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[Indledning]
• Kære BR
• I dag tager vi hul på forhandlingerne om
budgettet for 2019.
• Det bliver det første budget, der skal
vedtages efter kommunalvalget.

Bemærkning til
arrangementet

• Det første budget, vi skal lande sammen
som ny Borgerrepræsentation.
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Afslutning

• Mange kigger på os for at se, om vi kan
løfte ansvaret og finde løsninger.
• Det gør de vigtige samarbejdspartnere i
regering og Folketing.
• Det gør byens organisationer og
virksomheder.
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• Og det gør Københavnerne.
• Det er nu, vi skal skabe tilliden til, at vi
kan levere konkrete løsninger på konkrete
udfordringer.

• Jeg ser det som min helt store opgave at
finde en løsning, der får enderne til at
mødes.

• Til det siger jeg: Selvfølgelig kan vi det!

• Derfor har jeg meldt ud, at det er vigtigere
for mig at lytte til andre, end at lægge mig
fast på en bestemt geografi.

• Sidste uge havde vi seminar i
Økonomiudvalget.

• For jeg ved, at der er mange, der holder af
Amager Fælled. Det gør jeg også selv.

• Jeg vil gerne sige tak for den gode og
konstruktive stemning, der var her.

• Det vigtigste for mig er, at vi finder en
løsning.

• Det lover godt for den kommende
halvanden uges tid, hvor forhandlingerne
finder sted.

• En løsning, hvor regningen for metroen,
der ligger på bordet, bliver betalt.

[En løsning for Amager Fælled]
• Lakmusprøven bliver at finde en løsning
på Amager Fælled.
• Det skal ikke være nogen hemmelighed:

• Hvor der bliver plads til flere boliger til de
mange, der gerne vil bo i vores dejlige by.
• Og hvor vi er solidariske og ikke skubber
regningen videre - Hverken til nye
Københavnere eller til dem, der allerede
bor i byen.

• Min opfordring er, at alle ansvarlige partier
i BR står sammen om at nå en løsning.

• Men det er en menneskeret at kunne
trække vejret dybt og frit.

• Det er jeg sikker på, at vi kan.

• Den ret skal også gælde os. Os, der bor i
de store byer.

[Grønt budget med ren luft]
• Det grønne står højt på manges dagsorden
for tiden.
• Det gør det også på min.
• København er kendt som en by i den
grønne førertrøje.
• Men mange andre byer er begyndt at få
øjnene op for grønne og bæredygtige
løsninger.

• Man skal kunne gå tur med barnevognen
eller tage en løbetur uden bekymring for
partikler og smog.
• Derfor er noget af det vigtigste for mig ved
dette års budget, at vi får renere luft i
København.
• Det kræver, at Christiansborg er med til at
skabe rammerne.
•

Signalerne fra den nye miljø- og
fødevareminister og regeringens lækkede
klimaplan giver håb om en ny kurs.

•

Mit ønske er, at regeringen rent faktisk
leverer.

•

De må ikke kun komme med pyntegrønt!

• Ikke mindst på grund af luftforurening.
• Luftforeningen er en kæmpe udfordring for
København og alle andre storbyer i verden.

• Samtidig skal vi selv gå foran, hvor vi kan.
• Derfor går jeg til budgetforhandlingerne
med et ønske om at få undersøgt, om vi
kan stille krav om grøn kørsel, når vi får
leveret varer her i kommunen.
• Det kan få stor betydning, hvis vi kan få
leverandørerne over på en mere
bæredygtig flåde.
• Står det til mig, får vi også en accelereret
udskiftning af alle byen busser fra diesel til
el.

• Vi skal i gang med udfasningen af
dieselbiler.
•

Og vi skal som kommune kunne indføre
skrotpræmier for brændeovne,

• og kunne forbyde at sætte ny op, hvis man
ellers har en tidssvarende energiforsyning
derhjemme.
[Kapacitet: Børn og socialområdet]
• Det er næsten blevet en kliché at stå på
talerstolen her og sige, at næste års budget
bliver et børnebudget.

• Så den sidste dieselbus er væk i 2025.

