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(Det talte ord gælder) 

 

[Indledning] 

 

• Kære BR, kære kolleger.  

 

• Jeg er glad for, at vi kan skyde årets 

budgetforhandlinger i gang fysisk sammen 

her i BR-salen,  

 

• og at forhandlingerne ikke skal foregå med 

to meters afstand mellem bordene.  

 

• Det sidste halvandet år har i sandhed været 

mærkværdigt.  

 

• Nu ser det ud til, at vi trods alt går mere 

almindelige tider i møde.  

 

• Det gør ikke mig noget.  

 

[De økonomiske rammer] 
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• Når jeg ser på de økonomiske rammer for 

årets budgetforhandlinger, som ØU fik 

præsenteret på sit budgetseminar,   

 

• så peger pilen på, at det bliver et 

velfærdsbudget.  

 

• Finansieringen ser - på trods af 

udligningsreformen - fornuftig ud,  

 

• og vi har luft i forhold til servicemåltal.  

 

• På anlægsfronten ser det til gengæld stramt 

ud. Meget stramt.  

  

• Jeg er dog sikker på, at vi nok skal få brugt 

pengene.  

 

• Kunsten bliver at få brugt dem klogt og 

ansvarligt,  

 

• uden overbudspolitik eller blinkende 

bænke – også selv om det er valgår.  

 

[Et budget for børnene] 

• På Socialdemokratiets og på min 

dagsorden står børnene som altid højt.  

 

• Under vinterens lockdown havde jeg – 

som mange andre – glæden af at have et 

barn, der blev undervist hjemmefra.  

 

• Lærerne gjorde alt, hvad de kunne, for at 

få undervisningen til at spille via Teams.  

 

• Jeg er imponeret over, hvad de formåede at 

få til at ske under svære vilkår.  

 

• Én ting var dog svært ikke at bemærke  

 

• Det var altid de samme elever, som ikke 

loggede på, når timen gik i gang.  

 

• De samme elever, som kom bagud,  

  

• og som helt sikkert alvorligt har manglet 

den stabilitet og det fællesskab, som det at 

møde i skole hver dag giver.   
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• For de børn og unge har nedlukningen 

været katastrofal.  

 

• Men mange af de samme børn har jo også 

haft det svært før corona.  

 

• Det siger mig en vigtig ting:  

 

• At når vi i København – hvor vi ellers 

bryster os af, at det går godt –  

 

• stadig har mange børn og unge, vi ikke 

formår at gribe, når det gælder,  

 

• ja, så har vi stadigvæk en kæmpe opgave 

foran os.  

 

• I Socialdemokratiet går vi derfor til 

forhandlingerne med et forslag om,  

 

• at flere børn fra fattige familier skal med 

ind i fællesskaber i fritiden.   

 

• Det vil vi gøre i tæt samarbejde mellem 

skole, sociale organisationer og 

idrætsforeninger.  

 

• For vi ved, at der er familier, hvor hverken 

pengepung eller overskud rækker til et 

medlemskab af fodboldklubben eller 

spejderforeningen.  

 

• Vi vil også investere i at fortsætte de sidste 

fire års store indsats med at løfte 

udskolingen i vores folkeskoler.   

 

• Vi skal fortsætte den positive udvikling 

med blandt andet et højere karaktersnit,  

 

• og med at ruste vores elever i de ældste 

klasser til at komme godt videre i livet.  

 

• Det gør vi for eksempel ved, at flere bliver 

klar til at tage en ungdomsuddannelse – og 

gerne en erhvervsfaglig én af slagsen.  
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[Social og ældre] 

• Til sidste års budget tog vi også fat på 

store investeringer i det sociale område.  

 

• Det har været tiltrængt. Men vi er ikke i 

mål endnu.  

 

• Derfor håber jeg, at vi også i år kan blive 

enighed om at løfte det sociale område.   

 

• Vi begynder også at se, at Københavns 

befolkning bliver ældre.  

 

• En trend, som bliver mere markant i de 

kommende år.  

 

• København skal være en by, hvor man kan 

leve et godt og trygt seniorliv.  

 

• Derfor bliver der behov for flere 

plejeboliger,   

 

• og for at sikre ordentlig velfærd og fysisk 

tilgængelighed for byens ældre.  

[Flere idrætsfaciliteter] 

• Det er ingen hemmelighed, at vi i 

København er kronisk bagud på 

idrætsfaciliteter.  

 

• Vi har i al min tid i BR investeret i flere 

faciliteter i hvert budget.  

 

• Men der er stadig brug for mange flere 

fodboldbaner og træningsfaciliter til de 

fleste sportsgrene.  

 

• Vi har fået en hjælpende hånd fra 

regeringen:  

 

• Sammen med Frederiksberg har vi fået 

mulighed for at investere én milliard i flere 

idrætsfaciliteter frem mod 2030.  

 

• Det er dog ikke i finansiering, men i ekstra 

måltal.  

 

• Langt fra alle måltallene må vi bruge i år.  
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• Men vi kan komme i gang.  

