
Hensigtserklæringer til alternativt budget fra S og SF  

 

 

ØK31 Provenu fra 
dækningsafgift af 
erhvervsejendomme 

Erstattes: 
 
ØK31 Provenu fra dækningsafgift af 
erhvervsejendomme  
”I den nye lovgivning vedr. dækningsafgift opkræves 
ejendomsskatten på baggrund af nye vurderinger. 
Opkrævningen efterreguleres i takt med, at nye 
vurderinger udsendes. Dette forventes at ske fra 2025. 
Parterne er enige om i forbindelse med budget 2025 
at se på det øgede provenu som følge af ændret 
lovgivning og lade et evt. merprovenu indgå i 
medfinansiering af en kommende metrolinje. ” 
 

ØK75 Videreførelse af M5 fra 
København H og en 
hospitalsmetro 

Erstattes  
 
M5 og udbygning af metroen til flere bydele 
”En ny metrolinjeføring M5 til bl.a. Amager er netop 
sendt i offentlig høring. Parterne er enige om at 
arbejde for en udbygning af metroen så flere dele af 
byen bindes sammen med metro” 
 

BU54 To-voksen i 
indskolingen 

”Parterne er enige om, at de københavnske børn skal 
have den bedst mulige skolestart, og at det kræver, at 
eleverne bliver set af en voksen. Derfor er parterne 
enige om, at der skal flere voksne i folkeskolens 
mindste klasser.  
 
 
Parterne er enige om, at BUF og ØKF skal vende tilbage 
med en model og forslag til indfasning, som kan indgå i 
forhandlingerne ved budget 2024. ” 
 

Kunst i det offentlige rum ”Parterne noterer sig, at København i dag ikke har 
nogen ordning for kunst i det offentlige rum og 
bygninger modsat de andre nordiske hovedstæder og 
andre store danske byer, hvor flere byer har indført en 
såkaldt ”  pct. ordning”, der på forskellig vis indebærer, 
at der ved ny- og ombygninger afsættes en pct. af de 
kommunale udgifter til kunst både ude og inde.  
 
Parterne er enige om, at Kultur- og 
Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem 
mod budgetforhandlingerne for budget 2024 skal 
fremsætte forslag til tre kommunale byggeprojekter, 
hvor i kunst indgår – både ude og inde. ” 



 
Hensigtserklæring om flere 
grønne områder til 
københavnerne i områder, 
hvor der er over 300 meter 
til nærmeste grønne område 
(TM155) 

”Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen 
i samarbejde med Økonomiforvaltningen, frem mod 
forhandlingerne om Overførelsessagen 2022-2023, 
skal opdatere arealplanen for grønne områder med 
udgangspunkt i analyse af afstandsmål til grønne og blå 
områder. Den opdaterede arealplan for grønne 
områder skal pege på potentielle områder og konkrete 
projekter, som kan nedbringe antallet af boliger i 
København, der har over 300 meter til et offentligt 
tilgængeligt grønt område. De konkrete projekter vil 
skulle igennem yderligere foranalyser forud for 
eksekvering, hvilket der skal afsættes finansiering til 
ved senere forhandlinger” 
 

Hensigtserklæring om 
finansiering af 
Bystævneforbindelsen 
(ØK51) 
 
[need to] 

”Borgerrepræsentationen har med Udviklingsplanen 
for Tingbjerg/Utterslevhuse besluttet, at Tingbjerg skal 
udvikles med nye boliger og attraktioner, og samtidig 
åbnes og kobles tættere med den omkringliggende by. 
Parterne er enige om, at en ny vejforbindelse mellem 
Tingbjerg og Husum er en forudsætning for 
gennemførsel af Udviklingsplanen, og partnerne er på 
den baggrund enige om, at Økonomiforvaltningen 
fremsætter et budgetnotat med finansiering til 
etablering af vejforbindelsen, som kan indgå i 
forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.  
Parterne er desuden enige om, at muligheden for at 
etablere forbindelsen som cykelforbindelse og/eller 
justere den planlagte hastighedsbegrænsning på 40 
km/t bør afdækkes frem mod forhandlingerne om 
overførselssagen.  
Parterne tager Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af 
vejforbindelsen til efterretning og bemærker, at en 
vejforbindelse vil være klar til BRT (Bus Rapid 
Transport) eller Letbane og således kan bidrage til den 
kollektive trafikbetjening i Tingbjerg. ” 
 

Arealtilpasning af svømmehal 
på Beauvaisgrunden (KF052) 

”Parterne er enige om, at der arbejdes videre med en 
svømmehal til svømmeundervisning 
og vandaktiviteter med særligt fokus på tilgængelighed 
på 4.200 – 4.600 m2 brutto 
med en forventet anlægsudgift på 225- 5  mio. kr.” 
 

Klubpladser – Murergården 
(BU125) 

”Den kommunale daginstitution Murergården på 
Nørrebro har i dag daginstitutionspladser til 0-5 årige 
og 10-13-årige. Der er aktuelt en høring i gang vedr. 
institutionens fremtidige organisering som enten 
kommunal eller selvejende institution. 
Såfremt det besluttes af børne- og ungdomsudvalget 
efter endt høring, at Murergården i fremtiden skal 



være en selvejende institution, er der ønske om blandt 
budgetpartierne, at der i OFS22/23 afsættes midler til 
at oprette et antal ungdomsklubpladser.” 
 

Flere aktive ældre (KF134) 
(Verdensby i bevægelse) 

”Parterne er enige om at arbejde videre med 
indsatsområdet ”Flere aktive ældre” med  
henblik på at undersøge muligheden for at foreslå en 
eller flere konkrete indsatser ved de  
politiske drøftelser om ”Verdensby i Bevægelse” i 
2023 med henblik på forhandlingerne  
frem mod Budget 2024. De kunne blandt andet 
omhandle rekruttering af og brobygning  
til de ældre og seniorer – både som aktive medlemmer 
og som frivillige i  
idrætsforeningerne. Derudover skal understøttelsen af 
foreninger og andre idrætsaktører  
undersøges med henblik på at tilbyde relevante 
aktiviteter samt at øge brugen af  
idrætsfaciliteterne i dagtimerne for målgruppen, 
herunder metodeudvikling og  
afprøvning af forskellige modeller” 
 

Rekruttering   Københavns kommune ser i de kommende år ind i 
stadig stigende rekrutterings udfordringer. Derfor vil 
vi de kommende år også skulle afsætte betydelige 
midler til at imødegå dette. Fremadrettet vil partierne 
tage udgangspunkt i det tilgængelige datagrundlag fra 
det regionale arbejdsmarkedsråd og den 
personalepolitiske redegørelse, når indsatsen mellem 
forskellige faggrupper skal prioriteres. 

 

Hensigtserklæringer, som S og SF-ønsker udgår 

 

• BI20, BI21, BI22 Grønne jobs 

 

• TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af 

sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser, 1:1 

 

• TM160 Reduktion af engangsemballage - Udgår - Erstattes med forslag med 

finansiering jf. regnearket. 

 

• ØK85 Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter 

(ARC) - Udgår - Erstattes med forslag med finansiering jf. regnearket 

 


