dato 12. januar 2011

Beregningsfejl koster penge til det lokale miljøarbejde.
Kære Frank Jensen
Miljøpunkterne i København har fået deres støtte opsagt pr. 30/6-2011, hvorefter opgaven med at
varetage og udvikle det lokale miljøarbejde overgår til lokaludvalgene.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi, i Miljøpunkterne, ikke synes at det er en god ide. Ikke desto
mindre har vi kastet vores kræfter ind i et konstruktivt samarbejde med lokaludvalgene for at finde den
’mindst dårlige’ løsning således, at mange års arbejde ikke tabes på gulvet.
Den største forhindring er imidlertid økonomien. Det er blevet besluttet (jf budgetforlig 2011), at der skal
spares 6,4 mio. kr ift. Miljøpunkternes nuværende kommunale støttebeløb.
På den baggrund er det blevet udmeldt fra ØKF, at der fremover vil være 590.000,- til miljøarbejdet pr
lokaludvalgs-sekretariat, hvilket er en fejlbehæftet tal.
ØKF’s udgangspunkt er Miljøpunkternes budgetter for 2010 og i disse er det ikke alle, der har taget højde
for pristalsreguleringen fra 2009 til 2010. Tallene er altså for lave.
Det rigtige udgangspunkt er de reelle udbetalinger. I 2010 har Miljøpunkterne sammenlagt fået udbetalt
kr. 12.607.002,- og ikke (som iflg. ØKFs tal) 12,3 mio. kr. Forskellen på kr. 307.002,- er et, i
Københavns Kommunes regnskaber, lille tal, men ift. det meget lave beløb, som fremover tildeles det
lokale miljøarbejdet, er det mange penge.
Fordeles difference efter samme fordelingsnøgle som de 5,9 mio. kr, betyder det yderligere kr. 30.700,pr. bydel. Et økonomisk løft på over 5 %.
Forelagt denne fejl indrømmer ØKF, at der er taget udgangspunkt i forkerte tal, men nægter at rette
fejlen. Dvs. at der et eller andet sted i systemet, nu ligger kr. 307.002,- og ’flyder, dvs ikke tilkommer de
rette indehavere.
Det kan ikke være i nogens interesse, at en sådan fejl ikke rettes, slet ikke i overborgmesterens, idet det
er overborgmesterens politiske ansvar, at ØKF følger god forvaltningspraksis.
Jeg vil derfor opfordre dig til, hurtigst muligt at sørge for, at de kr. 307.002,- bliver en del af
de lokale tildelinger. Det er de, relativt få penge, der kan betyde ’liv eller død, for det lokale
miljøarbejde.

Venlig hilsen

Niels Birk, daglig leder
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