
 
  

 
Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling 

 

Borgerrepræsentationen 22. august 2019, Byfornyelsesindsatsen 

– prioritering. 

Borgerrepræsentationen godkendte nye prioriteringer for den 
samlede byfornyelsesindsats (bygningsfornyelser, fælles gårdhaver 
og områdefornyelser), samt frigav anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. 
til installationsmangler (wc/bad) ”Toiletpuljen”. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning 
fra udvalgsbehandlingen: 

”Det er væsentligt, at der ved områdefornyelserne ikke nedlægges 
små billige boliger.” 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019, behandling af pkt. 

6, Anlægsmåltal 2020/2021 – styring 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede anlægsprojekter i 2020 og 
2021, så Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal for 2020 og 
2021 kan overholdes. Her blev berosatte områdefornyelser igangsat 
fra 2020 og gårdhaver fastholdt berosat.  

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til 
erstatning af 3. at-punkt: 

”At anlægsprojekter i Projektpakke E jf. nyt bilag A, sættes i gang i 
2020 og 2021.” 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med seks stemmer mod tre. 
En undlod at stemme. 

For stemte: A, F og Ø. 
Imod stemte: B, C og Å. 
Undlod at stemme: I. 

Den således ændrede indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
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Teknik- og Miljøudvalget 7. januar 2019, Anlægsmåltal 2019 – 

styring 

Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til et forslag til prioritering af 
anlægsprojekter for 2019. Her blev tre områdefornyelser og 14 
gårdhaver sat i bero.  

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag 
(ÆF1) til erstatning af 1. at-punkt: 

”At anlægsprojekter i bilag B gennemføres i 2019, og dermed 
erstatter indstillingens bilag 2, 4 og 5.” 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med syv stemmer mod to. 
Ingen undlod at stemme. 
For stemte: A, B, F, I og O. 
Imod stemte: Ø og Å. 

 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag 
(ÆF2) til erstatning af 3. at-punkt: 

”At anlægsprojekter i bilag C sættes i bero nu med henblik på, at 
anlægsmåltallet for 2019 overholdes, og dermed erstatter 
indstillingens bilag 6.” 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget med syv stemmer mod to. 
Ingen undlod at stemme. 
For stemte: A, B, F, I og O. 
Imod stemte: Ø og Å. 

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag 
(ÆF3) til erstatning af 4. at-punkt: 

”At ibrugtagningstidspunkt for anlægsprojekter sat i bero i 2018, som 
igangsættes primo 2019, ændres som anført i bilag D, og dermed 
erstatter indstillingens bilag 9.” 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget med syv stemmer mod to. 
Ingen undlod at stemme. 
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For stemte: A, B, F, I og O. 
Imod stemte: Ø og Å. 

Den således ændrede indstilling med det tekniske ændringsforslag 
blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 19. november 2018, Fælles gårdhaver - 

konsekvenser af Budget 2019 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte prioritering af projekter om 
fælles gårdhaver som følge af reduktionen af den økonomiske ramme 
fra Budget 2019, forhold vedr. den eksisterende venteliste og at 
Teknik- og Miljøudvalget fremover godkender igangsættelse af nye 
gårdhaveprojekter i forbindelse med den årlige 
byfornyelsesredegørelse.   

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.  
 
Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og 
Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  
”Partierne beklager meget, at budgettet til Fælles Gårdhaver er 
reduceret så markant i budget 2019, men ser med glæde på, at 
gårdhaver, der kan indgå i klimatilpasningsprojekter, fremover 
prioriteres.”  
 

Borgerrepræsentationen 30. marts 2017, Fremtidig økonomi for 

Byfornyelsen i Københavns Kommune. 

Borgerrepræsentationen vedtog principper for fremtidige 
byfornyelsesaktiviteter, herunder fordelingsnøglen mellem 
indsatserne. 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag 
(ÆF1) fra udvalgsbehandlingen om, at 3. at-punkt erstattes af 
følgende: 

”At byfornyelsesmidler alene anvendes til boliger med 
installationsmangler (manglende bad, toilet eller centralvarme).” 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag 
(ÆF1) blev forkastet med 36 stemmer imod 15. Ingen medlemmer 
undlod at stemme. 

For stemte: V, O, C, I og Løsgænger Kaper Heumann Kristensen. 
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Imod stemte: A, Ø, B og F. 

Indstillingen blev herefter godkendt med 38 stemmer imod 5. 6 
medlemmer undlod at stemme. 

 

Borgerrepræsentationen 21. august 2014, Fremtidig 

styringsmodel på byfornyelsesområdet. 

Borgerrepræsentationen godkendte en ny økonomistyringsmodel for 
aktiviteter vedrørende byfornyelse, samt ændring af bevillingsregler 
på området. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

 

 


