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København har nu og i fremtiden brug for Socialdemokratiske løsninger, hvis
byen skal blive ved med at være en by, vi kan være stolte af. Vi skal holde
fokus på de kommunale kerneopgaver og prioritere vores budget, inden for
den ramme vi har. Vi skal sikre, at alle får en chance og at fællesskabet
udgør sammenhængskraften. For det giver tryghed.

Trygheden har i den senere tid, i nogle bydele, været ude af kurs og
bandekonflikten har fyldt meget. Vi ønsker med dette budget at investere i en
sikker by og løsninger, der bryder fødekæden til banderne. Vi skal tage imod
de mennesker, der opgiver at være en del af dette parallel fællesskab og
vise, at vi har et andet og bedre fællesskab at tilbyde.

Socialdemokratiet ønsker at prioritere et socialt stærkt København, Vi ønsker
at tage hånd om de borgere som ikke altid råber op eller har ressourcerne til
at hjælpe sig selv. Derfor er det vigtigt for Socialdemokraterne, at det sociale
område bliver prioriteret i de forestående budgetforhandlinger.
Vi vil styrke det sociale område - særligt på Handicap-og psykiatriområdet.
De psykiatriske patienter skal have mere sammenhængende hjælp og, for
borgere med dobbeltdiagnoser, skal faglighed i indsatsen styrkes
Det betyder, at der skal findes penge til både kvalitet og kapacitet.
Den pressede økonomi på handicapområdet skal styrkes og
Socialdemokraterne vil prioritere de ønsker, der er fra udvalget på dette
område. Herudover skal boligstandarden forbedres gennem
moderniseringsplanen og vi vil gerne starte med blandt andet, at sætte penge
af til renovering af Stubberupgård.

Børn og folkeskolen.
I Socialdemokratiet ønsker vi, at bruge de her budgetforhandlinger til at styrke
udskolingen. Alt for mange unge mennesker forlader folkeskolen uden at
have basale færdigheder og det gør, at de ikke kan klare sig videre i
uddannelsessystemet. Derfor skal vi investere i udskoling, så endnu flere
unge mennesker får en chance.
Socialdemokratiet har også et ønske om, at sætte ind så tidligt som muligt og
give alle børn, den støtte de har brug for. Nu skal vi have de københavnske
forældre til at vælge folkeskolen – i hele skoletiden.

Ældre og Sundhed
Livet i København skal være godt og trygt for alle. Når vi kommer op i
alderen, kan vi opleve, at vi får vi brug for mere hjælp og støtte for at leve et
godt liv. Prognoser viser, at vi stadig bliver flere ældre i København de
kommende år. Det stiller større krav til kapaciteten af de kommunale tilbud.
Tilbud til ældre skal have den enkelte ældre i centrum og udvikles ud fra
tryghed, værdighed og selvbestemmelse. Ældre på plejehjem skal kunne leve
et aktivt liv, træffe egne valg og bo på en måde, som ligner et almindeligt
hjem. Et ældre liv i København skal være et trygt liv.

Den rette hjælp i hjemmet

Ældre, som får brug for hjælp i hjemmet, kan opleve det som meget
utrygt, når der hele tiden kommer skiftende medarbejdere fra hjemmeplejen.
Sådan skal det ikke være. Derfor vil vi arbejde for, at man får tilknyttet et fast
hold af hjemme- og sygeplejere. Det er vigtigt, at man kender det personale,
der kommer i ens hjem, så man føler sig tryg.

Kultur og idrætsfaciliteter
En af de ting, der binder københavnere sammen er kultur og idræt. Efter
mange år er vi kommet så langt, at Kampsportens Hus endelig ser ud til at
blive en realitet.
Sigtet er, at Kampsportens Hus skal være et fælles holdepunkt for lokale
kampsportsforeninger og et nyt samlingssted i området
I flere år har Valby ventet på at få et nyt kulturhus - vi ønsker med dette
budget, at det bliver en realitet. Det samme gælder for Bellahøj friluftsscene
og lys over Sundby idrætspark.

Den udendørs idræt vil vi bl.a. støtte med anlæg af flere fodboldbaner i byen.
Dette er i høj grad blevet aktuelt efter kvindernes flotte EM sølvmedalje, hvor
klubberne oplever en øget efterspørgsel efter træningsbaner og –tider.

Beskæftigelses- og integrationsområdet
Vi vil stadig have fokus rettet mod en målrettet indsats, hvor den ledige
hjælpes bedst muligt ud fra de forudsætninger, den enkelte har. Indsatsen på
beskæftigelsesområdet må aldrig drukne i bureaukrati og regler. Det er
mennesket, der er vigtigst. Derfor skal jobcentrene sikres de bedst mulige
arbejdsbetingelser i indsatsen, for at hjælpe den ledige tilbage til
selvforsørgelse og et værdigt liv.

Vi er røde og vi er grønne
Socialdemokratiet har i mange år stået i spidsen for en by, som er en af
verdens bedste og mest grønne hovedstæder. Det er den ikke blevet af sig
selv. Det skyldes en bevidst grøn politik, som Overborgmester Frank Jensen

og Socialdemokratiet har kæmpet for - og vil have fokus på - også efter
budgetforhandlingerne og valget i november.
Vi er et grønt parti, og en af vores hjertesager er, at alle københavnere skal
have glæde af byen. Antallet og størrelsen på de grønne åndehuller i byen –
som eksempelvis Havneparken på Bryggen - skal følge
befolkningsudviklingen – altså skal der være flere af dem. Vi er så heldige at
bo i en by, hvor vi både kan have grønne og blå oaser. Havnen og kanalerne
skal i højere grad, end i dag, åbnes for vores kultur- og idrætsliv. I takt med at
vandkvaliteten stiger, vil vi også udvide bademulighederne i byen. Grøn
byudvikling har altid været en af vores mærkesager. Vi vil skabe flere ikkekommercielle rum og samlingssteder, hvor københavnerne kan dyrke deres
frihed og fællesskab. Vi vil fortsat have fokus på at begrænse udledningen af
CO2 samt partikel- og støjforurening - også i dette budget.
Vi vil en grøn og ren by – både nu og i fremtiden. Vi vil arbejde for en grøn
linje, hvor den røde tråd skal være tryghed og stimulerende fællesskab.
Ansvar, pligter og rettigheder skal gå hånd i hånd – sammen skal vi bevare
København som den grønne by - i den blå oase. Det vil også afspejle sig i
vores prioriteringer for næste års budget. Jeg og de øvrige socialdemokrater
ser frem til nogle gode og forhåbentlig konstruktive forhandlinger om næste
års budget.
Tak for ordet.

