
Albertslunds miljørepræsentanter brænder for miljøet  
 
 
Miljøarbejdet i Albertslund Kommune var i fokus, da miljørepræsentanter fra hele 
kommunen mødtes til årets andet miljøseminar.  
 
Det grønne regnskab, årets miljøekskursion til Vestforbrændingen og miljømål for 2013 er på 
dagsordenen, da miljørepræsentanterne i Albertslund Kommune er samlet til årets andet 
miljøseminar en kold efterårsdag den 25. oktober 2012.  
 
Kommunens fjerde miljøseminar bliver skudt i gang i et lille, men hyggeligt lokale med udsigt til 
Vallensbæk Mose.  
 
Niels Ringlebjerg Jensen starter dagen med at proklamere, at kommunens ny klimapolitik handler 
om, at  jo flere mennesker man kan samle i et lille rum, jo mindre skal vi varme op og jo mere 
skåner vi miljøet, hvilket får deltagerne til at grine, som et godt eksempel på dagens uformelle 
stemning.   
 
Dialog og videndeling  
Dagens miljøseminar skiller sig ud fra 
de tidligere seminarer: ”Ind til nu har 
miljøseminarerne været præget af 
envejskommunikation, men fra i dag og 
fremover har vi mere plads til dialog og 
samtale. Så fremadrettet vil der være 
endnu bedre mulighed for dialog på 
tværs, men også til at alle kan komme 
med inputs til dagsordenen,” fortæller 
Niels Ringlebjerg Jensen.  
 
Og miljørepræsentanterne er positive 
over for den nye model med mere dialog 
og videndeling: ”Dagens miljøseminar 
har givet nogle gode inputs fra vores 
miljø-kollegaer, og det har givet 
grundlag til at tænke fremad mod de nye       Ideudveksling om nye miljøindsatser  
miljømål for 2013,” fortæller Jeppe Juhl,  
der arbejder i Børnehuset Roholmhaven.  
 
Han bliver bakket op af Connie Hansen, der arbejder i Dagcentret ALBO: ”Jeg forventede at vi i 
dag ville få et indblik i, hvad der rører sig i kommunen og høre, hvad andre har gang i, og jeg synes, 
at mine forventninger er blevet indfriet, fordi vi har haft mulighed for at snakke og høre om de 
andre arbejdspladsers miljømål og – indsatser,” siger hun.   
 



Grønt regnskab og miljøekskursion 
På trods af lidt startvanskeligheder med internettet og en 
computer der ’hikker’, lykkes det at vise kommunens digitale 
grønne regnskab frem for deltagerne, der følger med i oplægget 
med stor interesse og opmærksomhed.  
 
Det grønne regnskab skaber dog også noget debat blandt 
deltagerne, fordi et løbende toilet eller utætte vinduer vil påvirke 
bygningernes vand- og varmeforbrug. Men hvor meget kan 
forvente at Miljø- og Teknikforvaltningen skal redegøre for på 
bygningernes egne sider i det grønne regnskab?  
 
Niels Ringlebjerg Jensen opfordrer alle miljørepræsentanterne til 
at linke til det grønne regnskab på deres egne hjemmesider, 
ligesom der allerede i dag linkes den anden vej. 
 
Herefter bliver der holdt et oplæg om årets miljøekskursion til 
Vestforbrændingen, hvor myten om, hvorfor vi overhovedet skal 
sortere vores affald, når det hele alligevel bliver smidt ned i den 
samme skraldebil, bliver aflivet. Svaret er nemlig, at skralde-
bilerne er opdelt i flere sektioner, så skraldet ikke bliver blandet.  
 
Deltagerne på årets ekskursion fortæller, at de var helt ’høje’ 
efter besøget på Vestforbrændingen, og opfordrer alle 
miljøkollegerne til at melde sig til næste års ekskursion.   
 
Miljømål i dag og i 2013  
Efter en kort pause, hvor det lille lokale bliver luftet godt 
igennem, går deltagerne ud i grupper. Her skal de først fortælle 
om miljømålene på deres arbejdsplads, og hvordan de har 
arbejdet med at opfylde dem. Derefter får deltagerne mulighed 
for at summe over, hvilke miljøindsatser, de kan planlæge for 
2013.  
 
Miljøsamtalerne er det sidste punkt på dagsordenen. Omkring 
1/3 af deltagerne har haft en miljøsamtale i år, hvorfor de bliver 
delt op i grupper på tre, hvor de skal interviewe hinanden om 
miljøsamtalerne. Deltagerne går til opgaven med stort gå-
på.mod, og man fornemmer tydeligt deres lyst til at vide og lære 
mere om kollegaernes arbejde med miljøet. Efter opgaven er 
udført, er det tid til en kort evaluering. Her ytrer en enkelt ønske 
om en opfølgning på – eller et referat af miljøsamtalen, hvor det 
skal fremgå, hvad der skal ske efterfølgende. Om den holdning 
gør sig gældende hos andre miljørepræsentanter testes nu i en 
spørgeskemaundersøgelse. 
 

Læs	kommunens	grønne	regnskab	
http://groentregnskab.albertslund.
dk/	

Miljøindsatser	2013	

På	næste	miljøseminar	d.	14/3	skal	
alle	miljørepræsentanter	være	klar	
til	at	redegøre	for		arbejdspladsens	
miljøindsat(er)	2013.	

Ligeledes	vil	der	være	en	proces	
som	samler	op	og	dokumenterer	
arbejdet	med	miljøindsats(er)	
2012.	

Begge	dele	vil	MTF	skrive	ind	det	
grønne	regnskab,	og	i	bedes	være	
forberedt	til	seminaret.	

De	fælles	miljøindsatser	2013	
bliver	endeligt	meldt	ud	medio	
januar.	

Hver	arbejdsplads	skal	minimum	
have	en	årlig	miljøindsats..	

	

	

Albertslund	Kommune	er	stadig	
fuldt	miljøcertificeret.	



 
Engageret arbejde for miljøet   
Dagens miljøseminar er ved at være slut, og det står klart, at Albertslund Kommune har en masse 
ansatte rundt omkring i organisationen, der brænder for miljøet og for at gøre en forskel: ”Miljøet 
kommer os alle ved. Det er interessant og inspirerende at arbejde med miljøet, og det er nogle 
vigtige værdier at give videre til kollegaer og borgere,” afslutter Jeppe Juhl og Connie Hansen.  
 
De bliver bakket op af Niels Ringlebjerg Jensen: ”Vores miljørepræsentanter er ildsjæle, som fælles 
driver kommunens indsats for miljøet. Miljøseminaret handler også om, at miljørepræsentanterne 
bliver bevidste om, at de sammen med deres kollegaer gør en vigtig indsats for miljøet,” slutter han. 
 

 
Miljøblomsten indgår i mange af samtalerne. 

 


