
NR. FORSLAGSSTILLER:

1 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
2 Linje nr.: 6 fra og 

med ordet: Men
Til Linje nr.: 11 til og 
med ordet: 
Bispebjerg

Ændring Vi er bekymrede for, om byen er ved at knække over. Forskellene og særprægene fra kvarter til kvarter er en vigtig 
årsag til, at København er særlig. Men forskellene er måske ved at blive for store i de her år med galoperende 
boligpriser og stigende ulighed. Inden for byens grænser svinger gennemsnitslevealderen med over otte år fra et 
postnummer til et andet. Tilsvarende for trivsel og karakterer i skolen. Og indkomst. Og under disse forskelle fra 
bydel til bydel gemmer der sig mindst lige så store forskelle fra gade til gade og fra københavner til københavner. 
Vores mål er, at levestandarden i vores by – i henseende til bolig, sundhed, uddannelsesmuligheder, osv. – skal blive 
bedre for alle. Men særligt for dem, der står svagest. 

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

2 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
4 Linje nr.: 28 efter 

ordet: -
Tilføjelse Udsigt til et træ fra hver lejlighed

Byen skal være grønnere. Byudviklingsområderne skal have grønne områder fra fødslen. Og også i den oprindelige 
del af byen skal man kunne se mindst et træ fra sin lejlighed senest i 2025.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

Det bør pointeres, at der både er forskelle mellem byens dele målt på gennemsnitstal, og store forskelle inden for den enkelte bydel. Vi foreslår videre en tilføjelse af 
en udtrykkelig målsætning: Øget levestandard bredt forstået for alle. Men særligt for dem, der står svagt.

Delvis imødekommelse - Sidste sætning slettes, så der ikke peges på konkrete bydele, hvilket kan opleves som en pegen fingre. Dog fastholdes resten af afsnittet, da 
pointen om forskellene på de forskellige bydele er meget central, og noget vi skal fokusere på i den kommende valgperiode. 

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

At kunne se et træ fra sin lejlighed må være en hel naturlig forventning i vores by. Og målsætningen vil være mere håndgribelig i valgkampen for de fleste end mange 
andre grønne initiativer. Vi kan leve med, at målsætningen er snuppet fra Frederiksberg.

Delvis imødekommelse - God målsætning om at alle nye bydele skal fødes med grønne områder, ligesom det er en god målsætning, at man skal kunne se et træ fra 
alle lejligheder. Men ved at skrive, at det skal være sådan i 2025, gør vi os sårbare. For mon ikke, at man vil kunne finde en lejlighed, hvor det ikke er tilfældet, og som 
vi ikke ved noget om. Så forslaget fra redaktionsgruppen lyder: Udsigt til et træ fra hver lejlighed   Byen skal være grønnere. Byudviklingsområderne skal have grønne 
områder fra fødslen. Og også i den oprindelige del af byen skal alle kunne se et træ fra deres vindue.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Forslag til valgprogrammet



NR. FORSLAGSSTILLER:

3 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
5 Linje nr.:  4 efter 

ordet: ... råvarer helt 
lokalt

Tilføjelse Vi vil oprette diversitets-zoner eller Bio zoner med spændende planter, buske og træer, og med historier knyttet til 
disse, hvor f.eks. insekthoteller og sommerfugle haver giver biodiversitet lokalt.

MOTIVERING

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

4 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
5 Linje nr.:  4 efter 

ordet: ... råvarer helt 
lokalt

Tilføjelse Socialdemokratiet vil åbne alle de rekreative områder op for hele København, også med mere oplysning om de 
rekreative oplevelser, der findes i andre bydele end der, hvor man selv bor. Der skal udarbejdes en samlet 
præsentation over vandreruter og rekreative oplevelser i alle byens store grønne områder.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

5 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
5 Linje nr.:  4 efter 

ordet: ... råvarer helt 
lokalt

Tilføjelse Vi vil udvikle byens mange rekreative områder, f.eks. Utterslev Mose og Damhusengen; Flere bænke, flere blomster 
og bede, bedre vedligeholdte legepladser og grønne områder på eksisterende stier, f.eks. stykket fra 
Fæstningsvolden mod Damhussøen.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

5 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse



6 Linje nr.: 23 efter 
ordet: nomineringer

Tilføjelse København skal styrke rekrutteringen af pædagoger og ledere, fx ved at undersøge mulighederne for et tættere 
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og ved at sikre ordentlige arbejdsforhold i daginstitutionerne.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

6 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
6 Linje nr.:  45 efter 

ordet: ... for børn og 
unge. 
Samt ændret 
overskrift på 
afsnittet.

Tilføjelse Flere børn skal have adgang til kultur- og bynaturen! 
Kommunen skal tænke naturen meget mere ind i arbejdet for børn og unge. Bedre mulighed for, at skoler og 
daginstitutioner kan involveres i og passe og udvikle de grønne områder, f.eks. med aktiviteter som f.eks. dyrehold, 
kaniner, bier mv. Der kan også oprettes små bålhytter -og opholdspladser i de rekreative områder til gavn for børn i 
daginstitutioner, som derved lettere kan tage ud i naturen og tage ophold og spise frokost sammen, f.eks. grille en 
pølse sammen med pædagogen ude i det det grønne.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

7 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
7 Linje nr.: 12 fra og 

med ordet: Flere
Til Linje nr.: 15 til og 
med ordet: 
erhvervsuddannelse

Ændring Flere københavnere skal have en erhvervsuddannelse
For få københavnske unge får en ungdomsuddannelse. Vi skal have flere unge til at gå videre på en 
ungdomsuddannelse, og af disse skal flere vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Mange unge københavnere ville få 
glæde af en erhvervsuddannelse. Alligevel har vi landets laveste andel af unge, der går den vej. Vi vil aktivt arbejde 
for, at flere unge københavnere får en erhvervsuddannelse. Det starter i folkeskolen.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

Der er problemer med både rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere og arbejdsmiljøet på
Københavnske i nstitutioner. Det skal forbedres i den kommende valgperiode.

