
Med budget 2021 sætter partierne bag aftalen ikke bare fokus på 
københavnernes hverdag og livskvalitet og styrker velfærden nu og 
her. Vi kigger også ud i fremtiden med et ønske om at overlade et 
grønt, stormflodssikret København med et tilgængeligt boligmarked 
til byens fremtidige generationer. Årets budgetaftale står i velfærdens 
og Lynetteholms tegn.

Investering i velfærd  
og fremtidens grønne by

Minimumsnormeringer
Med budget 2021 tager vi både hånd 
om Københavns børn nu og her – og 
om dem, der kommer til i fremtiden. 
Fra 2022 indfører vi minimumsnorme-
ringer i alle københavnske daginstituti-
oner, så der bliver mere tid og omsorg 
til det enkelte barn. Og så fortsætter vi 
naturligvis de massive investeringer i 
skoler og dagtilbud, så vi skaber plads 
til de mange børn, der støder til hvert 
eneste år. 

Lynetteholm
Hvordan sikrer vi, at de børn, der 
fødes i dag, også har råd til at bo 
i København, når de bliver gamle?  
Med boliger til 35.000 københavnere 
skaber den nye bydel Lynetteholm 
nødvendig plads til flere køben-
havnere, uden at boligpriserne stiger 
mod himlen. Samtidig beskytter 
vi København mod fremtidens 
stormfloder.  

Partierne bag budget 2021 vil arbejde 
for infrastruktur til Lynetteholm, der 
kan mindske trafikken i Københavns 
centrum. Vi stiller en garanti på 400 
mio. kr. for at sikre finansieringen af 
et kystlandskab ud mod Øresund på 
størrelse med Københavns største 
park, Valbyparken. 

En grøn fremtid
Også i den nære fremtid skal 
København være en grønnere by. 
København skal have mere vild 
natur og nem adgang til grønne 
områder, hvor vi kan bevæge os eller 
bare finde ro. Med budget 2021 
tager vi også nye skridt mod mindre 
biltrafik i Middelalderbyen og en 
renere by.  Og vi sætter penge af 
til et landstrømanlæg for at stoppe 
forurening fra krydstogtskibe  
i fremtiden. 

En socialt ansvarlig by
København skal også fremover være 
en socialt ansvarlig by, der tager hånd 
om sine ældre og sine mest udsatte 
børn og voksne. I budget 2021 får 
socialområdet et løft med en samlet 
investeringsplan på 344 mio. kr. over 
de næste fire år. Samtidig fortsætter 
vi den positive udvikling i byens 
udsatte boligområder. Ingen områder 
i København skal stå på statens 
'ghettoliste' i 2030.  

Hjælp til turismen efter corona 
Coronakrisen er gået ekstremt hårdt 
ud over Københavns erhvervsliv – ikke 
mindst turist- og oplevelsesbranchen. 
I foråret sørgede Københavns Kom-
mune for en række hjælpepakker mod 
coronaens skadevirkninger. 

Med budget 2021 opretter vi en 
ny turismepulje, som kan styrke 
København som en bæredygtig  
og attraktiv destination.

Investeringer og effektiviseringer  
Med flere københavnere og et pres 
på økonomien skal vi finde nye måder 
til fortsat at tilbyde københavnere 
kernevelfærd af høj kvalitet. Det sker 
bl.a. med smarte investeringer, så vi 
kan frigive midler til kernevelfærd. 
Der investeres samlet 107 mio. kr. i 
bl.a. nye velfærdsløsninger, så vi kan 
gøre tingene smartere. Dertil er der 
samlede effektiviseringer for ca. 362 
mio. kr. i 2021 – bl.a. på administration. 
Alt sammen for at få råd til og styrke 
kernevelfærden – dér hvor der er brug 
for den.  Vi løfter desuden budgettet 
med 217 mio. kr. for at følge med 
befolkningstallet – flere børn, udsatte 
og ældre københavnere. 
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