Miljøseminar - november 2014
- En kort opsamling Den 27. november blev der afholdt miljøseminar på Herstedøster
Skole. 55 miljørepræsentanter deltog, hvormed 42 ud af
kommunens 63 arbejdspladser var repræsenteret.
Traditionen tro blev der afholdt et formiddagsseminar og et
eftermiddagsseminar med følgende program:
1.
2.
3.
4.

Tilbagemelding fra ekstern revision og ledelsens miljømøde
Fortælling om året miljøekskursion og miljøsamtaler
Præsentation af temaet for 2015; lys
Formulering af lokale miljømål for 2015

På de næste sider kan du læse en kort opsamling af de 4 temaer.

Tak for sidst og rigtig god læselyst!

Tilbagemelding fra ekstern revision og
ledelsens miljømøde

Fortælling om året miljøekskursion og
miljøsamtaler

Det eksterne revision gik overordnet godt. Der var seks mindre
afvigelser. To af dem handlede om, at der ikke var foretaget skriftlig
afrapportering på lokale miljømål. De fire øvrige handle om
manglende eller ukorrekte oplysninger i miljøredegørelsen.

Niels Ringlebjerg kunne udover en fortælling om årets
miljøekskursion også orientere om, at der afholdes miljøekskursion
i august 2015.

Ledelsens miljømøde handlede om den ledelsesmæssige forankring
af det interne miljøarbejde - herunder også vigtigheden af at
introducere nye medarbejdere og ledere, så de kender deres
ansvarsområder ift. miljøarbejdet.
Klaus Nielsen kunne meddele, at der for at understøtte (ikke
erstatte) introduktionen til ledere nu er et introduktionsmateriale
under udarbejdelse. Materialet udleveres til alle nye ledere i
kommunen.
Miljøsamtalerne havde givet et positivt billede af miljøarbejdet.
Særligt det, at alle arbejdspladser kan berette om løbende
miljøindsatser er positivt. Og i en kommunal sammenhæng ret
unikt. På miljøsamtalerne er bygningernes stand og sortering af
affald blevet nævnt som områder, hvor der bestemt er plads til
forbedringer.
Det udgør et paradoks, at der er politisk og ledelsesmæssig
forventning om et aktivt lokalt miljøarbejde, mens rammerne om
arbejdet lader en del tilbage at ønske. Dette paradoks blev drøftet
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med deltagerne, og det blev foreslået, at man orienterer om dette til
ledelsen og politisk.

Præsentation af temaet for 2015; lys
Frieda Molin kunne introducere lys som det fælles tema for 2015.
En vigtig pointe er, at lys har betydning for en bred pallette af
faktorer som - ud over energi - også tæller arbejdsmiljø, sundhed,
trivsel og tryghed. Disse perspektiver er vigtige har have med i det
videre arbejde med moderne belysning i kommunens bygninger.
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Konkret handler den fælles miljøindsats 2015 om to ting:
1)

At understøtte folkeskolernes undervisning om lys og
energi, så skoleelever kan udvikle forståelse og færdigheder
om lys og dets effekter.

2) At understøtte udskiftning af lyskilder til punktbelysning.
Dette sker med:
a. en kortlægning af den eksisterende belysning i de
kommunale bygninger
b. udarbejdelse af et katalog over indkøbsmuligheder
hos kommunens leverandør af belysning
c. etablering af løbende vejledning i udskiftning af
lyskilder til punktbelysning.
Det er vigtigt at understrege, at udskiftning af lyskilder til
punktbelysning ligger inden for de decentrale institutioners egne
budgetter, hvorfor udskiftning af punktbelysning er en decentral
beslutning.
Udskiftning af grundbelysning kræver som udgangspunkt også en
udskiftning af amarturet, hvorfor dette ligger i regi af
ejendomsafdelingen.
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Formulering af lokale miljømål for 2015
Dagens sidste punkt var en arbejdsseance, der handlede om at
formulere lokale miljømål for 2015. Alle havde inden
miljøseminaret bestemt sig for, hvilke emner de ønsker at arbejde
med til næste år. Kommunens ressourcepersoner deltog, så man
kunne spare og få kvalificeret til sine ideer inden den endelige
formulering.

Husk at du altid kan kontakte dine
ressourcepersoner, hvis du har spørgsmål til
miljøarbejdet:

Med aflevering af miljømål og med en fornyet miljøcertifikat i
hånden kunne deltagere, ressourcepersoner og arrangører sige ”tak
for denne gang”, og ”vi ses i slutningen af marts til næste
miljøseminar”.

5

