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Brugergruppen nu og i fremtiden
opsamling på gruppearbejde
Oplæg fra Steen Christiansen:
Formålet med Brugergruppen er, at sikre borgerene indflydelse på vigtige
beslutninger om affald og genbrug, varme-, vand- og kloakforsyning gennem
dialog og samarbejde med forvaltning, borgere og politikere.
Brugergruppen er med til at sikre information til borgerne om tiltag på affald og
genbrug, varme-, vand- og kloakforsyning. Brugergruppen skal også sikre, at
kommunalbestyrelsen er informeret om borgernes vurdering af områderne.
Brugergruppen skal sikre fremdrift i Agenda 21.
Brugergruppen repræsenterer husstande, hvor Albertslund Kommune, i henhold
til lovgivningen, er forpligtet til at forestå affald og genbrug og/eller varme- eller
vandforsyning og/eller er tilsluttet kloakforsyningen.
På sager, der fremsendes til Kommunalbestyrelsen gennem Miljø- og
Planudvalget, fremgår Brugergruppens udtalelse sammen med forvaltningens
indstilling.
Brugergruppen kan komme med input og har indstillingsret på det
takstfinansierede område, og er sparingspartener på det skattefinansierede
område.
Kan andre områder end vand og spildevand, f.eks. affald og genbrug eller
varme, komme i spil i forhold til selskabsgørelse?
Brugergruppens ambassadørrolle i forhold til dialog med
grundejere/boligafdelinger om nye tiltag eksempelvis: Hvad er fremtiden for
Hyldagergrunden, EL/Smart City, et årligt dialogforum med
grundejere/boligafdelinger, byens grønne områder, naturen.
Der er kommet ny organisation på Rådhuset fra 1. august 2013, hvad er
rationalet i forhold til Brugergruppen?
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Hvordan kan en eventuel ny sammensætning af Brugergruppen være, som nu
hvor formålet er affald og genbrug samt forsyning, skal der eventuelt fusioneres
med Vej og Park (eksisterende Grønne Råd og Naturgruppen), kan byudvikling
være en del af formålet, eventuelt med ad hoc medlemmer fra Brugergruppen
fra sag til sag?
Vi vil fortsat have en Brugergruppe, der arbejder aktivt for byens fremtid, med
en stor grad af synlighed, og fortsat er et aktivt dialogforum med konsensus.
Oplæg fra Povl Markussen:
(Arbejdsgruppen havde ikke nået at aftale et fælles oplæg)
Valg af brugerrepræsentant til HOFOR er vigtigt.
Vand- og spildevandsplaner fremlægges i Brugergruppen
Sikre at Brugergruppen deltager i projekter vedrørende vand og spildevand
Ønsker ikke at bruge tid på lokalplaner.
Mener at Grønt Råd Naturgruppen ikke skal være en del af Brugergruppen
Oplæg fra Lars Clark, Naturgruppen:
Var glad for indbydelsen, men ser Naturgruppen og Grønne Råd som en
integreret del af Brugergruppen, dog kunne det være en mulighed med
repræsentanter til møderne.
Anne Thorup Eriksen, HOFOR:
HOFOR er glad for samarbejdet med Brugergruppen og vil fortsat deltage i
møderne.
Forvaltningens oplæg til gruppearbejde:
Baggrund:
1.
2.
3.
4.
5.

Dagens indlæg
Forretningsorden m.v. fra 2000
Evaluering af Brugergruppen – 2007 og tilhørende diskussion
Forholdet til HOFOR
Forvaltningens oplæg

Diskussion:
A. Hvad skal vi med Brugergruppen
B. Skal Brugergruppen totalt reorganiseres
C. Hvad skal Brugergruppen beskæftige sig med:
Naturen, HOFOR, Kommuneplaner m.v., de takstfinansierede
områder….
D. Hvad skal være Brugergruppens formål
E. Hvordan skal mødeform og organiseringen være
F. Hvordan reklamerer vi bedre for arbejdet i Brugergruppen
G. Hvordan sikrer vi rekrutteringen til Brugergruppen
H. Kan vi bruge noget fancy IT til noget
I. Stil selv flere spørgsmål
Opsamling fra grupperne.
Gruppe 1:
A. Brugergruppen skal bevares stort set som i dag.
B. Brugergruppen skal tage dialog op med Forsyningsselskaberne¨
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C. Brugergruppen vil gerne beskæftige sig med kommuneplaner,
agendaplan, naturplan, takster
D. 3 formål:
- Indstille til kommunen og forsyning
- Sikre information og sparring
- Lære og inspirere hinanden
E. Mødeform som i dag, men informere bedre i områderne vi kommer fra
F. Bedre information i områderne giver bedre reklame!
G. Rekruttering som nu:
- Ved valg i boligområderne
H. ???
I. Naturgruppen og Grønt Råd er ekspertudvalg ikke som Brugergruppen
Brugergruppen har også en opgave i at påvirke i de enkelte boligområder, samt
inspirere og lære af hinanden
Gruppe 2:
-

