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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

Økonomiforvaltningen 
Teknik og Miljøforvaltningen 
 
 
CC. Miljøpunkt Østerbro 

DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF DET LOKALE 
MILJØARBEJDE 
 
I forbindelse med kommunens beslutning om fremover at placere an-
svaret for det lokale miljøarbejde hos lokaludvalgene har forretnings-
udvalget for Østerbro Lokaludvalg den 28. oktober 2010 holdt møde med 
bestyrelsesmedlemmer og centerlederen for Miljøpunkt Østerbro. På bag-
grund af drøftelsen har lokaludvalget efterfølgende modtaget et modeludspil 
fra miljøpunktet, hvor der lægges op til en samarbejdsmodel. 
 
Østerbro Lokaludvalg har på sit møde den 16. november 2010 drøftet den 
fremtidige organisering af miljøarbejdet på Østerbro. 
 
Det er lokaludvalgets grundlæggende opfattelse, at der i denne sammenhæng 
bør tages udgangspunkt i, hvordan vi lokalt kan sikre de bedst mulige ram-
mer og ressourcer til miljøarbejdet. Det kan efter lokaludvalgets vurdering 
resultere i forskellige modeller i de forskellige bydele, hvilket vi ønsker, at 
der vil blive taget hensyn til i den videre proces. 
 
Én af de væsentlige årsager til, at Københavns Kommune oprindeligt har 
valgt at lægge op til organisering af miljøpunkterne som selvstændige fonde 
med fondsbestyrelser, har været at give miljøpunkterne et godt udgangs-
punkt for selv at kunne søge andre tilskudsmidler end dem, de har fået fra 
Københavns kommune.  
 
Miljøpunkt Østerbro er et af de miljøpunkter, der har haft stor succes med 
dette, idet der er blevet genereret eksterne tilskudsmidler i en størrelsesorden 
på ca. det 10-dobbelte af det kommunale tilskud til allerede igangværende 
projekter. En del af aktiviteterne bl.a. det stort anlagte projekt 2100 NU, som 
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for nylig har fået Green Cities miljøpris, er afhængige af, at der fortsat kan 
opnås støtte fra eksterne tilskudsgivere, herunder virksomheder og forsk-
ningsinstitutioner. 
 
Det er lokaludvalgets vurdering, at det vil være en hel del vanskeligere fort-
sat at generere sådanne tilskud, hvis miljøpunktets aktiviteter fremover pla-
ceres direkte under lokaludvalget. Det skyldes, at lokaludvalget i forvejen 
selv disponerer over en del tilskudsmidler og i øvrigt er en del af Køben-
havns Kommune. 
 
Det er endvidere lokaludvalgets opfattelse, at Miljøpunkt Østerbro er kom-
met godt i gang med mange relevante miljøaktiviteter, som bør fortsættes i 
miljøpunktets regi med de tilskudsmuligheder, som det giver. 
 
I forbindelse med kommunens beslutning om fremover at placere ansvaret 
for det lokale miljøarbejde hos lokaludvalgene, er Østerbro Lokaludvalg der-
for indstillet på at arbejde videre med at undersøge mulighederne for en 
samarbejdsmodel med udgangspunkt i model 21, hvor Miljøpunkt Østerbro 
fortsætter som selvstændig fond og får tilskud fra lokaludvalget til varetagel-
se af en del af lokaludvalgets fremtidige miljøopgaver. 
 
Lokaludvalget kan samtidig se synergier i en mulig fremtidig samlokalise-
ring og vil derfor gerne undersøge mulighederne for at lokaludvalg og miljø-
punkt kan flytte sammen på en fælles adresse. 
 
Som sagt finder lokaludvalget, at Økonomiforvaltningen og Teknik & Miljø-
forvaltningen bør være åbne for, at der kan vælges forskellige modeller i de 
forskellige bydele. I den sammenhæng har det en vis betydning, hvordan det 
økonomiske grundlag for det fremtidige miljøarbejde tilrettelægges.  
 
Med de nuværende standardretningslinier for lokaludvalgenes administration 
af puljemidler, vil der kun i begrænset omfang kunne gives driftstilskud til 
miljøpunkter, der fortsætter som fonde. Der bør derfor ses nærmere på status 
for de tilskudsmidler, som kommunen fra den 1. juli 2011 vil overføre fra 
miljøpunkterne til lokaludvalgene. I denne sammenhæng bør der redegøres 
for den hidtidige fordeling på administrative opgaver og projekter i de enkel-
te miljøpunkter. 
 
                                                      
1 Her henvises til Økonomiforvaltningens og Teknik og Miljøforvaltningens notat af 4. november 2010. ”Spørgsmål og 
svar i forbindelse med sammenlægning af miljøpunkter og lokaludvalg”, version 2, der skitserer 3 modeller for det frem-
tidige miljøarbejde. 
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Vi skal ikke på nuværende tidspunkt gå ind i nærmere økonomitekniske 
overvejelser om forholdet mellem sekretariatsmidler og puljemidler, men 
blot tilkendegive, at vi forventer at blive involveret i de videre overvejelser 
om eventuelle særlige bestemmelser vedr. tilskud til miljøpunkter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving                           
ff. Østerbro Lokaludvalg 
 


