Kort evaluering af samarbejdsaftale om Naturbyen
Formålet med samarbejdsaftalen var at danne rammegrundlag for opgaven med at drive
processen omkring Naturbyen, med afsæt i fælles opgavebeskrivelser og rollefordeling
partnerne imellem.
Udarbejdelse af forretningsmodel for Naturbyen
Der er udarbejdet en række mulige forretningsmodeller baseret på en udbygning af ECV’s
socialøkonomiske virksomhed gennem at tilbyde jobskabende aktiviteter med relevans for
Københavns kommunes forvaltninger, særligt Socialforvaltningen og Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen. Det var særligt muligheden for gennem gartneraktiviteter at skabe
beskæftigelse for unge der på forskellig vis er knyttet til beskæftigelsesprogrammer i
Socialforvaltningen der var i søgelyset. I mindre grad også såkaldte lommepengejob.
Dialogen med forvaltningerne og en række spæde praksisforsøg ebbede dog ud, da de viste
sig ufrugtbare. Forårets afsøgninger blev indstillet ifm. med den generelle nedlukning af
aktiviteter ifm. corona-situationen.
Udarbejdelse af en udviklingsplan for Naturbyen
Formålet med udviklingsplanen er at præsentere det kommende års aktiviteter og
strategiske skridt. En sådan udviklingsplan er ikke blevet udarbejdet. Ansvaret for at der
ikke er udarbejdet en forretningsmodel påhviler begge parter.
Nedsættelse af styregruppe
Såvel ECV som lokaludvalget havde ifølge samarbejdsaftalen til opgave at udpege to
personer til en fælles styregruppe. Dette er ikke blevet gjort. Ansvaret for at der ikke er
udarbejdet en forretningsmodel påhviler begge parter.
Naturbyfestivallen
Arrangementet, der skulle være afholdt den 2. maj blev aflyst ifm. den generelle aflysning
af arrangementer fra medio marts. Samarbejdet omkring programlægning forløb
konstruktivt parterne imellem.

Andre aktiviteter
Igennem 2019 blev der gennemført en lang række aktiviteter i regi af Naturbyens
aktivitetskalender og kurser i byhavedyrkning i regi af Frivilligcenteret. Erfaringerne fra
2019 dannede afsæt for en række kurser og workshops i byhaven i foråret 2020, der dog
alle blev aflyst som led i den generelle aflysninger af arrangementer.

Forklaringer
Hvem har initiativpligten?
Den i samarbejdsaftalen beskrevet arbejdsdeling mellem medarbejdere fra ECV og LU har
ikke været præcis når det gælder ansvarsfordelingen / initiativpligten på en række områder.
Resultatet var at ingen af parterne har påtaget sig initiativet til at sammensætte, indkalde og
servicere en styregruppe. Det samme gælder udarbejdelse af udkast til en årlig
udviklingsplan, der skulle udvikles i forbindelse med et årligt udviklingsseminar.
Corona
De store indskrænkninger i forsamlingsfriheden og hjemsendelse af personale har haft stor
betydning for planlægningen og gennemførelsen af en lang række kursusforløb,
enkeltstående arrangementer og naturbyfestivallen i foråret og forsommeren 2020

Anbefalinger
I relation til spørgsmålet om forlængelse eller afvikling af den eksisterende
samarbejdsaftale så må det konstateres af samarbejdsaftalen ikke har fungeret efter
hensigten. I et snævert perspektiv taler meget for at den skal afvikles.
Miljøudvalget anbefaler endvidere at lokaludvalget drøfter Naturbyens fremtid på
baggrund af særskilt oplæg, der udarbejdes ifm med lokaludvalgets seminar den 24.
oktober.