• Jeg kan i hvert fald genfinde temaet i de
fleste af mine gamle budgettaler.

• Og så skal vi udnytte alle muligheder, der
måtte komme med en ny klimaplan fra
regeringen:

• Men budgettet for 2019 bliver ingen
undtagelse.

• Vi skal have skærpet miljøkrav til
varevogne og lastbiler.

• Mange københavnere med børn vælger
heldigvis stadig at blive boende i byen.

• Det skaber behov for historisk høje
investeringer i kapacitet på skole- og
daginstitutionsområdet i år.
• For det er en bunden opgave at skaffe
plads til de nye årgange.
• Men når vi skal bygge til de nye
københavnere,
• skal vi ikke kun skaffe plads til flere børn.
• For fremtidens København bliver ikke for
børnefamilierne alene.
• Ej heller kun for bankdirektøren i
Nordhavn.
• Eller hipsteren i andelslejligheden på
Vesterbro.
• Nej, når byen vokser, vokser antallet af
mennesker med fysiske og psykiske
handicap også.

• Og dem, der er hårdest ramt – som ikke
kan bo for sig selv • - har så meget desto mere ret til et godt og
trygt hjem.
• Derfor får vi brug for at investere massivt i
at modernisere og etablere nye botilbud.
• For den gamle sætning om, at et samfund
skal måles på, hvordan det behandler sine
svage, gælder stadig.
• Og i København skal vi have plads til alle.
[Task force og beskæftigelse]
• Med Budget 2018 satte vi et stort arbejde i
gang, da vi etablerede task forcen for bedre
erhvervsvilkår.
• Task forcen har det sidste år gjort et
kæmpe arbejde.
• Og den har efter min mening leveret rigtig
gode og konkrete anbefalinger.

• Især har jeg noteret mig anbefalingen om
at styrke skole- og
virksomhedssamarbejdet i København.
• Kun 14 pct. af de unge i Region
Hovedstaden søger ind på en
erhvervsuddannelse.
• I resten af landet er det 20 pct.
• Alt for mange får slet ikke en
ungdomsuddannelse.
• Det skal vi gøre noget ved!
• Vi skal inspirere børn og unge til at vælge
en af de mange spændende erhvervs- eller
tekniske uddannelser, der findes.
• Og vi skal knytte folkeskoler og
virksomheder tættere sammen.
[Pause]

• Vi får brug for alle gode hænder og
hoveder i fremtiden.
• For der er efterspørgsel på arbejdskraft i
byen.
• Der skabes titusindvis af private
arbejdspladser og ledigheden falder.
• Men ikke alle er med i et
arbejdsfællesskab.
• Mange københavnere står stadig uden job.
• En af mine prioriteringer til budgettet
bliver derfor, at vi nytænker vores
beskæftigelsesindsats.
• Det er også en af anbefalingerne fra Task
forcen på erhvervsområdet.
• Vi skal bruge de gode konjunkturer til at få
ledige ud og besætte vakante stillinger.

• Vi skal have flere job- og
virksomhedskonsulenter.

• For der er nok at bruge pengene på i en by,
der vokser som vores København.

• De sagsbehandlere, der sidder med de
svageste borgere, skal have færre sager.

• Jo, vi skal nok få meget at diskutere til
forhandlingerne.

• Og vi skal satse på reel opkvalificering
ikke mindst af ufaglærte.

• Men selv om vi har forskellige politiske
holdninger og ønsker - som det bør og skal
være i et demokrati -

• Til gengæld skal vi have færre korte kurser
uden jobfokus.
• Og færre praktikforløb på praktikforløb,
der ikke bringer den ledige tættere på et
arbejde.
[Afslutning]
• Når vi går til forhandlingerne, er det igen i
år med stramme statslige rammer for vores
økonomi.
• Og selv om vi undgik en rundbarbering på
udligning i denne omgang, er de snævre
rammer en udfordring.

• - så har vi kærligheden til København til
fælles.
• En kærlighed, vi deler med byens borgere.
• Lad os vise københavnerne, at vi kan løfte
opgaven og levere et godt budget.
• Jeg ser frem til forhandlingerne sammen
med jer.
• Tak for ordet.

