Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016
(Det talte ord gælder)

Vi hører det hele tiden – København er en fantastisk by, københavnerne
er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.
Vi Socialdemokrater kan være stolte af mange ting:
 Skolerne har fået et løft – for ikke særlig mange år siden var
københavnerskoler kendt over hele landet som gamle skoler i meget
dårlig stand
▪ Siden 2010 er 40 skoler blevet totalrenoveret for i alt 2,4 mia.kr.
▪ Der er skolemad på alle skoler

 Der er sat massivt ind på idrætsfaciliteter
▪ Siden 2010 er der gennemsnitlig afsat mindst 110 mio.kr. om året
▪ Men København ligger stadig markant under landsgennemsnittet
for borgere pr. facilitet – derfor
▪ Vil svømmehal på Papirøen og penge til at etablere
Kampsportens Hus stå højt på vores ønskeliste til de kommende
budgetforhandlinger.

 Vi har gjort meget for at sikre, at København er en by for alle
▪ Ændringen af Planloven er et af de vigtigste politiske resultater
for København i årevis. Med det i hånden kan vi skabe en blandet
by – også i de nye byområder.
▪ Vi skal skabe boliger der er til at betale for almindelige
indkomster – og som man også kan betale når man står udenfor
arbejdsmarkedet.
▪ 20 % af boligmassen skal være almene boliger.
▪ Siden 2010 er der afsat finansiering til mere end 5.500 almene
boliger.
▪ Vi vil i de kommende år forsøge at sikre endnu flere almene
boliger.
▪ København skal være en by hvor alle kan bo, uanset den enkeltes
økonomiske forhold.

 Samtidig har vi vedtaget et løft af de udsatte boligområder
▪

Mjølnerparken

▪

Urbanplanen

▪

Tingbjerg

 På beskæftigelses- og integrationsområdet er
▪ Vi foregangskommune på området for social dumping
▪ Vi har indført sociale klausuler, kædeansvar og kontrolenheder,
der skal sikre ordentlige arbejdsforhold og overholdelse af de
danske overenskomster
▪ 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.

▪ På Integrationsområdet har vi i år fået den nye udfordring, at
København har fået ophævet deres status af 0 kommune, og vi
skal derfor modtage ca. 300 flygtninge.
▪ De første er allerede ankommet og
▪ Vi har på forbilledlig vis fået lavet nogle midlertidige boliger – og
vi vil fortsætte med at tage del i det fælles ansvar det er, at tage
godt imod mennesker, som har måttet efterlade alt.

▪ Vi vil værne om det velfærdssamfund, som også skal have
overskud til at tilbyde mennesker i nød husly og et værdigt liv.

 Det gælder naturligvis også de af byens borgere, der allerede er
hjemløse.
▪ Byen lider under, at en stor del af disse hjemløse er udenlandske
statsborgere, som søger lykken i vores by.
▪ Byen har ikke kapacitet til alle disse hjemløse – derfor har vi
igangsat et transitprogram for udenlandske hjemløse i samarbejde
med de relevante sociale organisationer.
▪ I vores by skal ingen lades i stikken, og vi skal blive bedre tage at
iværksætte en tidlig indsats for de udsatte – vi skal iværksætte tiltag
der forebygger ensomheden for de svageste og for de isolerede
ældre.

Vi skal fastholde den grundtone, der her er lagt.
Der er 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 kerne opgaver og prioriterer vores budget inden for den
ramme. Vi skal sikrer at alle får en chance.
Desværre frygter jeg, at fattigdommen i København vil stige i de
kommende år.

▪ Regeringen har genindført et kontanthjælpsloft og en lav
integrationsydelse, der vil give de svageste københavnere mange
problemer og have meget store økonomiske konsekvenser.
▪ I København er det efter mange års målrettet indsats lykkedes at
nedbringe antallet af mennesker, som bliver sat på gaden, fordi
de ikke kan betale deres husleje.
▪ Jeg frygter, at det tal igen vil stige, når de lave ydelser for alvor
slår igennem her i efteråret. Rigtig mange mennesker vil her
blive ramt direkte på pengepungen.
▪ Og vi ved alle, hvem der bliver taberne – det bliver børnene.
▪ Mest af alt er jeg voldsomt bekymret for de børn, der nu
kommer til at vokse op i fattigdom – som må opleve at deres
forældre bliver sat på gaden.
▪ Det er ikke rimeligt at lade børnene betale prisen for, at deres far
eller mor ikke kan få et arbejde.
▪ Det er Socialdemokratisk politik at tage hånd om de svageste i
vores samfund.
▪ I København skal vi gøre hvad vi kan for at hjælpe.
▪ Men mest af alt håber jeg, at Regeringen og Folketinget besinder
sig – for børnenes og vores alle sammens skyld!

København skal være en by, der tager hånd om sine svageste, værner
om mangfoldigheden, og sikrer gode rammer for menneskers liv.

Derfor har vi nogle fokusområder ved dette års budgetforhandlinger:
 Vi prioriterer at afsætte midler til de folkeskoler, der mangler at blive
renoveret.
 Vi skal have køkkener i alle institutioner – det er vigtigt med ordentlig
mad til vores børn.

 Vi skal tage hånd om vores grundkapital – børnene. Alle børn skal
gives de bedste muligheder for at blive en integreret del af vores by.

 Over 700 børn fra socialt udsatte familier passes i dag hjemme indtil
skolestart.
 Vi har et ansvar for at sikre, at børn får den bedste start på livet. At
de har de bedste forudsætninger, når de starter i skole. At der har et
ordentligt sprog, så de kan begå sig blandt de andre børn og stifte
venskaber. Derfor skal sundhedsplejen understøtte, at flere børn
kommer i daginstitution.

Vores børn skal også kunne vokse op i en by, hvor luften er til at
indånde.
 Vi skal gøre noget ved den støj og luftforurening, der stadig er for
meget af i byen
 Vi har jo en målsætning om CO2 neutral by i 2025
 Det kræver, at vi sætter ind NU med ren luft og mindre støj

 Derfor vil vi arbejde for, at alle byens diesel-busser udskiftes med
grønne busser – ikke i farven - men i udledningen af partikler!
 Vi vil have el-busser i vores hovedstad.
 Vi er godt i gang med at udvide den kollektive trafik – inden længe er
der metro til både Nordhavnen og Sydhavnen.
Vi er stolte af, at vi har været med til at gennemføre denne kæmpe
investering i fremtidens kollektive transport – byen bindes sammen på en
hurtig, sikker og miljøvenlig måde, som også sikrer Københavnerne en
bedre sundhed.
Bedre og tryggere bosteder for sindslidende
 Situationen på kommunens socialpsykiatriske bosteder er uholdbar.
Det blev skræmmende tydeligt med det tragiske drab på
Lindegården i foråret.
 En vigtig del af løsningen er at flytte nogle af de mest syge og
misbrugende beboere til en ny type bosted.
 Udover at øge trygheden skal en sådan flytning sikre bedre
behandling for de mest syge og misbrugende sindslidende.
Med større personalenormering og kompetencer til at yde en
specialiseret indsats, skal de nye tilbud sikre, at de meget syge og
misbrugende sindslidende både får psykiatrisk behandling og
fremadrettet social støtte.
Jeg og de øvrige socialdemokrater ser frem til nogle gode og forhåbentlig
konstruktive forhandlinger om næste års budget.
Tak for ordet.