-

Ekspertgruppe
Brugergruppen søger råd og vejledning
Brugergruppen inviterer ekspertgrupper
Brugergruppen informerer om ekspertgrupper
Bestyrelser giver Brugergruppen opbakning
Eksterne oplæg
God formidling/sprog
Grønt Råd en del af Brugergruppen
Opgaver:
a) Opret stående udvalg
b) Opret udvalg
c) Lys – gade
d) Miljø – natur
Bedre markedsføring – eventuelt nyt navn

Forventer flere natur- og miljøsager i Brugergruppen.
Naturgruppen indkaldes til konkrete sager.
Ekspertgrupper indkaldes efter behov til Brugergruppemøder
Møderne skal gøres mere spændende for at tiltrække nye medlemmer
Gruppe 3:
HOFOR
Manglende indsigt:
1. vedligeholdelse
2. afløb/brugsvand
3. spildevand/overfladevand
4. orientering af tiltag
Brugergruppen:
1. skrald
2. varme
3. vejbelysning/sti
4. stisystem
IT
-

tilskud til IT, når papir slutter
let læseligt til hjemmesider

Gruppe 4:
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-

Vil gerne have en repræsentant i HOFOR
Fortsat Brugergruppe
Indflydelse giver bedre mulighed for rekruttering

Gruppe 5:
Indhold:
-

-

-

Vores kerneområder er de takstfinansierede områder, hvor vi ”har
penge med hjemmefra” (vand, varme og renovation)
I forhold til vand skal vi gøre, hvad vi kan for at bevare indflydelse,
så det ikke er en ”fjern DONG-bestyrelse”, der beslutter og
prioriterer i Albertslund. Det betyder blandt andet, at der fortsat skal
være mulighed for forskellige takster i de forskellige kommuner.
Andre relevante områder, vi kan tage med, er det kommunale el og
lys samt trafik, vej, park…..
Naturgruppen skal være selvstændig og have høringsret
Grønt råd skal nedlægges
Naturgruppen kan have repræsentation i Brugergruppen, de kan få
sat punkter på dagsordenen, og der kan være et årligt tema
Plan skal være overordnet. Brugergruppen skal ikke forholde sig til
alle lokalplaner, men de overordnede principper. Forvaltningen kan
f.eks. komme med oplæg om diverse planer, som Brugergruppen
så kommenterer, men det er ikke Brugergruppen, der indstiller eller
godkender dem – det er politikkernes ansvar.
Vi skal i det hele taget være skarpe på kompetancefordelingen

Form:
-

Brugergruppen fungerer godt med 4 møder årligt, og dertil kan så
lægges seminarer og ture efter behov.
Vi kunne gøre mere ud af at komme to fra hvert boligområde (men
fortsat kun med en stemme).
Naturgruppepunkter kunne komme tidligt på hvert møde, og en
gang om året kunne der være et større naturpunkt.
Vi bør overveje, hvordan vi tager imod nye
Vi bør overveje at skifte navn
Vi skal til at bruge Facebook og/eller lignende

”Holde fast” i forhold til HOFOR – den gode dialog skal bevares, HOFOR skal
fortsat inviteres til/deltage i Brugergruppemøder.
Der blev udtrykt ønske om, at Naturgruppen fik høringsretten tilbage
Konklusion/opsamling fra Steen Christiansen:
God dag med mange fine debatter.
Brugergruppen vil bestå mere eller mindre i nuværende form, med samarbejde
med Naturgruppen på områder, hvor det falder naturligt, der kan arbejdes ad
hoc med kommuneplaner, og mere formaliseret skal belysning inddrages.
Der skal fortsat tænkes og arbejdes videre med fornyelsen, det vil forvaltningen
gøre sammen med Brugergruppen det næste halve år.
Det gode samarbejde, der i dag er med HOFOR, fortsættes
Vil undersøge muligheden for at nedlægge Grønne Råd.
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