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vedtagelse



NR. FORSLAGSSTILLER:

8 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
7 Linje nr.: 23 efter 

ordet: økologisk 
mad

Tilføjelse Vi vil gennemføre en overgang til en fuldt vegetarisk madplan i børneinstitutioner og skoler.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

9 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
7 Linje nr.: 32 fra og 

med ordet: For få
Til Linje nr.: 33 til og 
med ordet: 
folkeskolen

Sletning

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

10 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
7 Linje nr.: 37 fra og 

med ordet: Derfor til 
Linje nr.: 40 til og 
med ordet: har

Ændring ”Det er afgørende for børn og unges trivsel, at fritidstilbuddene i København giver plads til nære fællesskaber hvor 
pædagogerne og de unge har mulighed for at danne tætte bånd. Derfor må klubber og fritidshjem ikke vokse sig så 
store, at der er tale om opbevaring snarere end fællesskaber. Derudover skal pædagogerne og forældrene sikres en 
stærkere stemme i institutionernes bestyrelser. Faglighed skal altid vægte højere end profit. Vi har ydermere…”

DSU København
Formand: Cecilie Sværke

Forkastelse - Vi risikerer at skabe en skæv diskussion af vores fødevarearbejde i kommunen, når vi gør det ultimativt. Det kan forekomme formynderisk helt at vil 
nægte kød i offentlige køkkener. Der er allerede meget grønt i institutionerne, fordi kravet om økologi blev indført uden flere penge på madbudgettet, men med fokus 
på opkvalificering af personalt i stedet. Vi har lige besluttet en fødevarestrategi i BR, som fokuserer på lavere klimaaftryk og tager alt rødt kød ud af børnemaden.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

De to sidste linjer har ikke sammenhæng med teksten om tosprogede drenge i det pågældende afsnit og bør flyttes og integreres med afsnittet s. 7, l. 12-15 om 
erhvervsuddannelser (længere oppe på siden). (se ændringsforslag nr 7 )

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard



MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

11 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
8 Linje nr.:  14 efter 

ordet: ... .. udsatte 
børn og voksne.

Tilføjelse Trygge skoleveje
Socialdemokratiet arbejder for trygge og sikre skoleveje. Der skal i den kommende valgperiode særligt være fokus 
på skoleveje, som fører de over de store indfaldsveje, f.eks. ved Utterslevvej, og som betyder, at nogle forældre er 
bange for at vælge folkeskolen på grund af skolevejen. Dette skal allerede indtænkes i planlægningen af nye skoler.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

12 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
9 Linje nr.: 16 efter 

ordet: dele af byen
Tilføjelse Vi skal kun have få højhuse, og den del af Indre By, hvor nyt højhusbyggeri er udelukket af hensyn til gademiljøet og 

udsynet til byens tårne, skal udvides til at omfatte området nord og nordøst for Kampmannsgade/Studiestræde.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

Vi ser desværre i København, at flere af byens klubtilbud i dag er vokset sig så store, at pædagogerne ikke kan danne meningsfulde relationer til børnene og 
understøtte deres trivsel. Det er en umulig opgave når man, som i klubben Vesterbro Ungdomsgård, har 1.300 børn at holde styr på. Det er afgørende, at børn og 
unge kan mødes i mindre fællesskaber i klubtilbuddene så de kan få gode og nære venner i et fællesskab uden for folkeskolen, samt udvikle gode forhold til klubbens 
pædagoger. Derfor er vi nødt til at tage et opgør med de fritidstilbud i København der er vokset sig for store til den tætte relation børn og pædagoger imellem, samt 
de steder der i dag i for høj grad er drevet af hensyn til profit og prestige, snarere end faglighed og trivsel. Pædagogerne skal have større indflydelse og der skal være 
et loft over hvor store klubberne må vokse sig.

Vedtagelse

De senere års erfaringer med højhusbyggeri i KK har ikke været positive, og der er stor uvilje mod nye højhuse. En begrænsning vil være et vigtigt signal. I Indre By 
foreslås det ”højhusnybygningsfri” område udvidet til området nord for Kampmannsgade og mellem Nørre-/Østervoldgade og søerne. Vi ser gerne mere præcise 
formuleringer også for den øvrige by.

Forkastelse - Redationsgruppen er enige i, at man skal være meget forsigtig med placeringen af højhuse i byen. Dog er forslaget formuleret uklart både i forhold til 
afgrænsning, defination af højhuse og hvad få højhuse betyder.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Delvis imødekommelse - Vi har ikke tradition for at fremhæve specifikke steder i valgprogrammet. Så redaktionsgruppen indstiller det til vedtagelse dog uden 
fomuleringen om Utterslevvej.



NR. FORSLAGSSTILLER:

13 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
9 Linje nr.:  28 efter 

ordet: ... leve stadigt 
grønnere.

Tilføjelse Byudvikling skal ske i hele byen - ikke kun i de nye byområder. Socialdemokratiet vil udvikle og modernisere de 
fysiske byrum i alle dele af byen.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

14 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
9 Linje nr.:  28 efter 

ordet: ... leve stadigt 
grønnere.

