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Grøn by 
med plads til alle

Mere grønt, mere fælles 
København skal have flere grønne pladser med træer 
og bynatur som gode rammer for vores sociale sam-
vær. Derfor har vi bl.a. sat penge af til grønne byrum på 
Helga Larsens Plads i Vanløse og Sundbyvester Plads på 
Amager. Muren i Skydebaneparken på Vesterbro bliver 
renoveret, så parken igen kan udnyttes optimalt. Vi styrker 
byens biodiversitet ved at så blomsterfrø på græsarealer, 
og vi gør arealerne ved metroen på Enghave Plads grøn-
nere. Inddragelsen af københavnerne skal styrkes. Vi har 
sat penge af til en række pilotprojekter, der skal udforske, 
hvordan vi inddrager og sikrer, at københavnerne i højere 
grad bliver taget med på råd, når politikerne træffer be-
slutning om byens udvikling. Et af de mere lokale projekter, 
der er givet midler til, er en borgersamling om udviklingen 
af grønt udeliv på Indre Østerbro. Vores fællesskab giver 
også plads til de tusinder af unge, der kommer til Køben-
havn for at studere. Dem tager vi godt i mod og giver et 
midlertidigt sted at bo gennem vores Startup Housing-
studieboliger. For hele området er der bevilget 40,1 mio. 
kr. til et mere grønt og mere fælles København.

Klimasikring og bæredygtig by 
København skal være CO2-neutral i 2025. Det er et ambi-
tiøst mål, men vi stopper ikke her. Derfor afsættes midler 
til udvikling af en ny klimaplan, der kan drive den grønne 
omstilling i byen frem mod 2035. Med aftalen får vi også et 
klimabudget, der viser CO2-effekten af kommende budge-
tinitiativer, afsætter midler til at halvere CO2-udledningen 

fra kommunens indkøb frem mod 2030, og vi indgår grønne 
partnerskaber med Ørestad Innovation City Copenhagen. 
Aftalen sikrer også, at København får sit første roadmap 
for stormflodssikring af byen, som giver en samlet plan for, 
hvordan København sikres mod stormflod i fremtiden. 
Og så begynder vi en kortlægning af, hvor i byen, der kan 
placeres lynladestandere til elbiler. For hele området er der 
bevilget 18,4 mio. kr. til klimasikring og en bæredygtig by.

Plads til alle 
I København passer vi på hinanden og sørger for ordent-
lige forhold for de mest sårbare. For at have pladser nok til 
at tage vare på dem med særlige behov, etablerer vi derfor 
bl.a. 54 nye pladser til borgere med sindslidelse på Solter-
rasserne i Valby, og lægger en større investering i byggeri 
af to nye botilbud på Boserupvej i Roskilde. Vi sikrer week-
endåbent i Cafe Dugnad på Vesterbro, fastholder vores  
tilbud om nat-café til udsatte og hjemløse borgere, og sæt-
ter flere midler af til ambulant alkoholbehandling.

Vi undersøger også muligheden for at etablere et nyt 
stofindtagelsesrum på Sundholm for at skabe et sikkert  
og trygt miljø for både brugere og naboer. Vi vil også 
undersøge, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe borgere, 
der bor på herberg, med at få egen bolig. Endelig gives der 
midler til, at Fodboldfællesskabet OMBOLD kan fortsætte 
deres aktiviteter, som er et samlingspunkt for mange ud-
satte og hjemløse borgere. For hele området er der bevilget 
288,7 mio. kr. til socialt udsatte.
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I København har vi fokus på fællesskaber, vi drager omsorg for vores mest sårbare med-
borgere og sørger for moderniserede, inkluderende skoler og daginstitutioner til vores 
børn og unge. Vi fortsætter vores rejse mod fremtidens klimasikrede og bæredygtige 
by og giver københavnerne endnu bedre muligheder for trygt at bevæge sig på kryds og 
tværs af byen med sikre cykelforbindelser og flere broer over havnen. Vi skal have flere 
grønne pladser, løbende renovere og forbedre vores idrætsfaciliteter og kulturen får 
også et løft. Flere ledige skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet og hjælpe os med at løse 
vores rekrutteringsudfordringer på blandt andet pædagog- og sundhedsområdet.

Med overførselssagen 2021-2022 styrker vi den fortsatte ambitiøse udvikling  
af København.



