
København skal have gode fysiske rammer og tilbud i hverda-
gen. Med budget 2021 styrker vi byrum, kultur og indsatsen i 
udsatte områder, så byen hænger sammen og er tryg at fær-
des i. Samtidig sikrer vi bedre vilkår for erhvervslivet - også 
for at hjælpe byen gennem coronakrisen. 

Erhvervsvenlig by 
København skal være et godt sted at 
drive virksomhed. Derfor er der afsat 
penge til at understøtte virksomheder  
i at styrke deres profil med bl.a.  
e-handel, online markedsføring og 
grøn omstilling efter corona-krisen, 
mens vi også fjerner taksten for til- 
ladelser til reklameskilte og fastholder 
afgiftsfritagelsen på bylivsaktiviteter. 

Hjælp til turismen
Turist- og oplevelsesbranchen i Kø-
benhavn er ekstraordinært hårdt ramt 
af coronakrisen. Vi opretter en ny  
turismepulje på 3,5 mio. kr. årligt i 
2021 - 2024 til at styrke København 
som en bæredygtig og attraktiv desti-
nation. Et tilsvarende beløb afsættes 
til bl.a. at fastholde København som 
en attraktiv kongresby, mens vi vide-
refører Copenhagen Visitor Service. 

Genopretning af byens rum 
Ordentlige fysiske rammer bidrager 
til en god hverdag. Vi afsætter midler 
til at færdiggøre helhedsrenoveringen 
af Kildevældsskolen og Kulturcenter 
Kildevæld, mens der bliver lagt nye 
gulve i Valby Hallen, og Kløvermarken 
Idrætsanlæg forbedres. Samtidig 
bliver Langebro renoveret.

Løft af udsatte boligområder 
Udviklingen af Københavns udsatte 
boligområder fortsætter med 108 
mio. kr. til bl.a. at give et kvalitetsløft 
i dagtilbuddene, styrke idrætspro-
jektet for 10-17 årige, hjælpe unge 
godt videre i uddannelse samt øge 
sundheden i områderne. Samtidig 
igangsætter vi en helhedsorienteret 
gadeplansindsats i Hørgården,  
Lundtoftegade og Aldersrogade. 

Tryg og sikker by 
København skal være tryg og sikker. Der 
afsættes 129 mio. kr. i 2021-2024 til at 
fortsætte tryghedsindsatsen – bl.a. ved 
at få unge ledige med banderelationer 
i arbejde og beskytte de unge mod at 
blive indrulleret i bandemiljøet. 

Natteværter i Indre By
Flere københavnere i Indre By er 
generet af støj og møg fra byens 
natteliv. Derfor afsætter vi 8,4 mio.  
kr. til Københavns natteværter, som  
i dialog med byens unge skal hjælpe 
med at dæmpe festlarmen.

Nej tak til social dumping
Alle skal have fair løn- og arbejds- 
vilkår, når de løser opgaver for 
Københavns Kommune – fx på byens 
byggepladser. Alene i 2019 afslørede 
vi 219 tilfælde af social dumping, og 
vi fortsætter nu indsatsen inklusiv 
udrulning af ID-kortordningen.

Øvrige initiativer i budget 2021
• 200 mio. kr. som lån til fremdrift  

i Vandkulturhuset Papirøen
• 2,5 mio. kr. til at planlægge Musik-

huset København (Vesterbrogade 
59)

• 3,9 mio. kr. til beboerhuset Bella 
Uno i Bellakvarteret, Ørestad 

• 14 mio. kr. til at åbne svømmehal-
len på Rymarksvej for Københavns 
svømmeforeninger

• 13,3 mio. kr. til at udvikle Valby 
Bibliotek

• 2,3 mio. kr. til Kulturhus i Brønshøj 
Gamle Skole

• 3,2 mio. kr. til hhv. Teater Sort/Hvid 
og Husets Teater

• 12,4 mio. kr. til sagsbehandling  
i Huslejenævnet.

• 8,4 mio. kr. til at fortsætte Sjæl-
landsgade Bad.

Attraktiv og sammen-
hængende by  

108
mio. kr. til udsatte  
boligområder

Renovering af 
Langebro

Styrket turisme

Idræt i udsatte boligområder