Tilføjelse Der skal være mere fokus på æstetikken i byrummet, såsom skilte og gadeudstyr, som nogle steder ikke harmonerer 
med det område, de er placeret i. Mange kvarterer har en lang historie, med bevaringsværdige bygninger og 
pladser, og dette skal afspejles æstetisk i forhold til indretningen af byrummet.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

15 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
9 Linje nr.: 37 efter 

ordet: boliger.
Tilføjelse Nyt byggeri skal stå i mange år og skal derfor være af god arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

16 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

Der bygges for mange nye boliger af ren spekulation og af dårlig håndværksmæssig standard.
Vi skal undgå at disse boliger bliver fremtidige slumområder.

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse



10 Linje nr.: 28 efter 
ordet: hvor de bor

Tilføjelse Og vi vil styrke kulturen omkring den daglige brug af vort fælles gaderum, så omfanget af tilfældigt placerede 
caféborde og -stole, cykler og barnevogne begrænses.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

17 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.: 10 fra og 

med ordet: Vi vil
Til Linje nr.: 12 til og 
med ordet: havnen

Ændring Vi vil udvide cykelstier og fortove og bl.a. med dette formål nedlægge 1/3 af gadeparkeringspladserne frem til 2025 
og undersøge muligheden for endnu en bro over havnen. Vi vil tilpasse cykelstier og kryds, så vi tilskynder til en 
kultur med plads til alle og indbyrdes respekt. 

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

18 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.:  16 efter 

ordet: ... grønt 
byrum i 2030.

Tilføjelse Socialdemokratiet anerkender, at der fortsat er et behov for biler udenfor de centrale bydele, som ikke har en fuldt 
udbygget kollektiv trafik, som f.eks. metro. Men der skal arbejdes for en grøn omstilling til flere grønne biler i stedet 
for biler, der kører på fossilt brændstof.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

19 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vi foreslår en formulering vedrørende cykelinfrastrukturen, som lægger mere vægt på god cykelkultur og ”plads til alle”.

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen mener, at supercykelstier er en god ting, og er en vigtig brik til at få pendlere flyttet fra bilen og over på cyklen. Men det 
er vigtigt at understrege, at ikke alle cykelstier skal være supercykelstier. Vi indstiller forslaget til vedtagelse, med den tilføjelse, at der efter cykelstier skrives , 
supercykelstier.

Vi foreslår en enkelt sætning for at signalere, at vi er opmærksomme på, at der er behov for at forbedre byrumskulturen og vil gøre en indsats herfor (løse genstande 
på fortove, cykelparkering, mv. ).

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg



11 Linje nr.:  27 efter 
ordet: ... bedre 
busser frem til 2025.

Tilføjelse Socialdemokratiet vil arbejde for at etablere metro til alle bydele, særligt i Brønshøj-Husum, som har den dårligste 
trafikbetjening i hele København. Metroen skal være dén kollektive trafikløsning, som binder byen sammen i 
fremtiden!

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

20 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.: 28 efter 

ordet: frem til 2025

Nyt afsnit

Tilføjelse Metroudbygningen har i mange år været en belastning af Københavns Kommunes økonomi. Den tid må være slut, 
hvor metroanlæg og –drift skal finansieres alene af billetindtægter og værdistigninger på byggegrunde. Vi vil 
forhandle med regeringen og Folketinget med det mål, at staten yder tilskud til nye strækninger, som det sker til 
landets øvrige skinnebårne trafik. 

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

21 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.:  36 efter 

ordet: ... den 
kommende 
valgperiode.

Tilføjelse Flere elbil-ladepladser skal opsættes ved stationerne og butiksområderne i bydelscentrene, så det bliver lettere at 
bruge elbil, når man tager et smut ind i byen for at handle.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vi anser det for vigtigt, at vi signalerer, at vi vil arbejde for statslig medfinansiering af metroen – i klare vendinger.

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen mener ikke, at vi skal fremhæve konkrete bydele. Så vi indstiller denne ændrede formulering til vedtagelse: 
Socialdemorkatiet vil arbejde for at etablere metro til alle bydele. Metroen skal være den dén kollektive trafikløsning, som binder byen sammen i fremtiden.

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse

Delvis imødekommelse - Vi vil helst have, at så mange som muligt lader bilen stå, når de skal ind til de indre dele af byen for at handle. Så vi indstiller forslaget til 
vedtagelse med følgende ordlyd: Flere elbil-ladepladser skal opsættes ved stationerne og butiksområderne ved bydelscentre, så det bliver lettere at bruge elbil.



NR. FORSLAGSSTILLER:

22 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.:  36 efter 

ordet: ... den 
kommende 
valgperiode.

Tilføjelse Det skal være lettere for borgerne at få godkendelse til at etablere ladestandere til elbil på offentlige vej og på privat 
fællesvej. F.eks. i samarbejde med de store ladeoperatører, så andre lokale beboere på vejen også kan bruge 
pladserne. Der skal også opsættes ladestandere ved f.eks. ved haveforeninger og almene boliger, hvor det i dag er 
svært at lade elbiler op.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

23 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.:  36 efter 

ordet: ... den 
kommende 
valgperiode.

Tilføjelse Der skal være tilstrækkelig mulighed for parkering for københavnernes egne biler.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

24 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
11 Linje nr.: 40 fra og 

med ordet: Vi vil
Til Linje nr.: 41 til og 
med ordet: 2030

Ændring Vi vil arbejde for, at dieseldrevne turistbusser og lastbiler udfases fra 2025.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

Forkastelse - Det er uklart hvad det præcist betyder, og om det er et signal om, at vi skal have flere p-pladser, når vi andre steder i oplægget og i det netop vedtagen 
trafikoplæg skriver det modsatte. P-pladser er det stærkeste styringsredskab vi har til at regulere mængden af biler i byen. Det kan ikke være låst til hvor mange biler 
der er.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Dieselforureningen i vores by gør det absolut nødvendigt at vi signalerer og opstiller et mål om 2025-udfasning også for dieseldrevne lastbiler.

