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Bæredygtighedslab
I forlængelse af sidste års budgetresolutioner besluttede Kommunalbestyrelsen på juni-mødet i år at igangsætte en inddragelsesproces om FN’s verdensmål og grøn omstilling med borgere, virksomheder, foreninger,
organisationer og institutioner, der skal munde ud i partnerskaber i lokalsamfundet. Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning i juni vil lokalsamfundet derfor blive inviteret til at være med i en proces – Bæredygtighedslab - hvor man kan få hjælp og sparring til at udvikle en idé, der kan støtte den grønne omstilling
og/eller et eller flere af FN’s 17 verdensmål.
Formål:
Formålet med Bæredygtighedslab er at skabe et rum for samskabelse om bæredygtige løsninger i Rødovre.
Bæredygtighedslab handler om at samskabe og står på skuldrene af visionen ”Sammen om Rødovre” - særligt
nedenstående tre veje:
1) Vi skal styrke den offentlige samtale
2) Borgerne skal være med til at samskabe velfærden
3) Vi vil løse opgaverne i fællesskab
Bæredygtighedslab skal udvikle bæredygtige løsninger, der understøtter FN’s 17 verdensmål.
Hvad:
Bæredygtighedslab består af:
- En eller flere åbne workshop(s) med arbejdstitlen ”Rødovre arbejder med verdensmålene”
- Efterfølgende sparring og udvælgelse af partnerskaber.
Laboratoriet skal skabe et kreativt rum, hvor borgere, foreninger, virksomheder m.fl., kan afprøve gode
idéer til bæredygtige projekter og få hjælp og sparring fra videnspersoner til videreudvikling af idéen.
Hvem:
Alle interesserede borgere, foreninger, virksomheder m.fl, der ønsker at afprøve en bæredygtig idé.
Kravet for at deltage er, at idéen skal støtte den grønne omstilling og/eller et eller flere af FN’s 17 verdensmål.
Hvordan:
Fra november 2020 til februar 2021 skal holdene og idéerne til workshoppen findes, så de kan præsenteres
for Kommunalbestyrelsen på et temamøde i februar. Der skal annonceres bredt i lokalavisen, på rk.dk og på
facebook, for at skabe opmærksomhed om workshoppen. Derudover skal forvaltningen reklamere for workshoppen ved relevante lejligheder for at få så mange som muligt til at deltage. Der skal gøres en særlig indsats for at få de unge med.
Det vil være en ressourcetung proces at finde holdene til workshoppen og projektgruppen vil have opmærksomhed på at koble de forskellige inddragelsesprojekter, der gennemføres i Rødovre i løbet af efteråret, for
at sikre, at der bliver skabt en sammenhæng mellem de forskellige tiltag, der foregår rundt i kommunen. Ligeledes skal der tages kontakt til kendte fora som f.eks. råd og paneler i kommunen for at gøre opmærksom på
muligheden for at løfte/arbejde med projekter, der understøtter FN’s verdensmål gennem Bæredygtighedslab. Der vil endvidere være en opmærksomhed på at inddrage borgere, som vi ikke har set så meget i tidligere inddragelsesprocesser. Det kan være eksempelvis være gennem invitationer til at deltage på udvalgte hold
eller fungere som videnspersoner til at kvalificere ideer og projekter.
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Workshoppen afholdes primo 2021 og skal være et laboratorium, hvor lokalsamfundet og kommunen inviteres til at deltage med ’hold’, de selv har sammensat eller har fået hjælp af projektgruppen til at sammensætte.
Hvert hold skal have en bæredygtig idé, som de gerne vil videreudvikle og evt. indgå i partnerskab/samarbejde med Rødovre Kommunen eller andre om. På workshoppen stiller Rødovre Kommune ekspertise til rådighed i form af viden og vejledning fra fagpersoner, der skal hjælpe holdene med at udvikle de bæredygtige
idéer/koncepter. Videnspersonerne kan være Rødovre Kommunes medarbejdere og eksperter udefra. Eksperter kan være alt fra f.eks. ingeniører og biologer til livssituationseksperter som f.eks. mennesker med
handicap, personer i ressourceforløb i jobcenteret samt børn og unge.
Projektgruppen vil agere screeningsgruppe. Både i forhold til, at projekterne spiller ind i bæredygtighedsdagsordenen og i forhold til, at de rette videnspersoner inviteres til bæredygtighedslab.
Projektgruppen foreslår, at Borgmesteren byder velkommen, og at de politiske udvalg deltager på workshoppen for at støtte initiativerne/idéudviklingen f.eks. ved at deltage som på et hold. Derudover kan der annonceres med oplægget fra livsstilsekspert Anne Glad: ”Kan det bære?” – hendes inspirerende oplæg om bæredygtighed og forbrugeradfærd kan fungere som inspiration til holdenes arbejde.
I månederne efter workshoppen arbejder holdene videre med deres idéer evt. med sparring fra Rødovre
Kommunes fagpersoner, der også kan hjælpe med at skabe kontakt til borgere eller relevante videnspersoner. De idéer, der kræver et partnerskab med kommunen, præsenteres for Kommunalbestyrelsen.
Partnerskaber og inddragelse
Bæredygtighedslab lægger op til at der kan etableres forskellige former for partnerskaber i stil med dem, som
Rødovre Kommune allerede er en del af med f.eks. Musikunik, Headspace, Agenda21 og Rødovre frivilligcenter. Bæredygtighedslab skal give mulighed for at politikere, forvaltning, civilsamfundet og interesserede borgere får de bedste muligheder for at gå i dialog og indgå i partnerskaber om bæredygtige idéer.
Projektet skal ses som et innovativt indspil i måden at inddrage borgerne på. Samtidig er det en måde at
skrue ekstra op for inddragelse på i forhold til kommunens udvikling og drift. Projektet involverer prøvehandlinger og baserer sig på borgere og virksomheders deltagelse. Derfor er resultatet på nuværende tidspunkt ukendt, men forløbet vil under alle omstændigheder give Rødovre Kommune læring og større erfaring
med borgerinddragelse og partnerskaber.
Workshop under Covid-19
Ved forsamlingsforbud for større forsamlinger i forbindelse med covid-19, kan workshoppen afholdes som
flere workshops, der afholdes i løbet af en uge, hvor holdene fordeles i forskellige lokaler. Der kan evt. gennemføres fælles virtuelle præsentationer/oplæg på storskærm i hvert lokale. Tech-X på Egegårdsvej har faciliteterne. Det vil være nødvendigt at tage stilling til mødeformen inden årsskiftet.
§17.4 udvalg om den grønne dagsorden og FN’s verdensmål
På Bæredygtighedslab skal det være muligt at arbejde med alle aspekter af bæredygtighed inden for FN’s 17
verdensmål. Laboratoriet vil derfor også være en platform, hvor der kan skabes opmærksom omkring de opgaver og indsatser, som det §17.4 udvalg, der med budgetaftalen fra i år er besluttet nedsat. Udvalget skal
komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan gøre endnu mere i forhold til den grønne
dagsorden.
Resultat:
Medio 2021 skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt nogle af idéerne skal etableres som
partnerskaber mellem kommunen og lokalsamfundet.
I efteråret 2021 vil der være en status for Kommunalbestyrelsen på alle igangsatte partnerskaber.
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