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København  
i gang igen

København er mærket af de seneste måneders corona
krise. Nedlukningen er gået ud over byens mange ældre 
og udsatte københavnere, der har levet i isolation − og den 
er gået hårdt ud over Københavns erhvervsliv. Med over
førselssagen 2019-20 bidrager vi til at rette op på corona
krisens skadevirkninger. 

23
mio. kr. eks

6
tra  

til coronakrisen 

Hjælp til Københavns erhvervsliv
Erhvervslivet og særligt oplevelsesøkonomien i Køben
havn er hårdt ramt af coronakrisen. Derfor afsætter vi i alt 
14 mio. kr. til at få byen i gang igen. Blandt andet tillader vi 
udeservering på udvalgte p-pladser og udvider udeserve
ring på pladser og i parker − efter særlige retningslinjer der 
bl.a. tager hensyn til beboerne i området. Og vi afsætter 
midler til strømstik til arrangementer rundt om i byen. Vi 
sætter midler af til at markedsføre København over for 
resten af Danmark. Og vi tilfører yderligere ressourcer til 
byggesagsbehandlingen som følge af flere investeringer  
i kommunale byggerier.

Forebyggelse af ensomhed blandt byens ældre
Mange ældre københavnere har været afskåret fra kontakt 
med børn og børnebørn i coronatiden. For at forebygge 
dårlig trivsel og ensomhed hos ældre københavnere af
sætter vi 19 mio. kr. til flere aktiviteter på plejecentrene, 
til mere medarbejdersamvær med den enkelte beboer, 
hjælp til, at de ældre kan kommunikere med familien digi- 
talt og støtte til ældreklubberne.

Hjælp til sårbare og udsatte Københavnere 
Coronakrisen har ramt mange udsatte københavnere. Vi 
afsætter 24 mio. kr. til bl.a udendørs aktiviteter på bo- og 
døgntilbud, mere medarbejdersamvær med beboerne  
og til understøttelse af udsatte børns og unges skolegang.

Betalingsfri orlov fra daginstitution
Børn, som har haft mulighed for at blive passet derhjemme 
under coronakrisen, har kunnet holde betalingsfri orlov fra 
dagtilbud. Staten dækkede udgifterne frem til 11. maj, men 
kommunen har forlænget perioden til 31. maj. Vi afsætter  
5 mio. kr. til forlængelsen.

Uforudsete udgifter som følge af corona
Københavns Kommune har haft massive udgifter som følge 
af coronakrisen, bl.a. til rengøring, værnemidler mm. Staten 
dækker en del af udgifterne, vi sætter 40 mio. kr. af til yderli
gere uforudsete coronaudgifter.

Flere ledige københavnere 
Mange københavnere har mistet deres job som følge af 
den omfattende nedlukning af samfundet. Vi afsætter 130 
mio. kr. til bl.a. udbetaling af dagpenge og kontanthjælp. 

Sommer i København 
Da mange har været nødsaget til at opgive ferieplanerne 
pga. corona, afsætter vi 4 mio. kr. til flere badezoner.

Øvrige tiltag under coronakrisen

For at hjælpe København gennem corona-krisen 
har Københavns Kommune de senere måneder 
desuden igangsat en række øvrige tiltag, bl.a.:

• Fremrykket betalingen af fakturaer for 600 mio.  
kr. til kommunens leverandører

• Forudbetalt udvalgte leverancer, som kommunen  
har bestilt hos leverandører i maj og juni

• Udskudt virksomhedernes betaling af anden rate  
af dækningsafgift for 2020 på 483 mio. kr., der  
skulle have været betalt 1. august 

• Fremrykket anlægsinvesteringer for 350 mio. 
kr. i 2020 for at understøtte byggebranchen

• Fremrykket tilskud til kultur- og fritidsaktører 
for i alt 60 mio. kr.

Corona-hjælpen går blandt andet til:

Hjælp til Københavns 
erhvervsliv 

14 mio. kr.

Forebyggelse af ensomhed 
blandt byens ældre 

19 mio. kr.