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen foreslår, at formuleringen bliver som i det ntop vedtagede trafikoplæg: Vi vil arbejde for, at dieseldrevne turistbusser 
udfases senest i 2025 og dieseldrevne lastbiler i 2030.

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse



NR. FORSLAGSSTILLER:

25 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
12 Linje nr.: 2 efter 

ordet: senest i 2025
Tilføjelse og, at krydstogtsskibe forpligtes til at bruge landstrøm fra 2030

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

26 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
12 Linje nr.: 9 efter 

ordet: trafikøer i 
2030.

Tilføjelse Vi vil arbejde for, at støjniveauet er nedbragt til 53 dB i de trafikramte og tættest befolkede dele af København i 
2025.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

27 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
12 Linje nr.: 9 efter 

ordet: flader
Tilføjelse Vi skal udfase lastbiler med tunglast i myldretiden, og rykke den tunge lastbilstrafik til de senere timer. I dag er det 

alt
for utrygt i bybilledet for blødetrafikanter, cyklister og ikke mindst børn når lastbiler fræser igennem bybilledet.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

Utrygheden i bybilledet for tungelastbiler skaber for stor utryghed og det er et spørgsmål om tid før vi ser et uheld.
Dette gælder både de massevis af cyklister i myldretid samt de mange skolebørn som bevæger sig i bybilledet. I andre
stor byer, såsom Madrid, har man heller indført sådan en udfasning af tunge lastbiler i myldretiden. Derudover skaber
lastbilerne også en massiv partikelforurening.
Delvis imødekommelse - Intentionen i forslaget er god. Men vi skal passe på, at vi sender et signal om, at tung trafik skal køre gennem byen og larme om aftenen og 
om natten. Så edaktionsgruppen indstiller følgende ordlyd: Vi vil arbejde for at rykke den tunge lastbiltrafik ud af myldretiden. Det er utrygt for bløde trafikanter og 
især børn, når store lastbiler kører på de mindre veje i myldretiden.

Indsættelsen fører en formulering fra trafikoplægget ind i KVPet.

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Der er behov for en målsætning vedrørende støj. Vi foreslår den anførte.

Delvis imøddekommelse - Vi indstiller en ordlyd tilsvarende trafikoplægget som lyder: Vi vil arbejde for, at støjniveauet fra trafikken er nedbragt til maksimalt 58 db i 
2025 og maksimalt 53 db i 2030 i de trafikramte og tættest befolkede dele af København.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard



NR. FORSLAGSSTILLER:

28 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
12 Linje nr.:  9 efter 

ordet: ... grønne 
flader.

Tilføjelse Socialdemokratiet vil arbejde for mindre støj på byens indfaldsvejene, f.eks. med støjsvag asfalt. Der skal være 
bedre og mere sikre muligheder for passage af indfaldsveje ved skoler og daginstitutioner.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

29 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
13 Linje nr.: 35 efter 

ordet: livet
Tilføjelse Vi skal oprette og økonomisk støtte nye fællesskaber målrettet københavnere som står udenfor de eksisterende 

fællesskaber. Det gælder både unge som gamle.
MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

30 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
15 
og 
16

Ændring Rækkefølgen på underpunkterne ændres, så de står i følgende rækkefølge:

 1.Ordentlig løn og arbejdsforhold gælder for alle i København 
 2.Københavns Kommune skal være landets bedste arbejdsplads
 3.Alle uanset baggrund skal føle sig som en del af vores by og bidrage l fællesskabet
 4.Ingen ungdomsarbejdsløshed i frem den
 5.Vi går forrest på liges lling og mangfoldighed
 6.Vi vil se flere med anden etnisk baggrund lykkes i Købehavn
 7.Vi skal sikre en ordentlig stø e og hjælp l mennesker med handicap

Vedtagelse

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

Ensomheden er stigende i vores by. Ensomhed er en trussel mod Københavnernes trivsel og sundhed og
skal tages meget alvorligt fra politisk hold.

Vedtagelse

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard



MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

31 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
15 Linje nr.: 3 fra og 

med ordet: 
København
Til Linje nr.: 13 til og 
med ordet: jobs

Ændring Vi skal have fuld beskæftigelse og jobs på ordentlige vilkår, og vi vil have særligt fokus på de grupper, som har svært 
ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke mindst de mange unge, som mærker ungdomsarbejdsløsheden 
på egen krop. København skal forblive en mangfoldig og tolerant by. Vi er forskellige og har rødder mange 
forskellige steder. Det er en styrke og giver vores by liv og identitet. Vi skal tage opgaven med integration alvorligt 
og sørge for at få alle med. Vi skal være en tilgængelig by for folk med handicap, og handicappede skal føle, at vi 
som kommune giver dem de samme muligheder som alle andre, og sikrer dem et værdigt liv. 

Vores målsætninger for jobs, mangfoldighed og muligheder

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

32 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
15 Linje nr.: 15 fra og 

med ordet: 
København
Til Linje nr.: 25 til og 
med ordet: 
efterfølgende.

