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Tak for ordet.
Grundlæggende set drømmer Venstre om det samme som alle partier herinde: Et stærkere København. En
bedre by. Et rigere fællesskab.
Men hvordan er det så set fra Venstres position? Og hvad skal der til i et budget, før det afspejler Venstres
vision for København? Det er de spørgsmål, som jeg vil bruge min tale her til at fortælle lidt om.
Og hvis vi skal have en by med liv, udvikling, vækst og plads til forskellighed så skal vi forbi alle
forvaltningsområder. Det giver sig selv. Københavns charme, position og udvikling kan ikke isoleres til et
enkeltstående område, og derfor vil jeg i det kommende fortælle lidt nærmere om ønsker, der relaterer sig
til erhvervslivet, beskæftigelse, infrastruktur, integration, en grønnere by, velfærdsområderne samt kulturog idrætsområdet.
Et grønnere København
Men lad os bare tage den ”naturlige” start – miljøet. Et af de områder, som betyder mest for
københavnerne og faktisk også noget, selvom nogen måske ikke vil tro det, der betyder meget for Venstre.
Her handler opgaven om at finde den rigtige balance mellem en grøn by, og en by hvor der er plads til, at
flere kan være en del af fællesskabet. Vi skal balancere behovet for flere boliger i København med behovet
for grønne arealer. Venstre vil derfor ikke på forhånd udelukke, at det kan blive nødvendigt at bygge boliger
på et område på Amager Fælled. Flere af venstrefløjens partier har turneret rundt med, at man jo kan
undgå byggeri på Amager Fælled og i stedet bygge endnu tættere i brokvartererne –det er for os i Venstre
ikke en attraktiv løsning, for her er der i forvejen hårdt brug for de få og små grønne områder.
Vi vil en anden vej for brokvarterene. I stedet for at overbebygge dem, vil Venstre gerne se på, hvordan vi
kan give disse boligområder endnu mere grønt. Derfor har vi bedt om en screening af ledige, egnede
smågrunde til køkkenhaver, kolonihaver, lommeparker i hele byen. Tanken er at kommunen kan udleje
eller udlåne disse smågrunde til private eller foreninger med ønske om at benytte områderne rekreativt.
For vi skal have en flottere by, som samtidig viser sig fra sin arkitektonisk bedst sider, og derfor har vi også
bedt forvaltningen om at kigge nærmere på muligheden for at etablere lodrette haver på egnede facader
eller husgavle i byen. Det giver et grønnere byrum, og mon ikke de fleste i de meget tætbebyggede
brokvarterer hellere vil have en grøn have som nabo end mere beton?
Et grønnere København hænger også sammen med en indsats for at nedbringe luftforureningen. Her vil
Venstre prioritere at indføre tilskud til skrotning eller udskiftning af gamle brændeovne. Brændeovne, der
er mere end 10 år gamle, forurener i gennemsnit 3 til 5 gange mere end nye. Og da vi ved, at brændeovne
er en af de største lokale kilder til luftforurening i København, så er det oplagt at sætte ind her. Ligesom vi
gerne ser på mulighederne for mere miljørigtig energiforsyning til de mange besøgende krydstogtskibe.

