
24. september 2010 

 
Til Borgerrepræsentationens medlemmer 
 
Angående budgetforligets påvirkning af miljøarbejdet i København 
 
I Miljøpunkternes bestyrelser er vi alle foruroligede over budgetforligets konsekvens for miljøarbejdet.  
 
I Miljøpunkterne har vi igennem en lang årrække udviklet en bred portefølje af projekter i 
lokalområderne. Langt størstedelen af Miljøpunkternes arbejde er projektarbejde og ikke administrativt 
arbejde. Arbejdet udføres med baggrund i Miljøpunkternes fondskonstruktion bestyret af bredt 
sammensatte bestyrelser, der repræsenterer lokale organisationer/grupper, der er forankret i agenda 21 
målsætningerne. Borgerne inddrages aktivt, da Miljøpunkterne i forbindelse med konkrete projekter har 
kunnet og kan mobilisere en høj grad af frivillig arbejdskraft fra en bred del af befolkningen. 
 
Som beskrevet i brev fra centerlederne af 22/9-2010 vil de ønskede administrative besparelser ikke være 
af den estimerede størrelsesorden, da kun 20 % af lønudgifter er af administrativ karakter, mens 80 % er 
knyttet til konkret projektarbejde. Reelt betyder det at disse 80 % af arbejdet i alle Miljøpunkter er 
grundlaget for det lokale miljøarbejde samt borgernes aktive engagement. Uden dette vil de 
borgerorienterede initiativer i forbindelse med Kommunens Klimaplan bortfalde. 
 
Som I ved, er der et udbygget samarbejde imellem lokale parter i de forskellige bydele herunder også med 
lokaludvalgene, der har repræsentanter i Miljøpunkternes bestyrelser. 
Yderligere samarbejde er selvfølgelig muligt under respekt for de særlige kompetencer, der ligger i såvel 
Miljøpunkternes bestyrelse som hos de ansatte.    
Vi anmoder Borgerrepræsentationens medlemmer om at overveje skridt, der sikrer Miljøpunkternes 
overlevelse såvel med det selvstændige netværk i de siddende fondsbestyrelser som med de ansattes 
kompetencer.  
Dette for at kunne fastholde Københavns Kommunes ambitioner om København som grønt 
storbylaboratorium frem mod 2025. 
 
 
 
Venlig hilsen     
 
 
Bent Lohmann  formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Indre by/Christianshavn 
Gorm Friborg  formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj/Husum 
Jørn Kofod   formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Vanløse 
Axel Thrige Laursen      formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Østerbro 
Ludovica Cervi       formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Nørrebro 
Lasse Rossen      formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Amager 
Erhard Nielsen    formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Valby 
Tony Andersen     formand for bestyrelsen, Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn 
 
 
 
 
 
For yderligere informationer kan følgende kontaktpersoner kontaktes: 
 
• 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 
 
 



 
 
 


