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Opfølgning på den politiske aftale
Kære Allan Holst
Den politiske aftale af 31. august 2012, der blev indgået mellem
Amagerforbrændings 5 ejere, sætter en ny dagsorden for Amagerforbrænding.
Amagerforbrændings bestyrelse er i fuld gang med at sikre, at vores del af indholdet i den politiske aftale implementeres. Vi er i den
forbindelse opmærksomme på, at der er behov for at styrke dialogen mellem bestyrelsen og de politiske beslutningstagere i de 5
ejerkommuner bl.a. om opfølgningen på den politiske aftale.
Udover det der direkte har med den politiske aftale at gøre, er der
andre ting, der kræver en styrket dialog.
I løbet af 2013 forventes Ida Aukens varslede paradigmeskift på
affaldsområdet at blive omsat til lovgivning og vi ved nu, at Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens konkurrencepolitiske
udspil ”Styrket konkurrence til gavn for Danmark” specifikt adresserer et ønske om at skabe rammerne for en mere effektiv forbrændingssektor, så det sikres, at affald energiudnyttes på de anlæg, hvor effektiviteten er størst.
For at sikre, at der kan etableres et ensartet billede af de fælles
udfordringer Amagerforbrænding og ejerkommunerne har, vil
Amagerforbrændings bestyrelse invitere de 5 ejerkommuners politiske beslutningstagere til en fælles konference i foråret 2013. På
konferencen vil aktuelle temaer kunne belyses og drøftes.
Ved samme lejlighed kan såvel Amagerforbrændings status på opfølgning på den politiske aftale samt ejerkommunernes bidrag til
forudsætningerne bag den politiske aftale indgå.
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Den indholdsmæssige tilrettelæggelse af konferencen kan varetages af Amagerforbrændings direktion i samarbejde med de kommunaldirektører, der bistod ved udarbejdelsen af den politiske aftale.
Jeg vil derfor på bestyrelsens vegne sætte pris på at få din tilkendegivelse af Dragør Kommunes eventuelle ønsker til temaer der,
udover opfølgning på den politiske aftale, kunne have interesse på
den første konference. Jeg vil af hensyn til den videre planlægning
bede om jeres tilkendegivelse senest den 16. januar 2013.
Når første konference er gennemført, er det planen, at Amagerforbrændings bestyrelse efterfølgende vurderer, om formen er egnet
som ramme for den fremadrettede dialog.
Til din orientering vedlægges den status, som bestyrelsen fik den
13. december 2012, hvor der kort redegøres for Amagerforbrændings implementering af den politiske aftale her ved udgangen af
2012.
Jeg imødeser jeres tilbagemelding og vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig god jul og godt nytår.
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