16,6 mio. kr. 
Trafik og mobilitet

15,5 mio. kr. 
Hjælp til ledige

87 mio kr. 
Moderne skoler

134,9 mio. kr. 
Børn og unge

Idrætsfællesskaber og mere kultur
Vi styrker københavnernes muligheder for at dyrke sport 
og idræt ved at udvide vores idrætsfaciliteter og bygge 
nyt. Der er givet midler til at konkretisere helhedsplanen 
for Tingbjerg Idrætspark. Østerbro Stadion får udskiftet 
belægningen på løbebanen, og vi undersøger samtidig 
mulighederne for at lægge dræn under fodboldbanen.  
I Vesterbro Svømmehal bliver gangarealer og omklædnings-
faciliteter taget med i den samlede planlagte renovering af 
svømmehallen. Og til københavnere med en indre vand-
hund er der godt nyt. I byens tre havnebade bliver sæso-
nen udvidet med en måned. Vi bidrager også til kvindecy-
kelløbet Tour of Scandinavia – Women World Tour Cycling 
2022, som i år får start i København til august. Flere af 
verdens bedste kvindelige cykelryttere deltager, når cykel-
løbet skydes i gang fra Kongens Nytorv. Og så sætter vi også 
penge af til Tomorrow Festival i september, der har fokus på 
klima og bæredygtighed. For hele området er der bevilget 
37,5 mio. kr. til kultur og idræt i København.

Trafik og mobilitet
Københavnernes foretrukne transportmiddel er cyklen. 
Og med til et godt og trygt hverdagsliv hører, at man nemt 
og trygt kan komme på kryds og tværs af byen. Vi sætter 
derfor penge af til et løft af trafiksikkerheden flere steder  
i byen, så bl.a. krydset ved Artillerivej og Axel Heides Gade 
ombygges og gøres mere trygt, ligesom også trafiksikker-
heden i det såkaldte Ejendomsmæglerkryds mellem Valby 
Langgade, Vigerslevvej og Ålekistevej skal forbedres og 
gøres til en sikker skolevej. Vi vil også lave en foranalyse for 
en cykel- og gangbro over havnen fra Enghave Brygge til 
Islands Brygge. Og så er partierne enige om at bringe finan-
siering af en cykel- og gangbro fra Toldboden til Refshaleøen 
op til årets budgetforhandlinger i september.

Trafikken for især cykler og gående ved Dybbølsbro på  
Vesterbro skal fungere bedre end i dag. Derfor sætter vi 
også penge af til en trafikal helhedsplan for området. For 
hele området er der bevilget 16,6 mio. kr. til trafiksikker-
hed og bedre infrastruktur.

Hjælp til ledige
På trods af at ledigheden i København er faldende, arbej-
des der stadig på at få flere unge københavnere til at tage 
en uddannelse og sikre, at flere udsatte bliver en del af 
fællesskabet på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi i kom-
munen rekrutteringsudfordringer flere steder. Derfor har 
vi sat penge af til, at ledige kan foretage et sporskifte til 
områder, hvor der er ledige jobs, fx til pædagog, social- og 
sundhedsassistent eller lærer mm. Samtidig prioriterer vi, 
at få flere borgere med handicap ud på jobmarkedet ved 
bl.a. at øge kendskabet til handicapkompenserede ordnin-
ger for potentielle arbejdsgivere. For hele området er der 
bevilget 15,5 mio. kr. til et at styrke beskæftigelsen.

Rummelighed for vores børn og unge
København værner om byens børn og unge. Vores tilbud 
til børn og unge skal også i fremtiden kunne rumme de 
mange forskelligartede behov og livssituationer. Derfor 
sættes der penge af til etablering af en ny specialdaginsti- 
tution i Ragnhildgade med plads til 36 børn. Som sup-
plement og for at understøtte den store efterspørgsel, 
udvides Kirkebjerg Skole også med 32 specialpladser. 
Herudover styrker vi indsatsen for at opspore og støtte 
børn, som er ordblinde. For hele området er der bevilget 
134,9 mio. kr. til børn og unge med særlige behov.

Moderne skoler og undervisning i det fri
Læring og trivsel står øverst på skemaet, og derfor sætter vi 
også penge af til Åben Skole og til at rykke undervisningen 
ud af klasselokalerne, og til at planlægge en natur- og miljø-
station ved Damhussøen.

Også de fysiske rammer på skolerne skal understøtte 
ambitionerne for læring. Derfor afsættes der en god  
pose penge til at udvide og bygge nye faglokaler på byens 
folkeskoler. For hele området er der bevilget 87 mio. kr.  
til skoleområdet.


