
En nødvendig 
aftale i en by, 
der vokser



 

København vokser med næsten 100.000 indbyggere 
frem mod 2030. Det kræver flere daginstitutionspladser 
til de mange nye københavnerbørn – også til børn med 
særlige behov. Samtidig skal vi sikre adgang til grønne 
områder og renere luft til københavnerne. Overførsels-
sagen 2018-19 er en nødvendig aftale i en by, der vokser.

Plads til flere 
københavnere 

Plads til flere børn
Flere daginstitutionsgrupper i København
Der afsættes 69 mio. kr. til at etablere en ny daginstitu- 
tion med 10 grupper på Baldersgade 24 og 11,1 mio. kr. til 
udvidelse med to daginstitutionsgrupper på Geislergade 
32. Derudover er der afsat penge til leje af i alt 11 daginsti- 
tutionsgrupper i Valby og på Vesterbro.

I budget 2018 blev det vedtaget at udarbejde en hel-
hedsplan for Artillerivej 69H med en ny daginstitution,  
et plejehjem og en skolehave. Nu sætter vi 2,5 mio. kr. af,  
så vi kan gøre klar til byggeriet. Vi afsætter også midler til 
tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd.

Til børn i Tingbjerg
I Tingbjerg skal der de kommende år bygges ca. 1.450 
private boliger. For at imødekomme befolkningsvæksten  
afsættes der 3,1 mio. kr. til at planlægge en ny daginstitu-
tion. Herudover afsættes der 3,5 mio. kr. til fremadrettet 
at sikre gode institutioner som en del af byudviklingen.

21,3 mio. kr. til børn og unge med særlige behov
I takt med at vi bliver flere københavnere, kommer der 
samtidig flere børn og unge med særlige behov. Derfor 
afsætter vi 2,1 mio. kr. til planlægning af en seks grup- 
pers specialdaginstitution i Ragnhildgade. Vi afsætter
yderligere 19,2 mio. kr. til at sikre midlertidige pladser 
til undervisning på specialområdet.

Endvidere afsættes 39,2 mio. kr. til at styrke indsatsen  
over for børn med særlige behov og diagnoser. 

Flere vælger folkeskolen i København
Flere forældre vælger folkeskolen fremfor privatskoler, 
men skolerne får ikke tilført yderligere midler i takt med 
den øgede popularitet. Derfor skal der frem mod budget 
2020 laves en ny model, der sikrer, at folkeskolerne får 
flere midler til de mange nye elever.

Grøn by med ren luft 
Landstrøm til krydstogtskibe   
Alle københavnere skal kunne trække vejret frit uden be-
kymring for luftforurening. Derfor afsættes 3,5 mio. kr. 
til at projektere et landstrømanlæg til krydstogtskibe ved 
Oceankaj i Nordhavn og til en analyse af mulighederne for 
et anlæg ved Langelinie. Samtidig afsættes der midler til 
et nordisk samarbejde om landstrøm til krydstogtskibe.

Seks parkbroer renoveres 
Københavnerne skal kunne nyde byens parker, som løben-
de skal vedligeholdes. Derfor afsættes der 3,6 mio. kr. til at 
genoprette seks parkbroer: Tre parkbroer over Harrestrup 
Å ved hhv. Rønneholmsvej, Hyltebjerg Allé og Slotsher-
rensvej; parkbroen på Amager Fælled øst for vandrehjem-
met, udsigtsplatformen ved Stadsgraven samt trædækket 
på Islands Brygge. 

Flere vandposter i byen
Der sættes 20 nye vandposter op med drikkevand. De skal 
medvirke til at reducere brugen af plastflasker.

Nye daginstitu-
tionsgrupper

84,8 mio. kr.

Børn og unge med 
særlige behov 

60,5 mio. kr.

350
millioner kr. til 
Københavns børn
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Renovering af
parkbroer 
3,6 mio. kr.

Landstrøm til 
krydstogtskibe 

3,5 mio. kr.

