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Afrapportering civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling 

Resumé 

Civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er nu færdige med deres arbejde og 
afleverer deres anbefalinger og forslag til initiativer til kommunalbestyrelsen. Civilsamfundssporet 
er det tredje og sidste spor i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling, og udvalgets samlede arbejde 
er dermed afsluttet. 

Forvaltningen indstiller 

1. At udvalgets afrapportering samt anbefalinger og forslag til initiativer  drøftes og tages til 
efterretning.  

2. At forvaltningen indarbejder de forslag fra udvalget, som kan rummes indenfor den 
eksisterende drift. 

3. At forvaltningen indenfor rammerne af Budget 2023 fremlægger forslag til, hvordan andre 
af udvalgets forslag kan realiseres. 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af Budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der 
skulle arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 
17. Arbejdet har forløbet i tre spor, hvoraf virksomhedssporet var det første, borgersporet det 
andet og civilsamfundssporet det tredje. 
 
Civilsamfundssporet har afsluttet deres arbejde i august 2021. Som afslutning på arbejdet har 
udvalget udarbejdet en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen med konkrete forslag og 
overordnede anbefalinger til det videre arbejde med grøn omstilling.  
 
Civilsamfundssporets anbefalinger bliver endvidere præsenteret for kommunalbestyrelsen på en 
temadrøftelse forud for kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2021. Lige som ved de 
forrige spor vil udvalgets formand og næstformand fremlægge anbefalingerne for 
kommunalbestyrelsen.  
 
Civilsamfundssporets drøftelser har haft til opgave at fokusere særligt på: 
 

 At supplere de allerede foreslåede anbefalinger fra de første to spor. 
 Implementering af anbefalingerne fra borgersporet. 
 Formidling af klimavenlige budskaber til en bred skare af borgere i Herlev. 
 Inddragelse af børn og unge. 

 
Otte foreninger har deltaget i civilsamfundssporet sammen med tre 
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Boligforeningen Hjortegården – ved afdelingsformand Iris Gausbo – Formand  
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 Boligforeningen Hedelyngen – ved bestyrelsesmedlem Birgit Hardt Hansen  
 Grundejerforeningen Højergaard – ved formand Cyril Porsborg Nonberg  
 Herlev Idrætsforening – ved formand Annelise Fenger 
 Boligforeningen Kirkehøj Kædehuse – ved formand Niels-Christian Andersen  
 Danmarks Naturfredningsforening Herlev – ved formand Inge Marie Pedersen  
 2. Herlev Spejder Gruppe – ved formand Karen-Margrethe Eegholm  
 Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev – ved bestyrelsesmedlem Jeanette Sylvest 

 
Fra kommunalbestyrelsen: 
 

 Michele Møller Amundsen (A) – Næstformand 
 Henrik Hilleberg (C) 
 Ibrahim Benli (Ø) 

 
Udvalget har afholdt fire møder. Alle møder er blevet afholdt på Herlev Rådhus. Se bilag 1 for en 
oversigt over disse møder og processen i udvalgets arbejde.  
 
Forslag til konkrete initiativer – resultatet af udvalgets arbejde 
Medlemmerne af civilsamfundssporet er kommet frem til en række initiativer indenfor seks 
temaer. Initiativerne er alle konkretiseret yderligere med forslag til konkrete indsatser. Denne 
oversigt kan ses i Bilag 2 ”Oversigt over initiativer fra civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn 
Strategi og Omstilling”. Alle initiativerne er for og med civilsamfundet og foreningernes aktive 
deltagelse i implementeringen er derfor afgørende for initiativernes succes. Forvaltningen kan 
støtte og hjælpe med at facilitere foreningernes rolle, men den endelige implementering afhænger 
af et aktivt medejerskab fra foreningernes side.  

De seks temaer med forslag til initiativer er: 
 
1. Grønt Herlev og Biodiversitet 
A. Mere natur i byen. De almene boligområder kan inddrages, så fællesarealer bliver grønnere og 
støtter op om biodiversitet. 
B. Mulighed for at borgerne kan donere planter til frivilligcenterets have. 
C. De høje træers klub. 
D. Promovere tiltag, der skal fremme biodiversiteten i borgernes have eller altankasser, herunder 
frøposer til borgere.  
E. Herlevs Naturhelte. 
F. Borgere med viden om den lokale natur, kan skabe bevidsthed om denne. 
G. Etablering af en plante-bytte-central. 
 
