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(Det talte ord gælder)  

  

Første behandling af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2022-2025  

 

Mia Nyegaard, 02. september 2021 

  

• I dag starter vi de sidste budgetforhandlinger inden kommunalvalget den 16.  

november. Det forpligter.   

  

• Og det forpligter i særlig grad, fordi regeringen gang på gang de seneste to år har 
vist, at den er mere eller mindre ligeglad med København og københavnerne.   

  

• Fra den nye udligningsordning over infrastrukturplan, til corona-nedlukning og 
udflytning af uddannelsespladser.   

  

• Socialdemokratiet på Christiansborg svigter København.    

  

• Det er også derfor, at valget er det vigtigste for vores by i mange, mange år.   

  

• Radikale Venstre vil København.   

  

• Vi glæder os til valgkampen. Til at lytte til københavnerne og til at tale om 
fremtiden og visionerne for, hvordan København forbliver en af de bedste byer at 
leve i.   

  

• Vi går til budgetforhandlingerne med store ambitioner på byens og på 
københavnernes vegne.   

  

• Vi har politik, forslag og ønsker hele vejen rundt. I år især hvad angår grøn, børn og 
socialområdet.   

  

• Og hvis der er noget, som Radikale Venstre har bevist de sidste 4 år, så er det, at vi 
har mandater der arbejder.   

  

• Vi har deltaget i alle budgetaftaler og skaffet midler til det grønne, til børnene, til 
socialområdet, til kulturen og mangfoldigheden.   

  

• For vi vil et grønnere, friere og stærkere København.     
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GRØN  

• Tænk nu hvis… vi alle sammen kunne bevæge os rundt i byen let og med frisk luft i 
lungerne.   
  

• Hvis byens farver skiftede fra grå beton og sort asfalt til grønne åndehuller og 
levende byrum.   

  

Vi vil lægge et bæredygtighedsspor ind i alt i København – om vi taler om 
nybyggeri, trafikal infrastruktur eller indkøb.    

For med IPCC-rapporten in mente er den grønne omstilling forudsætningen for 
Københavns fremtid.   

• Derfor skal vi:   

o Handle på et ambitiøst klima-roadmap, så vi får sænket CO2-udslippet 
gennem kloge løsninger   

o Fortsætte med den stolte radikale tradition med mere og bedre 
cykelinfrastruktur  

o Fremme lade-infrastruktur for at give københavnerne mulighed for at 
udskifte deres biler til el-biler   

o Understøtte metro og andre kollektive trafikløsninger  o Og have flere 

grønne rekreative områder i form af skolehaver og taghaver.   

  

• Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil indføre roadpricing, men det 
bestemmer vi ikke selv.   

  

• Derfor må vi tage lokalt ansvar, de steder vi kan.   

  

• Vi ser gerne fortrængning af biler ved at udvide parkeringszoner,   

  

• Og vi er med på, at hastigheden på biltrafikken sænkes med 10 km, de steder det er 
muligt.   

  

• Vi glæder os også til at en del af Bispeengbuen bliver nedlagt.   

  

• Og I ved, hvad vi mener om HC Andersens Boulevard.  

  

• For den og anden biltrafik ser vi på sigt gerne under jorden. Så vi får flere grønne 
byrum, mindre trængsel og mere plads til bløde trafikanter.    

  

BØRN  

• Tænk nu hvis … alle børn var lige vigtige. Hvis vi gav alle børn ret til den bedste start 
på deres vej.   
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• Børn skal være trygge og frie. De skal lege, få venner og lære nok – til at tro på egne 
muligheder.  

  

• MEN… hvert sjette barn forlader stadig folkeskolen uden at kunne læse, skrive og 
regne.   
  

• Vi er ikke gode til at bryde negativ social arv og skabe lige muligheder for alle børn.  

  

• Radikale Venstre vil tage fat, hvor der er mest brug for det.   

  

• Vi vil hjælpe alle de børn, der mistrives, og ikke lærer det basale i skolen.   

  

Situationen er desværre den, at der ikke er lærere og pædagoger nok til at løfte 
kvaliteten i vores dagtilbud og skoler.   

Kun halvdelen i vores dagtilbud er uddannet pædagoger, og halvdelen af alle 
rekrutteringer på området er forgæves.   

  

• Samtidig har en fjerdedel af vores lærere ikke en læreruddannelse.   