Ændring Københavns Kommune skal være landets bedste arbejdsplads
Kommunen er landets største arbejdsplads med mere end 40.000 ansatte. Det er afgørende, at alle kommunens 
medarbejdere gør et godt arbejde. Derfor skal vi være landets bedste arbejdsplads. Med krav til medarbejderne, 
god ledelse, mulighed for udvikling og ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Københavns Kommune må ikke være med til at understøtte en udvikling, hvor balancen i jobbet forfalder mellem 
den fleksibilitet, arbejdsgiveren får, og det sikkerhedsnet, medarbejderen opnår til gengæld. Derfor vil vi som 
arbejdsplads sørge for muligheden for fuldtidsstillinger, og fx forpligte os til efterfølgende at ansætte folk i 
løntilskud i en periode.

MOTIVERING:

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vedtagelse

Vi finder det helt afgørende, at et pejlemærke i hovedsagen handler om almindelige lønmodtageres udfordringer. KKs medarbejdere kan få en høj placering, men de 
er trods alt et mindretal. De øvrige afsnit foreslås ordnet efter hvor tværgående, de er. Handicappede skal helt rigtigt nævnes her, men vi foreslår til sidst.

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard



INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

33 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
15 Linje nr.: 19 fra og 

med ordet: med 
Til Linje nr.: 20 til og 
med ordet: 
arbejdsforhold

Ændring Med tillid og respekt for medarbejderne, bedre uddannet ledelse, udviklingsmuligheder i hverdagen samt ordnede 
løn og arbejdsforhold.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

34 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
15 Linje nr.: 35 efter 

ordet: ferie
Tilføjelse Det er vigtigt at midler til ledsagelse gives til Bostederne. Så dem der ledsager de mest sårbare handicappet på ture 

og ferie, er folk de kender og er trygge ved i hverdagen.
MOTIVERING:
INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

35 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
16 Linje nr.: 7 fra og 

med ordet: Vi vil
Til Linje nr.: 13 til og 
med ordet: 
samfundsniveauer.

Ændring Vi vil yde vores bidrag til, at københavnere med anden etnisk baggrund lykkes
I årenes løb er integrationen af borgere med anden etnisk baggrund styrket i København. Det er den bl.a. fordi, vi 
mener, at alle kan og skal bidrage til fællesskabet. Der er desværre stadig en for stor gruppe, som ikke har formået 
at få fodfæste i samfundet og på arbejdsmarkedet, og som kræver en særlig indsats. Vi vil insistere på, at alle skal 
med, og aktivt tage ansvar for udviklingen ved at skabe mulighederne samtidig med, at vi stiller krav. For hver 
københavner, der lykkes, lykkes København. 

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

Tillid, respekt og ordnede forhold hos de ansatte i kommunen er nøglen til fremtidens velfærd.

Vedtagelse

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

Forkastelse - Intentionen i forslaget er rigtig god. Men i redaktionsgruppen har vi en frygt for, at pengene kan blive brugt til andet end ledsagelse, hvis midlerne ligges 
på det enkelte bosted. Derfor foreslår vi, at vi fastholder midlerne til borgeren og ikke til bostedet.

Vedtagelse - dog i en lidt ændrede form såfremt det efterfølgede ændringsforslag vedtages.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard



MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

36 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
16 Linje nr.: 12 fra og 

med ordet: vi
Til Linje nr.: 13 til og 
med København

Ændring prioritere integrationen meget højt så flere med anden etnisk baggrund klarer sig bedre i København. Integrationen 
skal fungere både økonomisk, socialt og kulturelt.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

Vi skal sætte i ntegrationen højere op på den politiske dagsorden. Hvis i kke vi gør dette risikerer vi mere
politisk ekstremisme på både højre og venstrefløjen.

Falder som en konsekvens af foregående forslag - Hvis ikke foregående forslag vedtages indstilles nærværende til forkastelse.

1. kreds Østerbro
Formand: Viktor Wennesz

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vi foreslår, at overskrift og tekst strammes op, så den ikke kommer til at handle om tonen, men om, at KK vil tage et ansvar på sig og forventer noget til gengæld.

Delvis imødekommelse - redaktionsgruppen mener, at det er vigtigt det fremgår af valgprogrammet, at vi synes det har betydning hvordan vi snakker om og til 
hinanden. Derfor foreslår redaktionsgruppen et revideret forslag:  Flere københavnere med anden etnisk baggrund skal lykkes i vores by
I årenes løb er integrationen af borgere med anden etnisk baggrund styrket i København. Det er den bl.a. fordi, vi mener, at alle kan og skal bidrage til fællesskabet. 
Der er desværre stadig en for stor gruppe, som ikke har formået at få fodfæste i samfundet og på arbejdsmarkedet, og som kræver en særlig indsats. Vi vil insistere på, 
at vi taler ordentlig til og om alle mennesker i en ordentlig tone. Alle skal med, og vi vil aktivt tage ansvar for udviklingen ved at skabe mulighederne samtidig med, at 
vi stiller krav. For hver københavner, der lykkes, lykkes København.



16 Linje nr.: 15 fra og 
med ordet: Vi slår
Til Linje nr.: 25 til og 
med ordet: 
fremtiden

Ændring og flytning 
til s. 21 linje 26 efter 
ordet: …efterskole og 
højskole (nyt afsnit)

Flyttes til s 21, l. 26 efter ”…efterskole og højskole” (nyt afsnit) og teksten erstattes af:

Vi slår hårdt ned på hensynsløs adfærd og grov kriminalitet
Vi accepterer ikke bandekrig, vanvidskørsel eller andre former for hensynsløs kriminalitet, som sætter andres liv og 
helbred i fare. Derfor vil vi arbejde tæt sammen med politiet og gøre alt, hvad vi kan, for at bekæmpe grov 
kriminalitet og hensynsløshed.

