
Klima og kernevelfærd står allerøverst på dagsordenen i 
budget 2020. København har sat et ambitiøst mål om at blive 
CO2-neutral i 2025 for at styrke klimaet lokalt og globalt. Det 
kræver, at vi sætter ekstra ind nu. Samtidig styrker vi kernevel-
færden til både børn og udsatte københavnere.

Klima og kernevelfærd

5,5
mia. kr. til byens
skoler de seneste 10 år

Klimaet skal styrkes
I oktober mødes borgmestre fra hele 
verden i København for at præsentere 
og diskutere konkrete løsninger på kli-
maudfordringerne. København er med 
helt i front i klimakampen, og med 
budget 2020 giver vi håndslag på at 
komme helt i mål med at blive verdens 
første CO2-neutrale hovedstad.

Gratis parkering til elbiler, fordele for 
bæredygtige transportformer, endnu 
bedre cykelinfrastruktur, vindmøller, 
ny teknologi, klimavenlig mad i kom-
munens institutioner samt fossil- og 
emissionsfri køretøjer og arbejdsma-
skiner i forbindelse med kommunens 
byggerier. Disse er bare nogle af de 
tiltag, der skal gøre København CO2-
neutral i 2025.

Endnu bedre cykelby
Med budget 2020 afsætter vi over 100 
mio. kr. til endnu bedre forhold for cyk-
lister med nye cykelstier på tværs af 
byen, sikre skoleveje og to supercykel-
stier, Avedøreruten og Ørestadsruten.

God start for alle børn
De massive investeringer i skoler og 
dagtilbud fortsætter med budget 
2020 med bl.a. en ny skole i Ørestad 
med svømmehal , idrætshal og mad-
skole. Der etableres også flere dagin-
stitutionspladser og flere specialun-
dervisningspladser til børn med bl.a. 
autisme og ADHD. Alle børn skal have 
en god start på livet. 

Hånd om byens udsatte
Vi skal tage hånd om de mest udsat-
te københavnere. Vi sætter bl.a. knap 
16 mio. kr. af årligt til at tilbagerulle 
ændringerne i serviceniveauerne på 
handicapområdet. Herbergscenteret 
Sundholm renoveres, og på Café Kla-
re kan hjemløse kvinder fortsat få en 
seng at sove i. 

Styrket sundhed for ældre
Den fysiske og psykiske sundhed blandt 
ældre skal styrkes. Derfor sikrer vi tilbud 
og aktiviteter i ældreklubberne og vide-
refører tilknytning af fast læge på ple-
jehjem. Vi sætter desuden midler af til 
flere ældre- og handicapvenlige toilet-
ter og københavnerbænke.

Tryg by for alle
Københavns syv mest udsatte bolig-
områder skal have et markant løft, så 
ingen områder står på statens 'ghetto-
liste' i 2030. Samtidig afsætter vi mid-
ler til at styrke trygheden i København, 
en mere trafiksikker Frederiksborgvej, 
mens også området omkring Nørrebro 
Station forvandles til et nyt, rart og pul-
serende centrum på Nørrebro.

Bedre service til erhvervslivet
Københavns virksomheder bidrager til 
byens vækst og udvikling. Med budget 
2020 bevarer vi fokus på at styrke kom-
munens service over for erhvervslivet 
og sætter midler af til at håndtere de 
mange byggesagsansøgninger. 

Investeringer og effektiviseringer 
Med flere københavnere og et pres på 
økonomien skal vi finde nye måder til 
fortsat at tilby de københavnere ker-
nevelfærd af høj kvalitet. Det sker bl.a. 
gennem smarte investeringer, så vi 
kan frigive midler til kernevelfærd. Der 
investeres samlet 457 mio. kr. i bl.a. 
nye velfærdsløsninger og digitale ser-
vices, så vi kan gøre tingene smartere. 
Dertil er der samlede effektiviseringer 
for ca. 400 mio. kr. i 2020 – bl.a. på 
administrati on, bedre indkøbsaftaler 
og med digi tale løsninger. Alt sam-
men for at få råd til og styrke kernevel-
færden – dér hvor der er brug for den.

Læs mere på kk.dk/budget2020