Erhvervsliv
Hvis vi bevæger os ind på et andet område, så må det være Rådhusets dårligst bevarede hemmelighed, at
Venstre ønsker et markant gearskifte i kommunens tilgang til erhvervslivet. Det er ikke alene et spørgsmål
om sund fornuft. Det er også et spørgsmål om ret og rimelighed. Vi kan simpelthen ikke være andet
bekendt.
Vi kan og skal betjene erhvervslivet meget bedre, hvis vi fortsat vil have en by i vækst, og det er nødt til at
reflektere sig i budgettet.
Uden at bruge alt for mange John F. Kennedy referencer, så skal Kommunen være til for erhvervslivet. Ikke
omvendt. For det er et velkørende erhvervsliv, som er hele fundamentet for de penge, som vi nu sidder og
fordeler ved forhandlingsbordet. Derfor er det også på høje tid, at vi servicerer erhvervslivet langt bedre.
For den investering kommer direkte tilbage til hele byen.
Konkret skal vi kunne hjælpe virksomhederne med den arbejdskraft de efterspørger. Og vi skal sikre, at den
hjælp de får er effektiv og serviceorienteret - koordineret gennem én indgang til kommunen for
virksomhederne.
Og i en tid, hvor selv den mest driftige iværksætter kan miste modet ved at skulle snørkle sig igennem
bureaukratiets trange gange, skal vi have særlige Key Account Managers, der tager erhvervslivet i hånden
og leder dem sikkert og effektivt i mål. Ligesom vi lytter til, at man fra erhvervslivets side især peger på
muligheden for at få udvidet forhåndsdialog i byggesager og at forbedre erhvervsparkeringen.
Endelig ønsker vi at arbejde mod en revidering af erhvervsstøtteordningen, sådan så fortsatte bevillinger til
erhvervsstøtte skal løbe maksimalt 2 år. Det giver os muligheden for at vurdere effekten og tilpasse
indsatserne herefter, hvilket er ganske normal købmandslogik.
Beskæftigelse
Også på mit borgmesterområde, bør kommunens tankegang være gennemsyret af ordentlighed og
redelighed, når det gælder kontakten til borgerne.
Vi er til for virksomhederne og borgerne. Det bør ikke komme bag på nogen.
På beskæftigelsesområdet betyder det, at alle de mange københavnere, som rigtige gerne vil i job, skal
hjælpes med de midler vi ved virker - individuelle samtaler i Jobcentret samt praktikforløb og løntilskud.
Men effektiv og god sagsbehandling og vejledning tager tid. Derfor er vi også nødt til at få antallet af sager
per sagsbehandler ned, så vi kan få en højere kvalitet i sagsbehandlingen og dermed også flere i arbejde.
Det kan vi kun gøre ved at ansætte flere sagsbehandlere.
Ligesom vi i højere grad end i dag bør tænke sundhed sammen med beskæftigelse.
Der er også nogle der er for syge til at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet, og de skal have en
førtidspension hurtigt. Det er klart.
Og så er der den lille gruppe ledige, der godt kan bidrage på arbejdsmarkedet og til vores fælles velfærd. De
skal arbejde for deres ydelse. For der må ikke være nogen ”gratis omgang” på beskæftigelsesområdet – og
slet ikke når vi alle er optaget af miljødagsordenen og byen mange steder flyder med skrald. Derfor skal vi
bruge den arbejdsressource, som vi ligger inde med i form af ledige københavnere under 30 år på

kontanthjælp. Vi synes det er rimeligt, at man yder sit for den kontanthjælp, man har mulighed for at få,
takket være alle dem, der knokler derudaf. Det er derfor helt oplagt at slå to fluer med ét smæk og sende
de her ledige borgere ud i miljønyttejob og holde byen ren. Til glæde for os alle sammen.

Børn
København vokser og vi bliver flere og flere. Det gælder også de mindste. Der er derfor også fortsat et
massivt behov for at udbygge kapaciteten på børne- og ungeområdet. For Venstre er det afgørende, at der
findes pasningstilbud tæt ved bopælen. Det er kvalitet i hverdagen – og en forudsætning for at få et presset
logistisk familieliv til at hænge sammen – at daginstitutionen ligger indenfor fire kilometer. Sådan skal det
være i hele byen – også i de nye byområder.
Vi er også nødt til at sørge for, at der er de skoler som der er brug for. Det er det grundlæggende. Men vi
skal også have ambitioner på skolerne vegne. Og i forbindelse med skolebyggerier er det vigtigt, at nye
skoler bliver lokale kraftcentre, som er andet og mere end blot en ny skole. Der skal være adgang for
lokalområdet, når klokken har ringet ud, og der skal være idrætsfaciliteter som lokalområdet kan få glæde
af.
De første 1000 dage er altafgørende for et barns fremtidige trivsel og muligheder i tilværelsen. Derfor er
det vigtigt med en tidlig indsats overfor børn fra socialt udsatte familier. Regeringen tilfører området flere
penge, men vi skal også selv turde gribe bolden med målrettede initiativer.
Ældre
I årets forhandlinger vil vi fra Venstres side også gerne slå et slag for de ældre medborgere. Dem der nyder
alderdommen efter et langt og hårdt arbejdsliv. For denne generation af københavnere er der en særlig
udfordring med underernæring. 2 ud af 3 ældre på plejehjem er underernærede, og det vil vi gerne
forebygge. Derfor skal vi have gjort maden på byens plejehjem mere appetitlig og tilgængelig med valgfri
spisetider og et større udvalg af mad at vælge imellem. Og for nu at sige det lidt bramfrit: hellere 3
centimeter almindelig flødeskum end en centimeter økologisk på søndagsæblekagen.
Ligeledes skal vi huske, at København i de kommende år vil få langt flere ældre medborgere. Vi ER inde i en
god gænge med hensyn til ny- og ombygning af vores plejecentre, og Venstre støtter op om tiltag, der kan
betyde, at vore ældre kan få nogle gode år i livets efterår.
Socialområdet
Et velfærdssamfund er i min optik bygget for at tage sig af dem, der ikke kan tage vare på sig selv på lige fod
med andre borgere. Derfor vil vi i budgettet også have fokus på det sociale område, hvor vi – som i de
foregående år – er optaget af de vilkår, vi byder kommunens borgere med handicap. Vi har noteret os, at
udvalget anbefaler en handicappakke – og vil specifikt gerne nedbringe sagsbehandlingstiderne på
handicapområdet, ligesom vi gerne vil prioritere indsatsen vedrørende Børn, unge og sorg, som hjælper
børn, der har mistet forældre, med at komme videre i livet.
Kultur og fritid
På kulturområdet vil vi prioritere en tilbagerulning af det spareforslag, der handler om at hjemtage det
event-arbejde, som i dag er forankret i enheden Copenhagen Eventures i Wonderful Copenhagen.