Ingen skal udsættes for hadforbrydelser
For at værne om grundlæggende rettigheder og ligeværd hos alle borgere, skal København være endnu bedre til at 
understøtte myndigheders og fagfolks indsats med at forebygge hadforbrydelser i byen. Ingen skal udsættes for 
hadforbrydelser i vores by i fremtiden.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

37 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
16 Linje nr.: 32 fra og 

med ordet: 
Ordentlige
Til Linje nr.: 35 til og 
med ordet: dumping

Ændring Ordentlige løn- og arbejdsforhold skal gælde for alle i København
København har mange arbejdspladser med gode løn- og arbejdsvilkår. Vi har også jobs, hvor lønnen ikke er 
overenskomstmæssig, eller hvor der er problemer med arbejdsvilkårene, f.eks. med nultimekontrakter. Københavns 
Kommune har et medansvar for hele arbejdsmarkedet i København bl.a. fordi, kommunen er en stor indkøber. Vi vil 
bekæmpe urimelige arbejdsvilkår i vores by, bl.a. med kædeansvar i byens kontrakter. Vi ønsker en by uden skod-
jobs, underbetaling, usikre ansættelser og social dumping.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

38 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Teksten om hadforbrydelser antyder, at hadforbrydelser kan forklares – ja, undskyldes – af høj befolkningstæthed. Det holder ikke. Vi foreslår anførte formulering.

Vedtagelse



17 Linje nr.: 14 fra og 
med ordet: Et godt
Til Linje nr.: 14 til og 
med ordet: alle.

Ændring Dygtige, innovative og samfundsbevidste virksomheder skal sikre gode jobs til alle 

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

39 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
17 Linje nr.: 29 efter 

ordet: iværksættere 
i byen

Tilføjelse Vi ønsker flere grønne teknologivirksomheder, der leverer produkter og ydelser, som bidrager til den grønne 
omstilling både lokalt og globalt og styrker Københavns image som en grøn by, der bidrager med løsninger.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

40 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
17 Linje nr.: 32 fra og 

med ordet: Det 
lokale butiksliv...
Til Linje nr.: 33 til og 
med ordet: ... vores 
lokale butiksliv

Ændring Socialdemokratiet arbejder for et levende lokalt butiksliv. Vi vil understøtte områder med lokalt og aktivt butiksliv i 
alle bydele, f.eks. Frederikssundsvej og Vanløse Bymidte og Valby og NV, som skal være et attraktivt alternativ til de 
store butikscentre.

MOTIVERING

INDSTILLING:

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen indstiller forslaget til vedtagelse uden specifikke geografiske fremhævelser.

Vedtagelse

Vi foreslår en opstramning af pejlemærket om erhvervsliv og butiksliv, bl.a. som her en ændring af overskriften på 1. underafsnit. Den ændrede formulering er en af 
en række opstramninger, vi har foreslået, og som vi håber kan accepteres som tekniske tilpasninger af redaktionsgruppen, hvis dette ændringsforslag tiltrædes.

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vi forslår, at det gøres klart, at vi ønsker, at virksomhederne i vores by aktivt bliver en del af den grønne omstilling.



NR. FORSLAGSSTILLER:

41 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
18 Linje nr.: 3 fra og 

med ordet: 
København
Til Linje nr.: 20 til og 
med ordet: i byen.

Ændring København er ikke bare Danmarks hovedstad. Vi er også kilde til og samlingspunkt for kunst og kultur. Og når 
coronaen ikke rammer, har vi en rig madkultur og et blomstrende turisterhverv med mange arbejdspladser. Det vil vi 
bygge videre på, samtidig med, at vi styrker kulturen i københavnernes dagligliv: idrætten, foreningslivet, livet i 
parkerne. Og alt sammen så balancen bevares, og vi tager hensyn til hinanden. Vi skal kunne sove om natten. Og 
turisternes og de besøgendes antal må ingen steder bliver så stort, at københavnernes daglige liv opsluges og 
forsvinder.

Vores målsætninger for kunst og kultur i en levende by

Vi skal have et sprudlende kulturliv, festivaler og events for alle
Københavnerne skal opleve et rigt kulturliv i fremtiden. Hvor kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle, og hvor de 
nye miljøer, der opstår, får rammer og muligheder for at udvikle sig. Vi skal have festivaler og events, både dem, 
hvor man kan opleve kultur i verdensklasse, og dem, hvor små, nicheprægede miljøer udfolder sig og giver byen ny 
inspiration.

Vi skal samtidig sørge for, at kulturen er for alle. Derfor er lige adgang til kultur og kulturlivet det vigtigste i 
Socialdemokratiets kulturpolitik. Kulturen skal samle, og vi skal sørge for, at der er kultur til alle, ung og gammel, i 
vores by.

Vi vil øge udbuddet af kultur på de steder, hvor ældre samles. Det kan være dagcentre, klubber eller plejehjem. Det 
kan være levende musik, teater og billedkunst, som kan være berigende for den enkelte og skabe gode fælles 
oplevelser.

Foreningslivet for børn og unge i København er i høj grad båret af frivilliges indsats. Det gælder eksempelvis 
fodboldklubber, gymnastikforeninger og atletikklubber. Uden de frivilliges indsats hænger det ikke sammen. Vi vil 
styrke rammerne for det frivillige arbejde, så flere københavnere får lyst til at tage en tørn i foreningerne til gavn for 
byens børn og unge.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

På grundlag af snakken på medlemsmøde om afsnittet er der blevet indføjet enkelte sætninger om folkelig kultur og idræt. Vi foreslår, at den kursiverede manchet 
tilpasses, så den ikke fortrinsvis handler om natteliv, men netop om både folkelig kultur, turisme og natteliv i en balance. 
Tilsvarende foreslår vi de indsatte formuleringer om den folkelige kultur i første underafsnit udbygget med omtale af betydningen af kultur til ældre og de frivilliges 
arbejde.  

