fornyelse af nedslidt grej. Derfor bør der laves en aftale mellem TMF 

og de tre udlånere, så TMF betaler for administrationen.   

Hvis ikke dette opfyldes, anbefaler Bispebjerg Lokaludvalg, at udstyret trækkes 

tilbage til forvaltningen, og at forvaltningen igen selv står for udlån. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg ser frem til, at frivillighedskoordinatorens funktion vender 

tilbage til TMF. En frivillighedskoordinator er i mange henseender udtryk for ”en 

indgang til kommunen”, hvilket efterspørges hver gang der afholdes store 

dialogmøder om mere og bedre borgerinddragelse.    

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 