Hjælp til sårbare og  
udsatte københavnere 

24 mio. kr.

Midler til flere ledige 
københavnere 

130 mio. kr.
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Kernevelfærd  
i hverdagen 

Meget har været forandret i København de seneste må
neder. Og vi er blevet mindet om, hvor afgørende det er, 
at vores samfund kan tilbyde solid kernevelfærd. Med 
overførselssagen 2019-20 sætter vi ind med hjælp og 
støtte til byens allermest udsatte. Og vi sætter 210 mio. 
kr. af til Københavns børn.

21
mio. kr. t

0
il  

Københavns børn

Hånd om byens udsatte 
København huser en stor andel af Danmarks allermest  
udsatte. Derfor afsætter vi 28 mio. kr. til at forbedre  
deres forhold.

Mændenes Hjem skal renoveres, og beboerne genhuses 
på det nedlagte plejehjem Solterrasserne i Valby. Herber
get Kollegiet på Gl. Køge Landevej får midler til at hjælpe 
hjemløse til at flytte i egen bolig. Vi afsætter desuden 
midler til at købe flere pladser på private herberger og kri
secentre og til en sundhedsindsats for hjemløse veteraner. 

Vi sætter midler af til sociale viceværter til den åbne stof- 
scene ved H17 i Kødbyen og til sociale viceværter til skæve 
boliger rundt om i byen. Vi sætter midler af til Transit
programmet, som hjælper udenlandske migranter og til 
Muhabet, et værested for flygtninge og indvandrere med 
psykisk sygdom. Endelig igangsætter vi en social indsats  
til beboerne i de ulovligt opankrede både i Erdkehlgraven, 
der er ved at blive ryddet.

Løft til udsatte boligområder
Bystævneparken ved Tingbjerg er i gang med en stor 
forandring. Vi afsætter midler til at planlægge flytning af 
Center for Specialundervisning for Voksne for at få plads 
til nye boliger i området. Og vi planlægger renovering af 
botilbuddet Rønnebo. Endelig afsætter vi midler for at 
undgå, at København får flere såkaldte ’hårde ghettoer’.

Plads til flere københavnerbørn  
København vokser fortsat, og flere københavnerbørn 
kommer til. Derfor afsætter vi midler til otte nye 

daginstitutionsgrupper på Vesterbro/Kgs. Enghave. Vi 
planlægger en ny daginstitution ved Tingbjerg Skole og 
336 KKFO-pladser på skolen. Specialinstitutionen De  
Fire Birke udvides med 16 specialdagtilbudspladser.

Vi afsætter 92 mio. kr. til midlertidig skolekapacitet i Øre
stad, så bydelens elever kan gå i skole i deres nærområde. 
Der kommer 10 nye specialundervisningspladser ved 
Øresundsskolen. Vi planlægger flytning af ungdomsklub
ben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget til Sundby 
Idrætspark, for at etablere et ungecenter, som bringer bl.a. 
Urbanplanens unge tættere på lokalområdets idræts- 
tilbud. Endelig afsættes 67 mio. kr. til en børne- og ung
domstandpleje på Nørrebrogade.

Hvor kommer pengene fra?
I Københavns Kommune er der styr på økonomien. 
Årlige effektiviseringer og sund økonomistyring gør, 
at vi ikke bruger flere penge, end vi har. Midlerne 
i overførselssagen 2019-20 stammer derfor fra 
et mindreforbrug i 2019 samt forskellige merind
tægter, fx salg af ejendomme. Overførselssagen i 
København er en politisk forhandling mellem de 
partier, som stod bag budgetaftalen 2020, dvs. So
cialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Midlerne i overførselssagen 2019-20  
går blandt andet til:

Bedre forhold for 
byens udsatte 

28 mio. kr.

Løft til udsatte 
boligområder   

8 mio. kr.

Plads til flere 
københavnerbørn  

133 mio. kr.

Ny tandklinik til børn  
på Nørrebrogade 

67 mio. kr.