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen mener at den oprindelige manchet (det med kursiv i oplægget) er mere rammende. Men at fra "Vores målsætninger…." 
bør vedtages.



NR. FORSLAGSSTILLER:

42 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
19 Linje nr.: 20 efter 

ordet: i byen
Tilføjelse Turisternes og de besøgendes antal må ingen steder blive så stort, at københavnernes daglige liv opsluges og 

forsvinder.
MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

43 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
22 Linje nr.:  24 efter 

ordet: .. trygge 
patientforløb.

Tilføjelse Demensvenlige byområder skal udvikles i sammenhæng med lokale plejecentre, som så vidt muligt skal kunne 
rumme alle typer af ældre. Demente ældre skal kunne blive i deres eget lokalområde længst muligt - bl.a. af hensyn 
til deres pårørende.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

44 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
22 Linje nr.: 38 efter 

ordet: ældre 
københavnere

Tilføjelse Og vi vil arbejde for en veluddannet og synlig ledelse inden for alle dele af ældreplejen.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

45 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

7. kreds Brønshøj/Vanløse
Formand: Lasse Ryberg

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Ledelsesudfordringer har været på dagsordenen i den forløbne valgperiode. Vi foreslår, at vi tilkendegiver, at vi har forstået det.

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Vi foreslår, at den anførte gode rettesnor indsættes. Der skal være plads til turisterne, men ingen del af København skal blive et nyt Venedig eller Prag, hvor den lokale 
befolkning har måttet fortrække på grund af tivolitilstande.
Forkastelse - Redaktionsgruppen mener, at formuleringen i manchetten er mere rammende for vores ønsker for turismen i byen.



24 Linje nr.: 3 fra og 
med ordet: Fra den
Til Linje nr.: 10 til og 
med ordet: 
nedluknngen.

Ændring I 2020 har fokus været på at få livet i København til at fungere under skiftende, nødvendige corona-restriktioner. 
Der er hårdt brug for, at vi får åbnet byen på ny, så snart situationen gør det muligt. Og at vi gør det på en 
socialdemokratisk måde, hvor fokus ikke alene er på at få økonomien op at stå, men også på at få gjort op med de 
menneskelige omkostninger, som nedlukningen har haft. Hvor vi får genskabt fællesskabet. Og hvor vi fortsætter 
arbejdet med Folketinget og regeringen for at få forståelse for Københavns særlige udfordringer.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

46 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
24 Linje nr.: 14 fra og 

med ordet: 
Målrettet
Til Linje nr.: 18 til og 
med ordet: 
arbejdsmarkedet.

Ændring Målrettet beskæftigelsesindsats
Visse brancher og store arbejdspladser har været særligt hårdt ramt af corona-nedlukningen. Det gælder især 
oplevelsesøkonomien. Her er mange ansatte uden eller med kun en kort uddannelse. Det er helt afgørende, at vi får 
hjulpet disse mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Mens vi genopbygger, må vi overveje, om ting kan gøres 
smartere. Så resultatet bliver endnu bedre og grønnere jobs.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

47 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
24 Linje nr.: 30 efter 

ordet: relevante 
aktører 

Tilføjelse (nyt afsnit)
Ensomme og psykisk syge har behov for særlig opmærksomhed
Mange ensomme og psykisk syge har været blandt de mest belastede af corona-forandringerne. Vi vil gøre en særlig 
indsats for at komme disse mennesker i møde i den kommende tid.

MOTIVERING: Det foreslås, at vi tilføjer et afsnit om ensomme og psykisk syge, som har været særligt udsatte under corona.

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Det foreslås, at afsnittet strammes sprogligt, og at det nævnes, at vi under genopbygningen af bl.a. oplevelsesøkonomien vil kigge på, om vi kan komme ud i den 
anden ende med jobs, der er bedre og grønnere.

Vedtagelse

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Det foreslås, at manchetten justeres, så der er mindre vægt på, hvad vi har været igennem, og mere vægt på, hvad der skal ske nu. København har været særligt hårdt 
ramt af restriktioner, bl.a. i oplevelsessektoren. Det foreslås, at vi benytter denne indgang til at nævne, at vi vil kæmpe Københavns sag over for. Regering og 
folketinget.



INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

48 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
24 Linje nr.: 30 efter 

ordet: relevante 
aktører 

(og nyt afsnit om 
ensomme, mv., jf. 
ÆF nr. , hvis det 
vedtages)

Tilføjelse
Ændring

København og Danmark efter coronaen 
København har i perioder været ramt af mere vidtgående restriktioner end det øvrige land. Alligevel har Folketinget 
været mere optaget af at afhjælpe coronaens konsekvenser i andre dele af landet end i København. Når Danmark 
igen kan åbnes, ønsker vi en udvikling, hvor alle egne af landet er succesfulde. Vi vil arbejde for, at væksten i 
overførslen af midler fra hovedstad til det øvrige land stopper. Og vi vil optage forhandlinger med regeringen om en 
tilpasning af lovgivningen alle de steder – f.eks. på socialområdet og i henseende til trafik og byplanlægning – hvor 
lovene ikke tager højde for de særlige forhold i København. 