  

• Derfor vil Radikale Venstre kæmpe for midler til at sikre et styrket 
praksissamarbejde med læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.   

  

• Vi ønsker også midler til efter- og videreuddannelse af vores pædagogiske 
personale.   

  

• For de københavnske børn fortjener dagtilbud og skoler med fagligt dygtige 
lærere og pædagoger, der kan sikre stærke rammer for trivsel og det gode 
børneliv.    

  

  

  

  

  

  

SOCIAL  

• Tænk nu hvis… regeringen havde levet op til verdensmålene og løftet de svageste i 
økonomiaftalen med kommunerne.   
  

• Men det gjorde de ikke. Vi mangler stadig penge til hele socialområdet.  

  

• Med sidste års budgetaftale gik København foran med en investeringsplan for de 
mest udsatte og sårbare københavnere.   
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• Det skylder vi hinanden en stor tak for. Nu skal videre.   

  

• Vi skal tilføre ressourcer til mennesker på vores botilbud indenfor målgrupperne 
borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne.  

  

• Vi går derfor til forhandlingerne med ønsket om at skabe Bedre Botilbud til dem.   

  

• Vi vil derfor tilføre 100 ekstra medarbejdere til kommunens botilbud - svarende til 
1,5 årsværk pr botilbud.   

  

• Vi skal også styrke efterværnsindsatsen overfor de unge, der har været anbragt.   

• De har brug for ekstra hjælp i starten, når de skal stå på egne ben.   

  

• I har hørt mig sige det tit, at selvom der er gjort gode tiltag for at hjælpe de 
allermest udsatte, så er vi langt fra i mål.   

  

Efter ønske fra både Københavns og regionens Udsatteråd foreslår vi, at der 
etableres et nyt samarbejde i form af en udsatte-enhed.   
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En hjælp, der er koordineret og omfatter støtte ift. økonomi, basal sundhed, 
misbrug og psykiatrisk behandling for de 500 mest udsatte og sårbare 
københavnere.   

  

• På søndag hylder vi kommunens veteraner.   

  

• Derfor vil vi stadig gerne en målrettet indsats for de mest udsatte og hjemløse 
veteraner.   

  

• Som på børneområdet har vi også på socialområdet svært ved at tiltrække 
uddannet arbejdskraft.   

  

• Derfor har vi allerede lanceret ”Medarbejderens Plan” som sætter fokus på faglig 
opkvalificering og fastholdelse af faglærte.   

• Som på andre områder har vi også konstateret at ledelsesspændet er blevet for 
stort.   

  

• Derfor ønsker vi at afsætte midler til flere driftsledere, som vil styrke forvaltningens 
evne til at levere borgernære ydelser af høj kvalitet, lavere personaleomsætning og 
færre rekrutteringsudfordringer.   

  

NOGET AF DET VI OGSÅ GERNE VIL  

• Tænk nu hvis… vi gjorde kommunens erhvervsliv til medejere af København.   

  

• For de vil gerne både den grønne, sociale og mangfoldige dagsorden.   

  

• Derfor skal vi selvfølgelig hjælpe erhvervslivet med genopretningen post-corona.   

  

• Vi ser gerne en afskaffelse af dækningsafgiften,   

  

• Og vi er især klar på at gøre afgiften grøn, så forureneren betaler.   

  

• Desuden skal vi sikre at flere kommer med ud på arbejdsmarkedet.   

  

• Og vi skal hjælpe virksomhederne med at tiltrække talenter. Og så skal vi satse på at 
tiltrække nye bæredygtige virksomheder.   

  

• Fordi vi har en ambition om, at København skal være en af verdens mest 
bæredygtige byer.    

  

TIL SIDST     

• Tænk nu hvis… København blev hjulpet af regeringen til at blive en endnu bedre 
hovedstad.   
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• Den frisindede, mangfoldige og tolerante metropol vi er i dag – er vi på grund af de 
politiske valg, vi har truffet.   

  

• Det er også et valg ikke at hjælpe København.   

  

Og med den københavner-bashing, der sker fra hele landet – og endda regeringen  

– påhviler der os lokalpolitikere et større ansvar i de kommende 
budgetforhandlinger.   

  

• Vi glæder os til forhandlingerne.   

  

• For det er Radikale Venstres ambition er at udvikle København i både grøn og 
social balance.   

  

• Tak for ordet!  


