Sisse Marie Welling (SF)
SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016
(Det talte ord gælder)

Hvis denne tale var skrevet i april måned så havde den været
kulsort.
Dengang kastede Regeringens omprioriteringsbidrag lange sorte
skygger over de forhandlinger, som vi nu står overfor.
Vi står heldigvis et andet sted i dag.
Og det er jeg rigtig glad for.
Det var ikke sket uden et stærkt KL og massiv folkelig mobilisering.

(Et København, der skaber lige muligheder)
Ved årets budgetforhandlinger sætter vi i SF fokus på uligheden.
Det gør vi fordi det i vores øjne er nu vi skal handle, hvis vi også
fremover skal være en blandet by.
Det kræver blandt andet massive investeringer i:
- Flere boliger
- Tidlig indsats for vores børn og unge
- Og at forebygge ulighed i sundhed
Samtidig skal vi gøre vores by grønnere og bedre at bo i.

(Bolig)
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Henover foråret og sommeren har vi i SF sat fokus på det
københavnske boligmarked, der bliver stadig mere glohedt og
elitært.
Vi har i medierne hørt mange historier om:
- Hvordan udlejere bruger huller i reglerne om renovering til at
hæve huslejen.
- Hvordan AirBnB bliver brugt til systematisk hoteldrift.
- Hvordan forældede regler om bopælspligt gør stadig flere
lejligheder til sommerhuse.
- Og hvordan forældre køber stadig flere af byens lejligheder for
at huse deres børn.
Det presser priserne op og fortrænger både udsatte medborgere og
helt almindelige mennesker, der gerne vil bo og arbejde i
København.
Det er en udvikling, vi i SF ønsker at vende.
Derfor bakker vi selvfølgelig op om ambitionen om at udvikle
København og bygge nye almene ungdomsboliger og familieboliger
Men vi mener samtidig, at tiden er inde til en grundig undersøgelse
af det Københavnske boligmarked.
Der er brug for en afdækning af, hvad vi kan gøre – og om vi i dag
har de redskaber, der skal til for at sikre en fornuftig byudvikling.

(Børn)
København skal være en bedre by at være barn i. SF går til
budgetforhandlingerne med en række forslag til, hvordan vi løfter
børneområdet.
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Vi ved, at store grupper af børn allerede fra 3-års alderen sakker
alvorligt bagud i deres sprogudvikling og i udviklingen af sociale
kompetencer.

Vi ønsker ligesom sidste år, at styrke normeringerne i de
københavnske daginstitutioner, så der maksimalt er 3 børn per
voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.
Vi har pligt til at hjælpe alle børn.
Fem af byens private skoler er mere socialt belastede, end den
mest belastede kommuneskole i byen.
Trods det, er der i dag kun socialrådgivere på folkeskolerne – ikke
på privatskolerne.
Det er et svigt fra vores side. For et udsat barn har krav på hjælp –
uanset hvilken skole deres forældre har sat dem i.

(Ulighed i sundhed – til kamp mod stress, angst og
depression)
Det er en mærkesag for SF at ligestille den fysiske og den psykiske
sundhed. At nå det mål kræver et langt sejt træk.
Men vi er godt i gang.,.
Københavnerne har imponerende hurtigt taget tilbuddet om
stressklinikker til sig. Det skal vi bakke op om.
Vi skal sikre en tidlig forebyggende indsats – så folk ikke skal gå
helt ned med flaget, før de får hjælp.
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Det er noget, jeg håber på bred opbakning til at gøre noget ved i
forbindelse med budgetforhandlingerne.

(Hjælpepakke – de fattigste københavnere)
At gøre op med uligheden kræver indsatser på en lang række
områder.
Ud over dem jeg allerede har nævnt - Den tidlige indsats boligmarkedet og uligheden i sundhed. –
Så er vi også nødt til at se på, hvordan vi kan hjælpe de udsatte,
der har fået deres levevilkår forringet.
Jeg tænker her på indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers
reglen og integrationsydelsen, der sender tusinder af københavnere
ud i fattigdom og potentielt set også hjemløshed.
Vores holdning er, at når Christiansborg river huller i vores sociale
sikkerhedsnet, så må vi træde til og gøre det vi kan for at
begrænse skaderne.
Derfor går SF til budgetforhandlingerne med en hjælpepakke til
kontanthjælpsmodtagere, der skal sikre:
- Bedre økonomisk hjælp til pressede københavnere
- Et socialt klippekort til gratis fritidsaktiviteter til deres børn
- Og gratis skolemad til børn i familier, der rammes af
konsekvenserne af regeringens usolidariske politik.
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(En grøn storby)
København skal være en grøn storby.
Det er fint, at få flotte priser og international anerkendelse, men for
os i SF handler det om at gøre københavnernes liv grønnere og
bedre.
Og vi har meget store udfordringer.
Alt for mange biler skaber trængsel og luftforureningen skader
københavnernes helbred.
Det er en kæmpe bekymring for SF.
Vi går derfor til budgetforhandlingerne med ønsker til flere grønne
åndehuller, flere træer og mange flere bilfri gader.
(Outro)
Med budgetforhandlingerne har vi mulighed for at sætte en ny og
mere progressiv retning for København.
- Vi kan sikre, at Københavnske børn en bedre start på livet.
- At københavnerne fortsat har råd til at bo her.
- Og at mennesker med psykiske problemer får tidlig og effektiv
hjælp.
De ønsker skal selvfølgelig finansieres. Det koster, når vi skal sikre
velfærden, udvikle byen og bygge nyt.
Vi foreslog i foråret at sætte kommuneskatten op.
Det gjorde vi, fordi vi ikke kan blive ved med at spise vores egen
hale.

5

Vi har landets 9. laveste kommuneskat. I SF er vi parate til at
sætte skatten op for at finansiere et velfærdsløft.
Vi tror, at københavnerne er parate til at betale lidt mere for at få
bedre velfærd.
_______________
Nu kender I vores prioriteringer.
Vi ser frem til forhandlingerne om at sikre et endnu bedre
København.
Tak for ordet.
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