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dato 22. september 2010 
 
Kære politikere i forligskredsen 2011 
 
I forbindelse med budgetforlig 2011 er det blevet besluttet at fjerne støtten til Miljøpunkterne i 
København og lægge opgaven med at ”støtte og udvikle det lokale miljøarbejde” ind under 
lokaludvalgene. 
 
Vi vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at beslutningen er taget på forkert grundlag, idet der i 
baggrundsnotatet fra Økonomiforvaltningen af 30. august 2010 er flere fejl og mangler. 
 
Derfor skriver vi dette brev. Så I har mulighed for at se det sande billede af Miljøpunkternes økonomi og 
virkemåde. 
 

• Økonomiforvaltningen har opgjort de forventede administrationsbesparelser til kr. 6,4 mio., 
såfremt Miljøpunkterne lægges under Lokaludvalgenes administration. Denne udregning er 
forkert og bunder i en fejltolkning af miljøpunkternes årsregnskaber. Den pågældende 
medarbejder i økonomiforvaltningen har ikke kendt til den, af Teknik- og miljøforvaltningen 
udarbejdede, regnskabsinstruks, som Miljøpunkterne er underlagt. I følge denne kan lønudgifter 
kun bogføres ét sted og hele lønsummen vil derfor optræde som en administrativ udgift, uagtet 
om det er en sådan eller om det er en projektrelateret udgift. Fejltolkningen betyder derfor, at de 
reelle administrative besparelser er langt mindre end beskrevet. 

 
Skat har i en principiel afgørelse i 2004/2005 stadfæstet, at 80 % af de benævnte samlede 
lønudgifter skal betragtes som projektrelaterede og kun 20 % som administrative lønudgifter. Denne 
fordelingsnøgle er den rigtige og afspejler realiteterne i Miljøpunkterne. 

 
• Hvis beslutningen, på trods af det fejlagtige beslutningsgrundlag, gennemføres vil det betyde 

væsentlige forringelser, både kvalitets- og kvantitetsmæssigt, af det lokale miljøarbejde. Det er ikke 
muligt at vedligeholde det nuværende aktivitetsniveau for 45 % af det nuværende tilskud, hvilket 
notatet fejlagtigt giver grund til at tro. Lokaludvalgene vil hverken have ekspertisen eller økonomien 
til at fortsætte det lokale miljøarbejde på et uændret niveau. 

 
• I notatet fremkommer der ligeledes en fejlagtig oplysning om Miljøpunkternes evne til at fundraise 

fra eksterne donorer. Årsagen er, at tallene er hentet fra budgetterne, ikke fra årsregnskaberne. 
Miljøpunkterne fundraiser langt højere beløb end det nævnte. Det er vores vurdering, at fundraising i 
den størrelsesorden ikke er muligt efter en sammenlægning, da størstedelen af de eksterne tilskud 
udelukkende gives til private organisationer. Med en sammenlægning mistes der derved betydelige 
summer til det lokale miljøarbejde. 

 
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere informationer om virkeligheden i Miljøpunkterne og det lokale 
miljøarbejdes vilkår, såfremt dette er ønskeligt. 
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