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Økologi og bæredygtighed – ny inspiration til miljøarbejdet

Solskin og inspirerende oplæg mødte de mange fremmødte miljørepræsentanter på forårets 
miljøseminar den 14. maj, hvor programmet både bød på oplæg om FN’s verdensmål og Det 
Økologiske Spisemærke.

Miljøseminaret blev afholdt i det nye auditorium i Kongsholmcentret og Helene Qvist fra Miljø & 
Teknik fortalte kort om den nye, smarte bygning og de forskellige teknologiske løsninger der 
afprøves i huset. 

Nyt om miljøarbejdet…
Dernæst gav Andreas og Maja en kort update på det systematiske miljøarbejde og kunne blandt 
andet fortælle om den fælles miljøindsats for 2018-2019, som blev besluttet på Ledelsens 
Miljømøde i efteråret. Enhederne var på efterårets miljøseminar kommet med mange gode og 
kreative inputs til miljøindsatsen, som nu består af:

 Guide til bæredygtige indkøb (her blev miljørepræsentanterne opfordret til at melde sig til 
en projektgruppe, som kan komme med input til guiden, så den bedst muligt svarer på de 
spørgsmål og behov, der er i enhederne – I kan stadig nå det 😊)

 Det Økologiske Spisemærke – Alle enheder med bespisning skal i 2018 ansøge om 
Spisemærket. Der er desuden en ”økologisk højdespringer konkurrence” med en flot præmie 
til den enhed, der tager det største økologiske spring fra 2017 til 2018 (målt ud fra 
økologiprocenten)

 Oprettelsen af en byttebørs på medarbejdersiden, hvor enhederne har mulighed for at bytte 
inventar – se resultatet her: https://medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/bytteboers 

 Madkurser for køkkenpersonalet i enheder med bespisning – fokus på vegetarisk 
madlavning, årstidens grønt - og økologi selvfølgelig! Der afholdes endnu et kursus 20-21. 
september i Københavns Madhus – det er gratis at deltage og der er stadig pladser.

Grøn Initiativpris for kommunale enheder uddeles på efterårets miljøseminar – Alle opfordredes til 
at indstille enheder, der har gjort en særlig indsats på miljøfronten det seneste års tid – stort som 
småt gælder. Man må også gerne indstille sig selv, bare send os en indstilling senest den 15. august.

Sidst, men ikke mindst, opdaterede Andreas alle omkring den kommende eksterne revision, som i år 
ligger 20-22. august. 6 enheder skal have besøg – det er endnu ikke besluttet hvilke, men det bliver 
meldt ud, så snart det er fastlagt. Enhederne opfordredes til at tjekke deres miljøhåndbøger, afholde 
brandøvelser og få styr på kemikalier. 

FN’s verdensmål
Så var det tid til at høre lidt om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med verdensmålene satte  
FN i 2015 17 konkrete mål for den bæredygtige udvikling – og det er noget der kommer mere og 
mere fokus på ude i kommunerne. Mange af målene omhandler miljø og klima – og er således meget 
relevante at tage med ind i det lokale miljøarbejde.

https://medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/bytteboers
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På miljøseminaret fik vi besøg af Martin Keller, kendt fra Naturpatruljen og Martin og Ketil, der nu 
arbejder som verdensmålskonsulent i 
Københavns Kommune. Han fortalte 
om verdensmålene og om, hvordan de 
formidler arbejdet med bæredygtig 
udvikling og verdensmål til skolebørn 
og andre målgrupper. Det foregår på 
kreativ vis blandt andet med 
prøvesmagning af grillede insekter og 
sange om bæredygtighed.

(Se billedet til højre her)

Det økologiske Spisemærke
Efter oplægget om verdensmål, var det 
blevet tid til endnu en oplægsholder 
udefra. Anders Nicolajsen fra 
Fødevarestyrelsen kom og fortalte om 
det Økologiske Spisemærke og hvad 
der kræves for at få det – her blev der 
aflivet nogle myter og forhåbentlig er 
det blevet lidt klarere ude i enhederne, 
hvad der skal til for at få Spisemærket.

Tiden fløj af sted…
Klokken blev hurtigt 12 og det var tid til lækker frokost i Café Albertine. Vi ses til efterårets 
miljøseminar den 31. oktober. Her pønser vi på et lidt udvidet program, da miljøcertificeringen af 
kommunen har 10 års jubilæum.


