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SPAREBUDGET ER EN KATASTROFE FOR MILJØARBEJDET I KØBENHAVN  
 
Københavns Kommune vil være miljøhovedstad og har en politisk ambition om at være CO2 neutral i 
år 2025. Men det kan blive meget svært at opnå. For sent torsdag aften besluttede 
Borgerrepræsentationen at fjerne finansieringen under de otte Miljøpunkter, som står for lokale 
miljøarbejde i københavn. Grundlaget for den vigtigste aktør i arbejdet mod en bæredygtig by er med 
et penselstrøj væk. 
Det er en katastrofe for miljøarbejdet i København. Det er en katastrofe for de bæredygtigheds 
projekter, der er i fuld gang over alt i byen og Miljøpunkternes bestyrelser er rystede over, at 
Borgerrepræsentationen ikke anerkender den betydning Miljøpunkterne har for københavnerne. 
 
I nat besluttede Borgerrepræsentationen at sammenlægge Lokaludvalgene og Miljøpunkterne i København. 
Baggrunden for beslutningen er et ønske om besparelser, særligt på administrative udgifter. Ifølge et 
notat fra Økonomiforvaltningen af 30. august kan der årligt spares 6,4 mio. kr. på den sådan 
sammenlægning. 
 
Bestyrelserne for de 8 lokale miljøpunkter står helt uforstående over for denne beslutning og forholder sig 
meget kritisk til kvaliteten i det omtalte notat. 
 

• I notatet fremstilles miljøpunkterne som udgiftskrævende, men sandheden er, at for hver krone 
som Københavns Kommune investerer i miljøpunkterne kommer disse mangedobbelt igen. Alene 
Miljøpunkt Nørrebro har i 2009 hentet 4 mio. kr. udover de 1,4 mio kr. i tilskud. På Østerbro er 
der netop igangsat et bydelsprojekt som, over de næste par år, fundraiser 18-19 mio. kr. De 
forventede besparelser i det kommunale budget opvejes derfor flere gange af de kommende 
manglende indtægter pga. sammenlægningen. Desuden vil netop mulighederne for at finansiere 
miljøprojekter med eksterne midler fjernes, idet en kommunal enhed ikke har samme muligheder 
for fundraising. 

• Notatet afspejler ikke realiteterne. Der argumenteres eksempelvis med, at en sammenlægning vil 
medføre en besparelse i hvert miljøpunkts udgift på 1½ årsværk som følge af den administrative 
sammenlægning. Miljøpunkterne anvender ikke 1½ årsværk på administration. De skitserede 
administrative besparelser forekommer oppustede og virkelighedsfjerne og har ikke rod i 
virkeligheden. En sammenlægning vil ikke medføre de opstillede besparelser. Medarbejderne i 
miljøpunkterne er projektmedarbejdere, der arbejder med konkretet miljøprojekter, ikke 
administrativt personale. 

• Beslutningen viser tydeligt, at medlemmerne af Borgerrepræsentationen ikke er blevet orienteret 
om de bagvedliggende årsager til, at miljøpunkterne er oprettet som selvejende fonde. Det er som 
selvstændige fonde at Miljøpunkterne kan opfylde den vigtige rolle at være bindeled mellem 
borgere og kommune. Kun som selvstændige fonde har det været muligt at give kommunen det 
konstruktive med- og modspil, som er særligt nødvendigt og vigtigt for at løfte miljøarbejdet. 

• Igennem arbejdet i de 8 miljøpunkter kan Københavns Kommune leve op til de internationale 
forpligtigelser i Rio-konventionen. Gennemføres sammenlægningen vil det ikke længere være 
muligt. Vi efterlyser derfor Borgerrepræsentationens udmelding om, hvorledes København i 
fremtiden vil kunne efterleve kravene om lokalt agenda 21 arbejde som udgangspunkt for en 
forandring mod et mere bæredygtigt samfund. 

• Vi stiller os tvivlende overfor om der for fremtiden vil kunne findes den folkelig forståelse og 
opbakning for de ambitiøse målsætninger, der fremstilles under ”Grøn By” afsnittet i 
budgetplanen og, at de udtrykte målsætninger, uden en sådan forståelse, er udtryk for dels en 
manglende realitetssans og derved fremstår hyklerisk omkring den miljømæssige, økologiske og 
klimamæssige udvikling. 

 
For yderligere informationer og evt. interview henvises til 
 
• Jan Andersen, næstformand for fonden agenda 21 Nørrebro, (MILJØPUNKT Nørrebro) 

Tlf. 28 77 33 96 
• Axel Thrige Laursen, bestyrelsesformand for Fonden MiljøPunkt Østerbro, Tlf. 21 49 31 88  
• Tony Andersen, bestyrelsesformand for fonden agenda 21 Vesterbro (MILJØPUNKT 

Vesterbro/Sydhavn) Tlf. 33 24 20 28 
 
På vegne af de otte bestyrelser for miljøpunkterne i København  