 

• Det skal vi udnytte, så Københavnerne 

hurtigst muligt får gavn af de ekstra måltal.  

 

[Byudvikling] 

• København er stadig i rivende udvikling.   

 

• Det er nødvendigt at bygge boliger og 

skaffe plads til de mange mennesker, som 

gerne vil bo her.  

 

• Men det kan også gå så stærk, at vi 

glemmer at få byens sjæl med.  

 

• Midt i den rivende udvikling skal vi bevare 

byens historiske steder, så de ikke går tabt.  

 

• Derfor ønsker jeg mig en kortlægning af 

bygninger og områder, som har en særlig 

københavnsk historie og sjæl,   

 

• så vi har det overblik, når vi skal i gang 

med den nye kommuneplansstrategi.  

[Sikre skoleveje] 

• Med byens udvikling er der også kommet 

flere nye skoler og flere børn, som skal til 

og fra skolen.  

 

• Desværre er der stadig for mange steder i 

byen, hvor forældrene sender ungerne af 

sted om morgenen med hjertet i halsen.  

 

• Det er afgørende, at vi får prioriteret noget 

så grundlæggende som sikre skoleveje,  

  

• så både børn og forældre kan være trygge 

ved, at alle kommer godt frem.  

 

• Her kan vi med selv små tiltag gøre en stor 

forskel lokalt.  

 

• Et andet greb er at sænke hastigheden på 

vores veje.  

 

• For vi ved, at hastighed er en stor faktor 

ved ulykker.  
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• Samtidig har lavere hastighed den positive 

bivirkning, at det forbedrer luftkvaliteten 

og mindsker udledningen af CO2.  

 

• Det kan hjælpe os med at komme i mål 

med vores plan om at bliver verdens første 

CO2-neutrale hovedstad.  

 

• Derfor er hastighedsnedsættelser et helt 

oplagt greb at se på.  

 

[Natteliv] 

• I takt med, at København er blevet mere 

levende, har nattelivet fulgt trop.  

 

• Flere fortovsrestauranter og udeliv også i 

hverdagene skaber stemning i byen.     

 

• Men det har bestemt også sine 

udfordringer.  

 

• De sidste par somre har været hårde for 

beboerne i de mest livlige dele af 

København.    

• Her er det tid til at skrue lidt ned for 

volumenknappen.  

 

• Restauranter og beværtninger har et 

betydeligt ansvar for at holde festen i byen 

tålelig for alle.  

 

• Men vi bliver også nødt til som kommune 

at oppe vores indsats.   

  

• Det kan vi gøre med flere støjvagter, 

natteværter og havneværter,  

 

• og ved at prioritere ekstra renhold der, 

hvor festen efterlader områderne, som om 

orkanen Katrina havde været forbi.     

  

• Det gælder ikke alene i Indre By.  

 

• Men også populære sommerhotspots som 

Islands Brygge, Nørrebroparken og 

Amager Strandpark.   
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[Grøn by] 

• Jeg er sikker på, at det grønne også bliver 

et stort tema til forhandlingerne.  

  

• Sidste år satte vi gang i en række spor om 

biodiversitet.  

 

• Jeg er positivt overrasket over, hvor mange 

aktører i byen, som gerne vil være med.  

 

• Ja, i sådan en grad, at der er efterspørgsel 

på mere. 

 

• Mange grundejere – fra de helt store til de 

helt små - vil arbejde mere med vild natur 

på deres grønne områder.  

 

• De efterspørger blot rådgivning til, 

hvordan de bedst bærer sig ad.  

 

• Og den biodiversitetspulje, vi har afsat 

midler til, har fået mange flere ansøgere, 

end der har været penge til.   

 

• På mobilitetsområdet vil jeg foreslå, at vi 

gør det nemmere og mere attraktivt at have 

en elbil som københavner.   

 

• Vi skal have langt bedre lade-infrastruktur 

og parkeringsmuligheder.  

 

• Det skal i hvert tilfælde ikke være os, der 

afholder københavnerne fra at vælge en 

elbil.    

 

[Afslutning] 

• Jeg vil se at få rundet af, før jeg får brugt 

alle pengene.  

 

• Men jeg vil gerne slutte af med en 

opfordring:  

 

• Kommunalvalget er ikke langt væk.  

 

• Vi får de næste måneder rig lejlighed til at 

trække forskellene op og gå hinanden på 

klingen.  
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• Inden valgkampen for alvor skydes i gang, 

har vi dog en fælles opgave:  

 

• At lægge budgettet for næste år. 

 

• Alle er velkomne ved forhandlingsbordet.   

 

• Men jeg håber - og vil appellere til - at alle 

udviser villighed til at finde hinanden,  

 

• og har forståelse for, at i brede aftaler, der 

bøjer man sig mod hinanden, 

 

• så vi kan levere et solidt velfærdsbudget til 

Københavnerne.  

 

• Det har byen fortjent.  

 

• Tak for ordet.  