Forslag A, B, C, D og F forslag kan implementeres indenfor rammen, hvis der er opbakning fra 
lokale foreninger. Indsatserne skal sammentænkes med øvrige indsatser som VILD Herlev – 
deltagelse i konkurrencen Danmarks vildeste kommune og Herlevs kommende klimaplan i regi af 
DK2020. Forvaltningen anbefaler at uddeling af frøposerne sker ved stande på centrale steder i 
Herlev, som eksempelvis Borgerservice og Herlev Bibliotek, eller via skolerne 
Forslag E er sat i gang på baggrund af borgersporets anbefaling, og er et samarbejde mellem 
Herlev Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Herlev og Frivilligcenteret. Forslag G kan 
etableres som en del af den nye genbrugsplads.  
 
2. Affald og genbrug 
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A. Flere små genbrugsbutikker/byttecentraler lokalt i boligafdelingerne. 
B. Etablering af en fælles online bytteportal for brugte ting i Herlev. 
C. Stop madspild – boligforeninger kan lægge lokaler til uddeling af datovarer. 
D. Udveksling af idéer til gennemførsel af affaldssortering på tværs af boligforeninger. 
E. Gør brug af nudging for at få borgerne til at bruge affaldsbeholderne i offentlige områder. 
Opbakning til borgersporets anbefaling om flere offentlige skraldespande med mulighed for 
sortering.  
 
Forslag A, B, C og D kan implementeres indenfor rammen, hvis der er opbakning også fra lokale 
foreninger. Forslag E er der afsat midler til i delaftale for klima – Budgetaftale 2022. 
 
3. Transport 
A. Fremme af delebilordninger i bolig- og grundejerforeningerne. 
B. Udvikle en samlet ladestanderstrategi for Herlev. Kommunen skal tage en aktiv rolle i forhold 
til koordinering mellem boligafdelingerne.  
C. Fremme af cyklisme - idrætsforeningerne kan for eksempel opfordre deres medlemmer til at 
benytte cyklen til træning. 
 
Forslag A og C kan implementeres indenfor rammen, sidst nævnte ved at løfte emnet ved 
Idrætsforum. Forslag B er der afsat midler til i delaftale for klima – Budgetaftale 2022.  
 
4. Kommunikation og events 
A. Konkurrencer/kampagner med fokus på affaldsindsamling. 
B. Skabe en idébank med eksempler på eksisterende indsatser. 
C. Stormøde for civilsamfundet med fokus på grøn omstilling. 
D. Gå-grupper i regi af frivillighedscenteret med fokus på for eksempel at samle affald. 
E. Studieture for boligforeninger lokalt til andre foreninger i Herlev.  
F. Deling af nationale klimavenlige kostråd. 
 
Forvaltningen vurderer, at forslag A, D, E og F kan implementeres indenfor rammen. 
Forvaltningen vurderer tillige, at en realisering af forslag B og C kræver yderligere ressourcer, der 
vil skulle prioriteres i budgettet.  
 
5. Børn og unge 
A. Afholdelse af årlig ”Grøn uge” med forskellige aktiviteter i regi af foreningerne.  
B. Børnene som frontløbere fx i forhold til kostråd, affaldssortering o.l. 
 
Forvaltningen vurderer, at forslag A kan implementeres indenfor rammen. Forvaltningen vurderer 
tillige, at en realisering af forslag B kræver yderligere ressourcer, der vil skulle prioriteres i 
budgettet.  
 
Energi og forbrug 
A. Gør klimavenlig kost og indkøb nemt og attraktivt. 
 
Ovenstående er igangsat på baggrund af borgersporets anbefaling.  
 
Samlet status på implementering af anbefalingerne  
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Ved temadrøftelsen den 13. oktober 2021 vil der blive præsenteret en status på implementeringen 
af en række af anbefalingerne fra de tre spor. Forvaltningen vil endvidere vende tilbage med en 
status på implementering af anbefalingerne i forbindelse med budgetopfølgningen.  
 

Lovgrundlag 

Den kommunale styrelseslov § 17, Stk. 4. 

Økonomi 

Implementering af forslag 4B, 4C samt 5B kræver yderligere ressourcer, der vil skulle prioriteres i 
budgettet.   

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen  

Beslutning 

Ad 1.: Taget til efterretning. 
Ad 2.: Tiltrådt. 
Ad 3.: Tiltrådt. 

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. oktober 2021, pkt. 119: 

Ad 1.: Taget til efterretning. 
Ad 2.: Tiltrådt. 
Ad 3.: Tiltrådt. 

Bilag 

 Bilag 1_ Afrapportering - Civilsamfundssporr i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling 
 Bilag 2_ Oversigt over initiativer fra civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og 

Omstilling 

  

 