Københavns Kommune kk.dk/OF20

-
-

-

- -

-

Gode rammer for et godt 
og aktivt københavnerliv

Både københavnere og virksomheder skal have gode  
fysiske rammer i København. Med overførselssagen 
2019-20 skaber vi flere idrætsfællesskaber for børn og 
unge. Vi fortsætter det nødvendige vedligehold af byens 
skoler og institutioner. Og vi sikrer, at erhvervsliv og  
delebiler har ordentlige parkeringsforhold.

163
mio. kr. til vedligehold af 
bl.a. skoler og institutioner

En sund og aktiv by 
Mange københavnere har de seneste måneder længdes 
efter at dyrke sport og mødes i aktive fællesskaber. Vi af
sætter 2 mio. kr. til foreningsfaciliteter ved byens Brobold
baner, mens vi styrker idrætsfællesskaberne for Køben
havns børn og unge i samarbejde med DGI.

Flere offentlige toiletter i København
Det skal være nemt for ikke mindst børn og ældre at være 
på tur i København. Derfor etablerer vi to nye offentlige, 
handicapvenlige toiletter ved Amager Strandpark og  
Basargrunden ved Nørrebro Station. 

Slut med opskruede huslejer  
Selvom regeringen har dæmmet op for, at udlejere kan 
hæve huslejer markant og med kort varsel, er der stadig 
behov for, at københavnerne har gode betingelser for at 
bringe sager om for høje huslejer for Huslejenævnet. Vi 
afsætter 5 mio. kr. til bl.a. kortere sagsbehandlingstid og  
til at fjerne sagsgebyrer.

Vedligeholdte og klimavenlige ejendomme     
Københavns skoler, institutioner og andre ejendomme skal 
være ordentligt vedligeholdt og med høj sikkerhed. Derfor 
afsætter vi 163 mio. kr. til løbende vedligehold af kommu
nes ejendomme, moderne brandsikring, energirenovering 
og udbedring af kloakker.

Flere p-pladser til erhverv og delebiler 
Som storby skal København både sikre ordentlige p- 
forhold for virksomheder og for delebiler. Vi afsætter  
8 mio. kr. til flere erhvervsparkeringspladser. Og 1 mio.  
kr. til bedre tilgængelighed til p-pladser for delebiler.

Vesterbrogade 59 bliver på kommunens hænder 
Vi er enige om at tage den historiske og fredede ejendom 
på Vesterbrogade 59 (tidligere Københavns Bymuseum) 
af salgslisten og beholde den til kommunale aktiviteter.

Med overførselssagen 2020 aftales i øvrigt: 
• Mere vild bynatur: flere urter under byens gadetræer 

og skovbryn i byens parker
• Strømstik til arrangementer i byen
• Murværk og svanehalse ved de grønne anlæg  

på Dronning Louises Bro renoveres.
• Finansiering til havnebusrute til Nordhavn, 

Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.
• Ideoplæg til udvikling af å-park, hvis  

Bispeengbuen rives ned.
• Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen
• Og det bekræftes, at der i forhandlingerne om  

budget 2021 eller 2022 afsættes medfinansiering  
til landstrøm i Nordhavn og på Langelinie, hvis der  
kommer lovhjemmel.

Første del af overførselssagen 2020 
På grund af coronakrisen blev der forud for for
handlingerne i maj om overførselssagen 2020 
indgået en mindre delaftale den 1. april 2020. Del
aftalen bestod af blandt andet  en ny daginstitution 
på Amager Øst, en supplerende anlægsbevilling til 
Skolen i Sydhavnen og 12 gruppers børneinstitution, 
genhusning på Bispebjerg Skole af specialsporet fra 
Kildevældsskolen og renovering af spiret på Nordre 
Kapel, Vestre Kirkegård. Se mere på kk.dk/OF20.

Midlerne i overførselssagen 2019-20  
går blandt andet til:

En sund og  
aktiv by 
3 mio. kr.

Flere offentlige toiletter  
i København   

4 mio. kr.

Vedligehold af bl.a. 
skoler og instutitioner  

163 mio. kr.

Flere erhvervs- 
parkeringspladser 

8 mio. kr.
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