Midlerne i overførselssagen 2018-2019  
går blandt andet til:



 

På mange måder går det godt i København. Men mange 
københavnere oplever også udfordringer. Københavns 
mest udsatte boligområder skal forandres markant, så de 
bliver en del af byens fællesskab. Børn og unge skal hjæl-
pes godt på vej, og der skal tages hånd om nogle af byens 
mest udsatte. Ingen skal lades i stikken i København. 

Alle skal være en del 
af København 

65,5
millioner kr. til 
byens udsatte

Københavns udsatte boligområder skal forandres 
København har i alt syv boligområder på statens såkaldte 
ghettoliste. Københavns Kommune har allerede igangsat 
en gennemgribende, positiv forandring af både Tingbjerg 
og Mjølnerparken. Der afsættes nu bl.a. 4,2 mio. kr. til at 
analysere, hvordan de øvrige udsatte boligområder kan 
forandres og styrkes. Herudover afsættes:

26,4 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner, som skal un-
derstøtte udviklingen af de almene boligområder, styrke 
trygheden og bryde den negative sociale arv.  

0,3 mio. kr. til, at flere unge fra udsatte boligområder kan 
komme i et forløb i Idrætsprojektet for at give dem et godt 
alternativ til en kriminel løbebane.  
 
2,9 mio. kr. til at renovere og omlægge Øresundskollegiet til 
almene ungdomsboliger. 

11 mio. kr., så vi fortsat kan tilbyde udsatte unge en 
delebolig. 

FerieCamp for udsatte børn og unge 
Der afsættes 1,4 mio. kr. til FerieCamp, så Københavns 
udsatte børn og unge kan få mulighed for at deltage i 
kultur- og fritidsaktiviteter i ferieperioderne.      

Tryghedsløft 
Mange steder i byen kan trygheden øges med relativt 
enkle midler som bedre belysning, fældning af buskads, 

mindre trafikforanstaltninger mm. Der afsættes 1,3 mio. kr. 
til 4-8 tryghedsløft i områder med tryghedsudfordringer.  

Boliger, botilbud og fællesskaber til byens udsatte 
Byens udsatte skal have ordentlige muligheder for at få et 
sted at bo og finde fællesskaber. Vi afsætter:  

17,2 mio. kr. til at etablere 24 såkaldt skæve boliger på  
Østerbro. Her kan yngre hjemløse københavnere få en  
billig bolig med socialfaglig støtte.   

3,5 mio. kr. til 15 botilbudspladser. Samtidig planlægges 
renovering af bo- og dagtilbuddet for udviklingshæm-
mede voksne og københavnere med autisme på Pallesvej 
på Amager. 
  
1,0 mio. kr., så værestedet Gang i Gaden fortsat kan til-
byde udsatte mænd og kvinder i København et trygt sted 
at mødes.  

Jobindsats for borgere med psykiske lidelser
Københavnere med psykiske lidelser inden for det skizo-
frene eller bipolare spektrum skal have bedre støtte til 
at komme i job. Der afsættes 3,6 mio. kr. til en målrettet 
beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Forandring af udsatte 
boligområder

54,2 mio. kr.

Boliger og botilbud 
til udsatte 
31,7 mio. kr.

Hvor kommer pengene fra?
 
I Københavns Kommune er der styr på økonomi-
en. Årlige effektiviseringer og sund økonomisty-
ring gør, at vi ikke bruger flere penge, end vi har. 

Midlerne i overførselssagen 2018-19 stammer 
fra et mindreforbrug i 2018 samt forskellige 
merindtægter, fx salg af ejendomme mv. I år er 
der derfor i alt 800 mio. kr. til blandt andet nye, 
nødvendige initiativer. 

Overførselssagen i København er en politisk for- 
handling mellem de partier, som stod bag bud-
getaftalen 2019, dvs. A, B, F, V, C, O og I.

Midlerne i overførselssagen 2018-2019  
går blandt andet til:
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