I samme ombæring ønsker Venstre at stoppe planerne om reorganisering af kommunens arbejde med
megaevents, hvor KFF vil få ansvar for at sekretariatsbetjene Eventrådet, og for koordinering mellem
forvaltningerne. Her er København altså bedst tjent med, at eventarbejdet forbliver i Wonderful
Copenhagen, som gør et anerkendelsesværdigt arbejde, der er til gavn for byens brand og økonomi.
Og når vi er ved events, så vil jeg slå et slag for, at København arbejder på at tiltrække Formel 1-løbet.
Venstre vil således prioritere at afsætte midler til dækning af udgifter til renhold eller lignende, så vi
sammen med regeringen kan komme tættere på en aftale om at gøre København til Formel 1-by. Vi har at
gøre med et event med massiv international opmærksomhed, som vil tiltrække vækst og arbejdspladser til
København. Lad os se, om vi ikke kan gribe den unikke chance.
På det mere ”jordnære” idrætsområde vil Venstre prioritere udviklingsarbejdet i Valby Idrætspark ved at
støtte en undersøgelse af muligheden for at bygge et nyt Valby Stadion – og ikke kun smårenovere det
eksisterende gamle stadion. Et nyt stadion i Valby Idrætspark vil kunne danne rammen om mange
spændende arrangementer, og jeg så personligt gerne, at det kunne blive kvindelandsholdet i fodbolds nye
hjemmebane.
Det vil vise alle de mange unge kvinder i foreningslivet, at vi tror på kvindefodbolden og gerne ser den mere
udbredt i hele Danmark.
Infrastruktur og tryghed
Der er ingen tvivl om, at vi har en fantastisk by, men kan gøre endnu mere for at det er lettere at komme
rundt. Venstre vil fremme fremkommeligheden i byen og arbejde for en havnetunnel og udvidelse af
metroen til Brønshøj og Refshaleøen.
Og endelig så vi gerne, at kommunen stillede sig i spidsen for en mere markant tryghedsskabende indsats i
form af en kommunal ordensenhed, inspireret af de Community Officers man kender fra andre europæiske
storbyer.
Afrunding
Det var så nogle af de ønsker vi i Venstre vil skubbe København i en bedre retning. Og som vil være med til
at danne den by, som vi gerne vil vise frem.
Men vi ved udmærket godt, at vi langt fra er de eneste med en lang ønskeliste, og med de mange ønsker, vi
alle har til det kommende års budget, vil jeg også minde om, at selvom der er mange penge, som skal
forhandles på plads, så er det vigtigt at udvise mådehold og fokusere på effektiv drift.
Der er et stort besparelsespotentiale ved at kigge på udbud på rengøringsområdet. Ved at samle det hos os
selv i KEID, kan Københavns Kommune spare 90 mio. kr. om året.
Vi kan og bør kigge på beskæftigelses- og integrationsprojekter, der kører i årevis uden påviselig effekt.
Ligesom vi har noteret os, at BR-sekretariatet nu søsætter et projekt for bedre borgerdialog, hvor man vil se
på muligheder for bedre borgerinddragelse, herunder lokaludvalgenes organisering og finansiering.
Og vi bør kigge på vores administrative udgifter til for eksempel HR og IT, hvor forvaltningerne frem mod
næste år bør komme med et kvalificeret bud på, hvor der kan effektiviseres i administrationen. Og kan der
frigøres midler, har vi selvfølgelig også en forpligtelse til at se på muligheden for skatte- og gebyrlettelser.

Jeg glæder mig til at komme i gang med forhandlingerne og ser frem til nogle gode, intense og spændende
møder, hvor jeg håber vi kan fokusere på den éne ting som jeg ved vi alle sammen er så enormt optagede
af: En bedre og stærkere by til glæde og gavn for københavnerne.