En by med fornyede kræfter
Mange jobs er mistede, mange virksomheders grundlag er væk eller svækket. Men vi har også gjort erfaringer, vi kan 
bruge positivt. Den hurtige vaccineudvikling har vist os, hvad vi kan med teknologien. Den fælles indsats for at 
forhindre smittespredningen har vist, hvad vi kan, når vi står sammen, viser samfundssind og passer på hinanden. 
Og successen med – trods alt – at begrænse virkningerne for dansk økonomi med store hjælpepakker har vist, hvad 
vi kan, når vi tænker stort og træffer modige politiske beslutninger under solid politisk ledelse. 

Det bringer vi med os, så København om fire år er en endnu stærkere og grønnere by.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

49 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

DSU København
Formand: Cecilie Sværke

Delvis imødekommelse - Har samme fokus som det følgende ændringsforslag om social genstart. Redaktionsgruppen foreslår derfor, at det indsættes i forlængelse af 
det forslag med følgende ordlyd: Ligesom mange ensomme og psykisk sårbare har været blandt de mest belastede af corona-restriktionerne. Vi vil derfor gøre en 
særlig indsats for atkomme disse mennesker i møde i den kommende tid.

3. kreds Indre  by og Christianshavn
Formand: Carlo Søndergaard

Det foreslås, at vi benytter tendensen til, at regering og Folketinget har været mere optaget af at hjælpe ude i landet end i København, til at understrege, at vi vil 
fortsætte arbejdet med at få forståelse for Københavns særlige problemer i Folketinget. Det foreslås endvidere, at vi afslutter KV-programmet med nogle linjer, hvor vi 
kigger fremad og signalerer, at vi også har lært positive ting af coronatiden og på denne måde slutter i en optimistisk tone.

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen mener, at afsnittet om en by med fornyede kræfter er rigtig fint og har en god energi. Men afsnittet om København og 
Danmark efter coronaen har en risiko fr at genstarte en debat om kommunaludligning. Det mener vi ikke er smart på nuværende tidspunkt.



24 Linje nr.: 32 efter 
ordet: aktører

Tilføjelse Tilføjelse af nyt punkt
Social genstart
Vold i hjemmet, misbrug og social kontrol er alle problematikker, der under corona-nedlukningen har taget til i 
intensitet. Børn, unge og partnere der førhen har haft et frirum og tilflugtssted i skolen, fritidsklubben eller på 
arbejdet, har i næsten et år været tvunget til at være hjemme og sammen med de personer, der skader dem fysisk 
eller psykisk. Nedlukningen har slået omfanget af disse problemer fast, og der må og skal nu tages hånd om dem. 
Der skal derfor lægges en plan med fokus på at øge indsatsen mod vold, misbrug og social kontrol i kommunen, så vi 
kan sikre en social genstart.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

NR. FORSLAGSSTILLER:

50 ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING
30 Linje nr.: 30 efter 

ordet: fremtiden.
Tilføjelse Tilføjelse af nyt punkt:

Flere skal have et fritidsjob
Vi ved hvor stor betydning det har for menneskers liv, at de tidligt stifter bekendtskab med arbejdsfællesskabet – 
det har positiv betydning både for elevernes skolegang her og nu, men også på længere sigt har det betydning for 
ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis man har haft et fritidsjob som ung. Desværre har færre og færre elever i 
København et fritidsjob. Derfor vil vi arbejde for at flere elever i den københavnske folkeskole får et fritidsjob, og vil 
b.la. gøre det igennem tættere samarbejde med skolerne og afsøge mulighed for oprettelse af fritidsjobportal og 
ansættelse af jobagenter.

MOTIVERING:

INDSTILLING:

DSU København
Formand: Cecilie Sværke

Vi har markant færre fritidsjobbere - altså 13-17-årige, der bruger timer i deres fritid på arbejde - i dag, end vi havde for ti år siden. På landsplan har under hver tredje 
13-17-årig et fritidsjob, for Københavns kommune er det kun hver fjerde der har et fritidsjob.
Det er selvsagt et stort problem for samfundet, at så få stifter bekendtskab med arbejdsfællesskabet i en tidlig alder. Men det er også et enormt problem for den 
enkelte, da arbejdsfællesskabet er noget af det mest karakteropbyggende som menneske og vigtigt for os alle.

Delvis imødekommelse - Redaktionsgruppen synes, at det er et rigtig godt afsnit med et vigtigt fokus på fritidsjob. Vi foreslår det derfor til vedtagelse men med en 
placering i afsnittet om et stærkt erhvervsliv.

Allerede tidligt i corona-krisen advarede WHO om, at man ville kunne forvente en stigning i vold mod partnere, særligt kvinder, og børn i hjemmet. Dette viste sig 
desværre også at være tilfældet i Danmark, hvor danske hotlines for voldsramte oplevelse en fordobling i efterspørgslen på krisecenterpladser. Ligeledes steg andelen 
af henvendelser fra børn om vold også kraftigt hos eksempelvis Ungdommens Røde Kors.
Tendenserne til vold, misbrug og social kontrol er blevet intensiveret, og har afsløret omfanget af problemerne, og selvom corona-nedlukningen hæves og færre 
henvender sig, forsvinder de ikke. Derfor bør vi gribe det politiske momentum der nu er, til at tage hånd om problemerne og udarbejde en plan for forebyggelse og 
hurtigere opdagelse af børn, unge og partnere der udsættes for vold eller social kontrol, eller kommer fra misbrugshjem.

Vedtagelse - sammen med det tidligere forslag om ensomme og psykisk sårbare.



NR. FORSLAGSSTILLER:

ÆNDRINGSFORSLAG: SIDE LINJE TYPE AF ÆNDRING

MOTIVERING:

INDSTILLING:


