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KOLOFON

Kære socialdemokrater i København

Midt i en mørk tid med corona, nedlukning og isolation 
ser vi frem mod lysere tider med vaccinationer og genop-
retning, når coronaen endelig slipper sit tag i Danmark og 
i København. Det er en vigtig tid, vi går i møde. En tid med 
mange udfordringer – og en tid med endnu flere mulig-
heder.

Jeg er beæret og glad for, at I har valgt mig som jeres over-
borgmesterkandidat. Tusind tak for den store tillid. Jeg vil 
gøre alt for at leve op til den.

Jeg glæder mig til, at vi skal ud på gader og stræder og 
møde københavnerne. Vi skal lytte, og vi skal i dialog med 
københavnerne – høj som lav, rig som fattig, i alle bydele 
og i alle aldersgrupper. Det er i mødet med andre men-
nesker, at vi kan skabe de fællesskaber vi alle ønsker. Og 
netop fællesskab er noget vi alle har brug for i denne tid.

København er en fantastisk dejlig by. Vi kan cykle gennem 
byens mylder, gå trygt gennem hendes gader og tage bus, 
metro og S-tog ud i det blå - eller blot for at hoppe i hav-
nen. Vi kan være stolte af vores by. Men København kan 
og skal blive en endnu bedre by at bo i.

Derfor skal vi heller ikke være bange for at sætte ambi-
tiøse mål her i valgåret. Vi skal arbejde for at skabe fle-
re fællesskaber. Vi skal arbejde for en mere lige by med 

respekt for vores forskelligheder. Og vi skal arbejde for 
at opfylde vores klimamål. Vores ambition er at gøre 
København mere fælles, mere lige og mere grøn. 
Vi skal sikre, at alle får den samme gode oplevelse i vores 
skoler, ligegyldigt om du bor i Tingbjerg eller i brokvarte-
rerne. At luften er ren, ligegyldigt om du bor ved en ind-
faldsvej eller i Indre by. At du kan komme nemt på arbej-
de, ligegyldigt om du bor i Valby, Husum eller på Amager. 
Og at du kan være i byen, ligegyldigt om du er ung, børne-
familie, pensionist eller blot dig selv. København må ikke 
ende ligesom mange andre storbyer, hvor det kun er de 
rige og veluddannet der har råd til at leve og bo i byen. 
København må ikke knække over.

I et stærkt fællesskab har vi rum til hinanden. Sådan fun-
gerer København. Respekt og hensyn er nøglen, når vi er 
så mange, der bor og lever sammen. Det ved vi i Køben-
havn. Og sådan skal det fortsat være. For København er 
vores by. 

Jeg vil stædigt arbejde for København i mødet med kø-
benhavnerne, ved forhandlingsbordet på rådhuset og 
ikke mindst over for regeringen. Vi kan gøre meget – når 
vi gør det sammen.

Det glæder jeg mig til.

De bedste hilsner, Sophie

Af Sophie Hæstorp Andersen, overborgmesterkandidat

FORORD

EN HYLDEST 
TIL KØBEN-
HAVN:  
VORES BY
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FOR 
SAMFUNDSSIND

Jan Salling, Formand for  
Socialdemokratiet i København 

2020 blev i sandhed et trist år, som vi 
nok aldrig glemmer. Vores ordinære 
delegeretmøde, der skulle være af-
holdt i marts måned blev naturligvis 
aflyst, ligesom stort set alt andet blev, 
da Mette Frederiksen den 11. marts 
en sen aften gik på TV og lukkede 
Danmark ned for at inddæmme den 
verdensomspændende Corona pan-
demi, der på det tidspunkt også hav-
de spredt sig til vores del af verden. 

Hen over sommeren gik det bedre 
med smittetallene og som de opti-
mistiske socialdemokrater vi er, ind-
kaldte vi til nyt delegeretmøde den 
22. august 2020, for kun kort inden 
afholdelsen at måtte sande, at vi hel-
ler ikke dér kunne gennemføre det 
fulde møde, men med et begrænset 
fremmøde kunne foretage de få valg, 
der var på dagsorden. 

I november indkaldte vi så til et nyt 
delegeretmøde den 23. januar 2021, 
som vi efter de gældende regler kun-
ne gennemføre med mundbind på og 
i biografopsætning, ”for det havde vi 

jo prøvet så mange gange før, så det 
skulle nok gå”. 

Men sådan gik det ikke. Danmark 
blev før jul lukket helt ned og efter 
nytår blev også større politiske mø-
der en umulighed. 

Det betyder, at vi nu skal 
samles til delegeretmøde den 
23. januar 2021 online og se 
tilbage på - ikke bare året der 
gik, men rent faktisk tæt på to 
år samtidigt.

Vi skal godkende den samlede 
liste af kandidater til Borgerre-
præsentationsvalget, diskutere 
og vedtage et meget vigtigt og 
ambitiøst valgprogram og dis-
kutere med vores nye overborg-
mester, nye spidskandidat til 
overborgmesterposten, hinan-
den og meget andet. 

Det giver sig selv, at det ville være me-
get sjovere at gøre på et møde, hvor 
vi kunne være i samme rum, hvor vi 
kunne få de små snakke i pauserne, 
få de store kram af dem vi ikke ser 
så tit, de små smil og alt det der, ud-
over vores politiske hjerter, binder os 
sammen og giver os energi til at være 
de aktive socialdemokrater vi er, der 
knokler for at gøre resten af verden 
mere socialdemokratisk. 

I en situation hvor 1500 ældre og 
syge danskere er døde af Corona og 
vi alle frygter hvor galt det kan gå, 
hvis den engelske mutation får lov at 
sprede sig i Danmark – ja, der er det 
trods alt en lille pris, vi betaler når vi 
må holde delegeretmøde online, når 
vi må undvære den årlige socialde-
mokratiske medlemsfest, når vi ikke 
kan se hinanden i hverdagen og ikke 
engang kan give nye medlemmer 
hånden. Når det er sagt, er der nok 
ikke mange danskere, der ikke med 
længsel ser frem til, at vi får vaccine-
ret så store dele af befolkningen, at 
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vi igen kan tage hul på et normalt liv. 

For lige at komme tilbage til dele-
geretmødet den 23. januar så vil 
vi netop, fordi det skal gennemfø-
res elektronisk, forsøge at gøre de 
mundtlige indlæg korte, så der er 
plads til spørgsmål og debat og der-
for vil indlæggene på mødet supplere 
de to dele af den skriftlige beretnin-
ger; henholdsvis den første del fra 
marts 2019 til august 2020 og dette 
tillæg fra august 2020 og året ud. 

Ny overborgmester, ny over-
borgmesterkandidat – kam-
pen for en ny kultur 
Mens Coronakrisen efter sommerfe-
rien stille og roligt blussede op, på-
begyndte tv-værten Sofie Linde på 
landsdækkende TV - med sin person-
lige fortælling med eksempler på de 
forfærdelige krænkelser hun har væ-
ret udsat for - et vigtigt og nødvendigt 
opgør med den sexistiske kultur, der 
desværre har været indenfor stort set 
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alle dele af samfundslivet. En kultur, 
der mange steder både har været se-
xistisk, mandschauvinistisk, racistisk 
og på alle måder utilstedeligt. 

Et oprør der desværre også var me-
get nødvendigt i vores eget parti. I 
partiets centrale Hovedbestyrelse 
blev der i efteråret vedtaget en cen-
tral advokatordning, der skal behand-
le sager om sexisme og krænkelser i 
partiet og senest blev der behandlet 
en samværspolitik, der nu er i bred 
høring i partiet. Vi kommer desværre 
ikke sexisme, chauvinisme, racisme, 
mobning og krænkelser til livs ved 
blot at etablere en advokatordning 
og vedtage en samværspolitik uanset 
hvor god en sådan må ende med at 
blive. Det vil også kræve, at vi alle ta-
ger del i opgøret og sammen kæmper 
for en bedre kultur – en bedre måde 

at være sammen som socialdemo-
krater på. Når samværspolitikken er 
vedtaget om en måneds tid kommer 
det egentlige arbejde – at få den im-
plementeret i alle dele af vores bevæ-
gelse. 

Frank Jensen trak sig som bekendt i 
oktober som overborgmester og blev 
erstattet af Lars Weiss som ny over-
borgmester. Lars er en meget erfa-
ren politiker, der har en sikker hånd 
på det politiske håndværk – hvad der 
på alle måder er brug for i den aktu-
elle situation. I november 2020 blev 
Sophie Hæstorp Andersen valgt som 
ny overborgmesterkandidat til kom-
munalvalget i november 2021. 

Sophie er københavner og 
har boet det meste af sit liv i 
byen, hvor hun de sidste 7 år 

har været regionsformand og 
pt knokler for at holde vores 
sygehusvæsen i stand til at 
håndtere de mange Corona 
patienter, der er indlagt på 
vores hospitaler. 

Sophie Hæstorp Andersen har alle 
forudsætninger for den valgkamp, 
hun nu skal ud i sammen med det 
nye hold af dygtige socialdemokrati-
ske kandidater, som vi annoncerede 
den 18. december 2020, da urafstem-
ningen sluttede. Tillykke til Sophie og 
resten af kandidatholdet – vi glæder 
os til den fælles valgkamp for at fast-
holde 117 års uafbrudt socialdemo-
kratisk styre på Københavns Rådhus. 

Coronapandemi eller ej - den 
politiske cyklus kører 
Den politiske cyklus med kommu-
nalvalg hvert 4. år går ikke i stå trods 
en verdensomspændende pandemi. 
Den 16. november 2021 skal køben-
havnerne igen til stemmeurnerne og 
afgøre, hvem der skal lede vores by. 

Derfor har vi trods forsamlingsfor-
bud osv. på alle niveauer i partiet i 
København arbejdet hårdt på at få 
gjort partiet klar til den forestående 
valgkamp. Der er gennemført opstil-
linger af kandidater til Borgerrepræ-
sentationen i kredsene, urafstemning 
om placeringen på listen, konstitue-
ring af ny overborgmester, nye ord-
førerskaber i BR-gruppen, opstilling 
af ny spidskandidat, forberedelse af 
et stærkt uddannelsesprogram for 
de opstillede kandidater og generelt 
gjort et stort arbejde for at forberede 
den kommende valgkamp. 

Noget af det, der har involveret flest 
socialdemokrater, er det store arbej-
de, der er lagt i det nye og visionære 
politiske udspil til en ny trafikpolitik 
for byen, der er ved at blive behand-
let af Hovedbestyrelsen i København. 
Et stort arbejde som vores ordfører 
på Teknik- og miljøområdet Marcus 
Vestager har stået i spidsen for sam-
men med en mindre arbejdsgruppe 
og hvor alle medlemmer har været 
inviteret til både at sende forslag, 

give deres mening til kende i spørge-
skemaundersøgelse og deltage i en 
lang række møder.  

Herudover har vores politiske ordfø-
rer Jonas Bjørn Jensen stået i spidsen 
for et meget stort arbejde sammen 
med medlemmerne, de folkevalg-
te og kandidater i forhold til at få 
udarbejdet det flotte oplæg til valg-
program for Socialdemokratiet i Kø-
benhavn, som vi går til valg på til no-
vember. 

Når vi i SIK laver politiske program-
mer og overordnende valgprogram-
mer, så er det alvor. 

Processen med tilblivelsen og ikke 
mindst de politiske debatter under-
vejs er hamrende vigtige og spæn-
dende, men det færdige resultat er 

det vigtigste for, at det ikke bare er 
politiske paroler, Vi har en tradition 
for i Socialdemokratiet i København 
at tage vores valgprogrammer så 
alvorlige, at Frank Jensen som over-
borgmester fik det omsat til et regne-
ark, hvor der løbende blev krydset af 
for at sikre, at vi kom i mål med de 
løfter, vi har givet hinanden og kø-
benhavnerne.  

Optimismen breder sig 
Her ved indgangen til det nye år, er vi 
hårdere ramt af Corona end på noget 
tidspunkt, siden epidemien begyndte 
her i landet marts 2020. Men alligevel 
er der en spirende optimisme at spo-
re med udsigten til en snarlig udbre-
delse af vaccinen. 

Alle vores plejehjemsbeboere er nu 
vaccineret og store dele af frontper-
sonalet på sygehusene ligeså. 

Og med en super stærk socialdemo-
kratisk regering med en mega stærk 
statsminister ved den store rorpind 
og en ny stærk besætning her i byen 
med Lars Weiss som overborgmester 
og Sophie Hæstorp Andersen, der 
både styrer regionen og gør sig klar 
til at indtage Københavns Rådhus – ja 
så er der grund til optimisme og en 
tro på fremtiden. 

Men samtidig skal vi også huske, at 
efter Corona er der dog også en reg-
ning, der skal samles op. De fattige 
er blevet fattigere, arbejdsløsheden 
er steget markant og den økonomi-
ske krise har ramt særligt hårdt her 
i København, hvor en stor del af er-
hvervslivet er fokuseret på service og 
turisterhvervet og global udveksling 
mellem de store videns institutioner. 

Derfor bliver der i 2021 brug for et 
folketing, der forstår, at landets ho-
vedstad har brug for en særlig ind-
sats, hvis vi igen skal kunne indtage 
den hidtidige rolle som vækstloko-
motiv for resten af landet. 

Coronakrisen gav os i 2020 et ord, der 
før Coronakrisen kun er brugt i ny og 
næ og tidligst i 1936 og som i skriven-
de stund er blevet kåret til årets ord; 
Samfundssind. Et ord der ikke kun er 
kommet for at blive, men også et ord 
vi i Socialdemokratiet i København 
vil holde Folketinget op på i 2021 og 
årene der kommer, når vi over en 
bred front sammen skal kæmpe for 
at få København på fode igen efter 
Coronakrisen, men lige så vigtigt; at 
livsbetingelserne for de mest udsatte 
københavnere forbedres, så køben-
havnerne ikke også i fremtiden kan se 
frem til at leve så markant dårligere, 
at livet afkortes unødigt med fem år 
sammenlignet med resten af landet. 

Man skal kunne tage sin egen me-
dicin, som man siger og det betyder 
også, at vi her i byen skal prioritere 
de svageste endnu højere de kom-
mende år – selv om de, der har det 
bedre, råber højere. 

ORGANISATORISK BERETNING
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Lars Weiss, Overborgmester

Vaccinationer mod coronavirus  er på 
vej til plejehjemsbeboere og marke-
rer slutningen på 2020 og et begyn-
dende håb for 2021. 2020 har været 
et svært år i verden, i Danmark og her 
hos os i København, men jeg tror på, 
at vi går en lysere tid i møde. 

Coronavirussen har haft en altover-
skyggende betydning for 2020. Og 
har for mig været én blandt to store 
overraskelser. Den anden er, at jeg 
blev overborgmester. 

Som socialdemokrater har vi et sær-
ligt stort ansvar – i regering, region og 
på rådhuset – for at gå forrest i kam-
pen mod coronavirussen. Det har 
været og er et stort ansvar, men jeg 
er ikke i tvivl om, at vi kommer bedst 
ud af krisen med socialdemokrater 
ved roret.  Regering har med Mette 
Frederiksen i spidsen gjort en stor 

OVERBORGMESTERENS BERETNING

ET SVÆRT, MEN 
VIGTIGT ÅR FOR 
KØBENHAVNS 
UDVIKLING

OVERBORGMESTERENS BERETNING

ihærdig og flot indsats hele året. Det 
er jeg sikker på, vi vil huske i mange 
år frem. 

Året der gik - 2020
I København har der i 2020 været sto-
re omvæltninger. De mange medar-
bejdere i Københavns Kommune har 
omstillingsparat håndteret krisen. 
Vores medarbejdere i frontlinjen – 
sosu-medarbejdere, sygeplejersker, 
lærere, pædagoger og mange flere – 
har løst arbejdet på nye måder og løf-
tet store opgaver og forandringer. Og 
mange har fået nye arbejdsrutiner 
med meget hjemmearbejde. I Køben-
havn har vi lavet oplysningskampag-
ner på mange sprog, etableret iso-
lationsboliger og nødherberg for de 
mest udsatte. Daginstitutionerne og 
skolerne blev lukket ned – og åbnet 

op igen på nye måder. 

For at holde folk på afstand af hin-
anden i en tætbefolket storby har vi 
markeret felter på Islands Brygge, la-
vet ensretning af søerne og Strøget. 

Men i krisen har 
mange københav-
nere det desværre 
svært. Det er ben-
hårdt at være iso-
leret, flere er en-
somme, og mange 
af vores unge fø-
ler sig alene. 

Vores erhvervsliv 
er meget hårdt 
ramt. Jeg har ikke 
ord for, hvor slemt 
jeg synes, det her er for oplevelses- 
og turismeerhvervene i København. 

Kulturliv, restau-
ranter, caféer og 
taxichauffører er 
totalt nedlukket – 
igen. Der er rigtig 
mange menne-
sker i København, 
der har mistet 
deres arbejde. Og 
mange virksom-
heder, er tæt på 
at dreje nøglen 
om – eller allere-
de har gjort det. 
Vi skal gå langt for 
at hjælpe kulturen 
og de mange virk-
somheder i ople-
velsesøkonomien 
på fode igen – og 

jeg vil forsikre mig om, at regeringen 
gør det samme.

Jeg glemmer aldrig hvor tom Køben-
havn var i foråret, hvor gaderne som 
en virkeliggørelse af børnebogen 
”Palle alene i verden” lå øde hen. 2020 
er i sandhed et år, vi sent vil glemme. 

Men for København har 2020 både 
været et svært år, men også et godt 
år for byens udvikling. Det har været 
et strategisk vigtigt år for København. 
Vi har taget mange vigtige skridt for 
byens udvikling i mange år frem.

Vi åbnende metroen til Nordhavn – 
uden fejring – og bad samtidigt kø-
benhavnerne om at holde sig væk fra 
metroen. Men Nordhavnsmetroen vil 
i mange år frem være en vigtig brik 
i at binde Københavns nordlige del 
bedre sammen med hele byen.  

Med budgetforhandlingerne lande-
de vi det nok bedste budget, jeg har 
været med til i mine 11 år i Borger-
repræsentationen. Med både mini-
mumsnormeringer til de mindste, 

løft af ældreområdet, et bredt forlig 
om Lynetteholm og mange andre 
ting, der kommer til at gøre en mærk-
bar forskel for København og køben-
havnerne. Udvikling af Lynetteholm 
har i 2020 for alvor taget fart. Med 
både miljøkonsekvensrapporten – 
den såkaldte VVM - det grønne kyst-
landskab, linjeføring og sænketunnel.  

2020 blev også året, hvor antallet af 
københavnske ghettoområder på re-
geringens ghettoliste blev halveret. 
Tre boligområder i København er 
inde i en så positiv udvikling, at de er 
ude af ghettolisten. Udskiftningen er 
bl.a. sket via ’fleksibel udlejning’, hvor 
fx mennesker, der er i fast arbejde, 
kommer forrest i køen til at få en 
bolig. Alle områder i København skal 
være gode at bo i og gode steder for 
børn at vokse op. Københavns udsat-
te områder er inde i en positiv udvik-
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ling. og det kan rent faktisk lykkes at 
få en mere blandet beboersammen-
sætning.

I oktober gik Frank Jensen af som 
overborgmester. En stor tak skal lyde 
til Frank Jensen for den enormt store 
indsats for København og byens sto-
re udvikling de sidste 10 år.  Det kan 
vi ikke takke Frank nok for. 

2020 har både været et svært år for 
København, men også et vigtigt år 

for byens fremtidi-
ge udvikling. Jeg er 
sikker på, at vi kan 
finde en vej sam-
men ud af krisen 
og ser frem til, at vi 
snart får vores fan-
tastiske København 
tilbage igen. 

2021 
Årsskiftet marke-
rer også, at vi nu 
går ind i et valgår, 
og det er tid til at 
se frem mod kom-
munalvalget i no-
vember 2021, den 
kommende kom-
m u n a l v a l g k a m p 

og en ny valgperiode. Den nye valg-
periode skal der sættes nye mål for 
byen med en ny stærk spidskandidat 
Sophie Hæstorp Andersen. 

I 2021 skal vi videre med anlægslo-
ven for Lynetteholm, så vi kan sik-
re København mod stormflod, så vi 
kan få mere natur tæt på byen og en 
smuk lang kystlinje. Og så vi kan få 
bygget flere boliger, der kan polstre 
det københavnske boligmarked mod 
huslejer på himmelflugt, som vi ser i 

storbyerne i vores nabolande. 

Vi skal videre med arbejdet for et dej-
ligt byområde ved Vejlandskvarter og 
Stejlepladsen. På trods af den mod-
stand projektet har mødt, er arbejdet 
godt i gang. Og jeg tror, der er mange 
københavnerne, der vil se frem til at 
bo i de bæredygtige bydele. 

2021 bliver også året, hvor vi vil have 
fokus på at gøre byen grønnere i de 
nære omgivelser blandt københav-
nerne. Flere træer og grønne oaser 
i vores gader og byrum. Samtidigt vil 
vi i Socialdemokratiet prioritere den 
nære velfærd tættest på københav-
nerne – jeg glæder mig til, at vi snart 
kan indføre minimumsnormeringer i 
daginstitutionerne. Men 2021 bliver 
også året, hvor vi skal tage særligt 
godt hånd om vores socialt udsatte 
i København. Vi skal gøre en særlig 
indsats for de hjemløse og for de ud-
satte familier, for her har coronakri-
sen ramt særligt hårdt.  

Det ser jeg frem til at arbejde videre 
med – sammen med jer. 

Jeg glæder mig til et nyt år, hvor vi 
sammen skal udvikle, forandre og 
forbedre.

2020 har været et specielt år, hvor Corona-pandemien har 
vendt op og ned på vores samfund. Corona har ændret 
hverdagen for alle børn og unge i København og stillet 
store krav til både børn, unge, medarbejdere og forældre. 
På trods af et år, der i høj grad har været plaget af ned-
lukning, genåbning, fjernundervisning og restriktioner, er 
der rigtig mange lyspunkter at se tilbage på. 

Nedlukning, genåbning og fjernundervisning 
i coronas-tegn 
Det her år har vist, hvor meget samfundssind og fælles-
skabsfølelse, der er i vores by. Det er min oplevelse at alle, 
både børn, unge og voksne, har bidraget til at få enderne 

Jesper Christensen, Børne- og Ungeborgmester

På et besøg i daginstitutionen 
Væksthuset i Tingbjerg fik jeg nok 
landets flotteste borgmesterkæde. 
Tak til børn og voksne for gaven, 
samt et spændende og lærerigt 
besøg. 

BØRNENES
KØBENHAVN

BØRNE- OG UNGE- 
BORGMESTERENS  
BERETNING

til at mødes. Jeg har ved selvsyn set, at der både i dagin-
stitutioner, i fritidsinstitutioner og på skoler bliver gjort en 
kæmpe indsats, for at få hverdagen til at fungere for vores 
børn og unge. Det er jeg taknemlig for. 

Da daginstitutionerne åbnede op efter påske, besøgte 
jeg bl.a. daginstitutionen Lærkereden sammen med un-
dervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Her fik jeg 
bekræftet, at pædagogerne skabte trygge og hyggelige 
rammer for børnene under de nye retningslinjer. 

Og da de store elever fik mulighed for at komme i skole 
igen i slutningen af maj, fik jeg æren af at tage imod nogle 
af dem på Tingbjerg skole og KKFO. Det var dejligt at se 
dem tilbage på skolen, og også lidt overraskende for både 

BØRNE- OG UNGEBORGMESTERENS BERETNING
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lærer og elever at opleve, hvor meget 
de faktisk havde savnet skolen. 

Nu er der igen fuld gang i fjernun-
dervisning og nødpasning på kom-
munens skoler og KKFO’er. Selvom 
det langt fra er optimalt, så bliver der 
gjort en stor indsats. 

På trods af et år med mange corona 
bump på vejen, har vi også igangsat 
og rykket på mange indsatser. 

Børnenes budget
Et af de helt store sejre i 2020 er ved-
tagelsen af, hvad vi kan kalde ”Børne-
nes budget”. Med budgetaftalen for 
2021 afsatte vi et historisk højt beløb 
til flere pædagoger og pædagogmed-
hjælpere. Samtidig investerer vi i at 
udvikle den pædagogiske kvalitet. 

Helt konkret indeholder aftalen: 

▶ Knap en halv mia. kr. til bedre 
normering over de næste fire. Fra 
2022 er der højst tre børn per voksen 
i vuggestuerne og seks børn per vok-
sen i børnehaverne. Dermed går Kø-
benhavn foran Christiansborg. 

▶ Der skrues op for bedre rekrut-
tering af nye medarbejdere. Bl.a. er 
der afsat midler til at videreuddanne 
flere pædagogmedhjælpere til pæda-
goger. Og der arbejdes på at få god-

BØRNE- OG UNGEBORGMESTERENS BERETNING

kendt en lønnet uddannelse til merit-
pædagog for akademikere, som føler, 
de er landet på den forkerte hylde.    

▶ Bedre ledelse via. en ny ledel-
sesuddannelse, som tager udgangs-
punkt i de udfordringer, der er i dag-
ligdagen i institutionen. Forskning 
viser, at god ledelse har stor betyd-
ning for børns trivsel, udvikling og læ-
ring i dagtilbud. 

▶ Et kvalitetsløft til dagtilbud nær 
udpegede udsatte boligområder. Så 
vores dagtilbud nær udsatte bolig-
områder får endnu bedre forudsæt-
ninger for at skabe gode rammer og 
høj kvalitet for børnene. 

Jeg er glad for, og stolt af, at vi med 
denne aftale er med til at bedre ram-
mer i vores daginstitutioner, så de 
mindste københavnere for de bedste 
forudsætninger.

Efter nedlukningen i foråret fik etab-
leret et samarbejde med ungdom-
søen hvor godt 1.600 elever fra 6.-9. 
klasse fik en fælles klasseoplevelse 
med undervisning på ungdomsøen. 
Her får en klasse lov at afslutte da-
gen med at fiske.

1. skoledag er altid en fest. I år 
fik jeg æren af at være med til 1. 
skoledag på Peder Lykke Skole. 
De nye 0.klasser fik en flot modta-
gelse af skolens øvrige elever.  

Efter nedlukningen i foråret fik etableret et 
samarbejde med ungdomsøen hvor godt 
1.600 elever fra 6.-9. klasse fik en fælles klas-
seoplevelse med undervisning på ungdomsø-
en. Her stævner vi ud på sejlturen derover.

En folkeskole i udvikling
Vores folkeskoler er inde i en rigtig 
god udvikling. Flere Københavnske 
familier vælger folkeskolen til. Flere 
og flere skoler løfter elevernes fag-
lige niveau, og der er en stigning i 
antallet af elever, der får mindst 2 i 
dansk og matematik ved afgangsek-
samen. Og tal fra Undervisningsmi-
nisteriet viser, at et højere antal sko-
ler end tidligere præsterer på niveau 
med eller bedre end skoler med 
sammenlignelige elever, og karakte-
rerne i den københavnske folkeskole 
har de seneste år været højere end 
landsgennemsnittet.  

Efter et langt sejt træk er vi nu lyk-
kedes med at skabe en københavnsk 
folkeskole, der i gennemsnit nu præ-
sterer en del bedre end skolerne på 
landsplan. Det er jeg særlig stolt af. 

Den udvikling skal vi holde fast i. Det 
er en af vores fornemste opgaver 
er at tilbyde eleverne et højt fagligt 
niveau i folkeskolen og have ekstra 
fokus på de børn, der ikke vokser op 
i hjem med lige så gode betingelser 
som andre. 

Så er jeg også enormt glad for, hvor-
dan vi kommer i mål med flere og 
flere helhedsrenoveringer af vores 
smukke, gamle skoler. Jeg har efter-
hånden ikke tal på, hvor mange indvi-
elser, vi har haft, og hvor mange flotte 
omtaler, der har været af vores flotte 
skoler. Det er jeg enormt glad for, da 
det har været et stærkt fokus for os i 
mere end 10 år, at vores skoler skul-
le renoveres, så de stod perfekte til 
at modtage de mange københavner-
børn i vores skoler de kommende år.  

Chancelighed og vejen til en 
ungdomsuddannelse
Vi ser fortsat en for stor forskel mel-
lem et- og tosprogede elever. Der er 
stor gennemsnitlig forskel på, hvilke 
resultater et- og tosprogede elever 
opnår. Der er således

fortsat i 2021 behov for at have fokus 
på, hvordan skolerne kan lykkes med 
at sikre, at alle elever bliver så dygti-
ge, som de kan og får de rette forud-
sætningerne til at komme godt videre 
efter folkeskolen. Det er et langt sejt 
træk, som vi ikke må fjerne fokus fra. 

Samtidigt vil vi gerne øge andelen af 

unge der kan se muligheder-
ne og styrken i en erhvervsud-
dannelse. Vi har brug for flere 
håndværkere i fremtiden, og 
det må ikke være manglende 
oplysning eller faglige kvalifi-

kationer der gør, at eleverne fravæl-
ger en erhvervsuddannelse. I 2021 
vil vi se på indsatser der kan øge søg-
ningen til erhvervsuddannelserne. 
Vi skal styrke de praktiskbetonede 
arbejdsformer i folkeskolen og have 
fortsat fokus på at styrket samarbej-
de mellem skoler og virksomheder. 

Øget trivsel og elevindflydel-
se
Selvom vores folkeskole er i en god 
udvikling, har vi fortsat en udfordring 
med elevernes trivsel. God trivsel 
er en forudsætning for, at man som 
elev kan lærer og udvikle sig i skolen. 
Desværre er trivslen faldende i hele 
landet - også i København. Her er der 
plads til forbedringer og derfor ved-
tog vi i 2020 en række initiativer for at 
styrke elevindflydelsen og trivsel i fol-
keskolen. De indebærer bl.a. styrkel-
se af elevråd og krav om inddragelse 

Vi måtte tænke kreativt under 
genåbningen af daginstitutioner-
ne i foråret, for at skaffe kvadrat-
mener nok. På rådhuset havde vi 
en vuggestuegruppe fra Adelgår-
den, som bl.a. brugte rådhuset 
bænke som garderobe.

af eleverne ift. trivselsmålinger. De 
initiativer er ved at blive implemente-
ret, og i 2021 vi skal have et fortsat fo-
kus på, hvordan vi styrker elevernes 
indflydelse og trivsel. 

Corona nedlukningen og medfølgen-
de fjernundervisning er samtidigt 
med til at skabe øget afstand og flere 
børn og unge kan føle sig ensomme. 
Vi har en særlig opgave ift. de børn og 
unge, der har det svært. Vi skal i det 
kommende år have fortsat fokus på, 
at ingen tabes bag skærmen og alle 
bliver en del af fællesskabet. 

Fremtidens klubber skaber 
ungdoms fællesskaber
Vores børn og unges trivsel er ikke 
kun vigtig mens de er i skolen, men 
i alle dele af vores børns og unges 
liv. Det er en af grundene til, at vi er 
i gang med at se på vores klubtilbud 
for byens unge. Lige nu er vi ved at 
lægge grundstenen til et revitaliseret 
klubliv. Vores vision er at få pustet 
nyt og mere liv i byens ungdomsklub-
ber. De skal gøres mere attraktive 
for flere unge, både de udsatte og de 
ressourcestærke. Jeg tror på, at klub-
berne kan gøre noget ved ensom-
hedsproblematikken og de unges sø-
gen efter fællesskaber. Derfor skal vi 
sørge for, at klubberne kan tiltrække 
de unge og give dem mulighed for at 
finde sig selv gennem fællesskabet. 

Til sidst en stor tak til Sofie og Laura 
for fantastisk samarbejde, inspiration 
og politisk stærke udspil, gode insti-
tutionsbesøg og ikke at forglemme 
gode netværksmøder med aktive so-
cialdemokrater. 

Jeg glæder mig til at nyt år, hvor vi 
forhåbentligt kan mødes mere og 
sammen skal rykke endnu mere på 
børne- og ungdomsområdet. 
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Jonas Bjørn, politisk ordfører

2020 –  
LYSPUNKTER I 
ET HÅRDT  
ÅR

DEN POLITISKE ORDFØRERS BERETNING

Vi har netop sagt farvel til det mærke-
ligste og mest kaotiske år i min tid på 
Københavns Rådhus. Corona-krisen 
har vendt op og ned på alting. På råd-
huset, hvor fysiske møder og ufor-
melle drøftelser på tværs af partierne 
– ligesom for alle andre - er erstattet 
af videomøder. I hele byen, hvor det i 
næsten et år har handlet om at få så 
meget som muligt til at fungere med 
skiftende restriktioner og håndtering 
af smittespredning. Personligt hvor 
hjemmeskole og hjemmepasning til 
tider udfordrer familielogistikken. 
Men også fordi vi skiftede overborg-
mester og spidskandidat i utide. Et 
voldsomt forløb for os alle og for os 
på rådhuset. 

Men nu er vi igennem 2020. Vi er hop-
pet ind i det nye år. I meget mindre 
selskaber, end vi er vant til. Restrik-
tionerne er strammet. Hverdagen 
er stadig udfordret. Byen er lukket. 
Men der er lys for enden af tunne-
len, og vaccinationerne er i gang. Og 
jeg synes, at vi alt til trods, har klaret 
det ganske godt i København. Taget 
i betragtning, hvor tæt vi bor. Hvor 
mange plejecentre vi har. Hvor man-
ge unge mennesker, som bor i Kø-
benhavn. Så er det lykkedes os at stå 
sammen mod smitten. 

Så nu begynder vi at kunne se frem-
ad. Mod et valg, som vi skal ud og vin-
de. Fremad mod en åbning af byen, 
hvor den vigtigste opgave bliver at få 
alle med og have et særligt blik for de 
sårbare grupper, hvor nedlukningen 
har været særligt brutal. Børn med 
misbrug i hjemmet, som har været 

tvunget til at blive hjemme. Ensom-
me ældre, som har måttet leve i må-
nedsvis uden aktiviteter og besøg. 
Alle dem, som har mistet deres job, 
og skal have en kærlig hånd tilbage 
på arbejdsmarkedet. Alle de menne-
sker, som har brug for et stærkt fæl-
lesskab. En vigtig opgave, der har fået 
sit eget kapitel i valgprogrammet. 

Selvom det har været et svært og 
hårdt år, så vil jeg alligevel sætte fo-
kus på tre vigtige socialdemokratiske 
sejre fra året der er gået.

Vi har fremrykket minimum-
snormering og investerer 
massivt i de mindste børn
I mange år har vi brugt mange res-
sourcer på at styrke vores folkeskole 
og renovere de nedslidte skolebyg-
ninger i byen. Men i forbindelse med 
budgetforhandlingerne i september 
besluttede vi at sætte næsten en halv 
milliard kroner af til at indføre mini-
mumsnormeringer allerede fra ud-
gangen af i år. En vigtig saltvandsind-
sprøjtning til arbejdet med at give de 
mindste københavnere den bedste 
start i livet. Med plads til leg, udvik-
ling, tryghed og fællesskab

Vi har indgået et ambitiøst 
partnerskab med Danmarks 
Naturfredningsforening
København har længe været forrest i 
klimakampen. Men det halter geval-
digt med biodiversiteten. Derfor er 
jeg glad og stolt over, at vi i septem-
ber indgik en partnerskabsaftale om 

at vende udviklingen fra tilbagegang 
af natur og arter. Sammen med den 
største grønne organisation vil vi nu 
starte det lange seje træk for at styr-
ke biodiversiteten i København.

Vi har styrket kampen mod 
boligspekulanter og givet le-
jernes vagthund flere muskler
Mens boligministeren i et par højdra-
matiske døgn fik lavet en god aftale 
for at stoppe Blackstone og andre 
kapitalfondes rovdrift på vores billi-
ge boliger, så besluttede vi ad flere 
omgange at tilføre penge til husleje-
nævnet. Så flere lejere kan få prøvet 
deres husleje, og få den sat ned, hvis 
den er for høj.

På delegeretmødet vedtager vi vores 
valgprogram. Det grundlag vi står på, 
når vi igen beder om byens tillid. Det 
lykkedes os at lave et godt og inddra-
gende forløb omkring valgprogram-
met på trods af restriktioner og ned-
lukning. Vi står på et stærkt politisk 
fundament. Med en klar retning for 
byen.

Og med urafstemningen kort før jul 
har vi styr på holdet, der skal sikre en 
valgsejr og overborgmesterposten til 
Sophie Hæstorp. Vi er klar til at vin-
de valget. Ligeså snart omstændig-
hederne tillader det, så stormer der 
gode socialdemokrater ud i byen be-
væbnet med gode argumenter for, at 
vi skal lede byen fire år mere.

Jeg glæder mig så meget til valgkamp 
med jer alle sammen. Må 2021 blive 
et bedre år!
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Lars Gaardhøj, gruppeformand S i Region Hovedstaden

Året 2020 var dårligt kommet i gang 
førend skiturister bragte corona-vi-
russen med hjem til Danmark og 
satte ikke blot Danmark, men hele 
verden på den anden ende. Således 
også i Region Hovedstaden hvor vi 
blev overrumplet af, hvor smitsom 
virussen var. Vi måtte meget hurtigt 
omstille vores sundhedsvæsen til at 
kunne håndtere et hastigt voksende 
antal patienter, som vi reelt ikke hav-
de nogen behandling til – og vi fryg-
tede undervejs, at det kunne gå lige 
så galt som i Norditalien, hvor sund-
hedsvæsenet reelt kollapsede med 
mange døde til følge. 

I al hast indrettede vi corona/covid 
afdelinger, bl.a. blev den nye nord-
fløj på Rigshospitalet indrettet til co-
vid-patienter. Vi var udfordret mht. 
at få fat i tilstrækkelige mængder af 
værnemidler (handsker, dragter, visi-
rer), og vi manglede respiratorer, li-
gesom vi slet ikke havde mulighed for 
at teste ret mange. Situationen var 
mildt sagt kaotisk, men samtidigt var 
det også opløftende at opleve den 
store vilje til at finde nye veje blandt 
personalet (som har trukket et kæm-
pe læs) og blandt virksomheder, der 

ville hjælpe med at producere vær-
nemidler, som vi ikke kunne få hjem 
fra fx Kina. 

For os politikere betød det, at mange 
møder blev aflyst og i stedet omlagt 
til videomøder, hvor vi forsøgte at 
opretholde et normalt udvalgsarbej-
de med fokus på vores mærkesager: 
Styrke indsatsen i psykiatrien, børne-
området, ansætte flere sygeplejer-
sker, gøre mere for udsatte borgeres 
adgang til sundhed og arbejde vide-
re med vores store byggeprojekter. 
Men corona/covid begrænsede ud-
foldelserne, for vi måtte også ud-
skyde tusindvis af operationer i for-
året, og da tingene var mere stabile 
omkring sommer, afsatte vi 200 mio.
kr., så personalet kunne indhente 
det udsatte. Ligeledes måtte vi sidst 
på efteråret sande, at mange gode 
politiske tiltag vedtaget med budget 
2021 måtte udskydes, allerede inden 
det nye år var startet, da fokus i sund-
hedsvæsenet må fokusere på de helt 
centrale opgaver. Faktisk var vi ved 
årets udgang tæt på at indhente det 
udsatte, ligesom behandlingstider 
på kræft og hjerteområdet var rigtig 
flotte, ja ventetiden på 1813 var også 

kort, selvom der var 20% flere op-
kald end normalt. Men så kom anden 
corona/covid-bølge. 

Ved årets udgang, da dette skrives, 
har vi flere indlagte, end da det stod 
værst til i foråret. Der testes op mod 
200.000 i døgnet, og antallet øges for 
at bryde smittekæderne. Og situa-
tionen er meget alvorlig, men vi har 
fået et tændt et lys i mørket, i det co-
vid-vaccinen nu kan tilbydes dansker-
ne. Vi starter med plejehjemsbeboe-
re og sundhedspersonale. Derefter 
bliver vaccinen tilbudt alle, og det vil 
gøre en kæmpe forskel og forhåbent-
lig bringe os tilbage til et mere ”kede-
ligt” 2021, hvor vi igen kan tage fat på 
de opgaver, vi har foran os bl.a. med 
at sikre bedre forhold for de fødende, 
nedbringe ventetid til behandling, og 
sikre at kvaliteten er i top for kræft- 
og hjertebehandling, samt komme i 
en situation, hvor vi kan genindføre 
patientrettigheder. Og så skal vi jo 
huske, at 2021 jo også er valgår, og 
vi skal vinde regionsrådsvalget til no-
vember, men lad os først vinde over 
corona-virussen. 

REGIONENS BERETNING

ET ÅR I 
CORONA-
ENS TEGN

Christel Schaldemose, delegationsleder for S i Europa-Parlamentet 

Med afskeden til 2020 markerer vi i 
Europa en dobbeltafsked. I takt med 
at vaccinerne bliver udrullet, siger vi 
forhåbentlig endegyldigt farvel til Co-
vid-19, og den 31. januar byder vi et 
forhåbningsfuldt ”på gensyn” til bri-
terne, der har forladt os i år, og som 
vi i skrivende stund ikke kender for-
men på vores fremtidige forhold til. 

For at tage det sidste først, så har vi 
set en kaotisk proces frem mod de 
endelige forhandlinger om forholdet 
mellem EU og Storbritannien. Jeg hå-
ber, vi i fremtiden kan have en god 
samhandel og et godt samarbejde 
med briterne, som kommer både 
dem og os i EU til gode. 

Andet halvår af 2020 har heldigvis 
også givet plads til andre politiske 
diskussioner end blot Covid-19 og 
Brexit. 

I november landede EU’s syvåri-
ge budget sammen med den store 
genopretningsfond, som skal hjælpe 
med at genrejse de europæiske øko-
nomier efter krisen. Med aftalen fulg-
te også en ny retsstatsmekanisme. 
Mekanismen muliggør en ny proces 
over for de lande, som tillader svin-
del og korruption med EU-midler. Det 
er en sejr for alle os, der bekymrede 
har set mod særligt Ungarn og Polen. 
Vi kunne ønske os mere fra mekanis-
men, så den var strammere og kunne 

bruges mere effektivt mod overtræ-
delser, det er klart, men den giver os 
mulighed for at håndtere svindel og 
korruption, som vi ser den udfolde 
sig i eksempelvis Ungarn under Vik-
tor Orbán. 

Tidligere har den eneste mulighed 
været en artikel-7 procedure, som 
kræver enstemmighed i Rådet. Det 
har betydet, at regeringerne i Ungarn 
og Polen kunne holde hånden over 
hinanden. Med den nye mekanisme 
kan Europa-Kommissionen starte en 
proces, som Rådet derefter skal god-
kende med to tredjedeles flertal. Der-
for har vi altså nu fornyet håb for, at 
EU kan sige fra, når lande udfordrer 

GRØN  
ACCELERATION

EUROPAPOLITISK BERETNING

EUROPAPOLITISK BERETNING
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de grundlæggende retsstatsprincip-
per. 

Som nævnt er mekanismen ikke per-
fekt. Der skal være en direkte forbin-
delse mellem et brud på retsstats-
principperne og EU-midler. Det vil 
dog forhåbentlig stadig kunne bruges 
effektivt mod fx Ungarn i fremtidige 
sager om korruption eller politiske 
vennetjenester. Mekanismen gælder 
kun de næste 7 år, hvilket giver mu-
lighed for at forbedre den til næste 
budget-forhandlinger. Så vi kan for-
håbentlig styrke det på nødvendige 
områder i fremtiden. 

Klimamål
Det sidste halve år har også budt på 
andre historiske aftaler. Europas nye 
klimamål blev nemlig vedtaget først i 
Europa-Parlamentet, og siden er Rå-
det kommet med deres bud. Europas 
tidligere mål om 40 procents reduk-
tion i 2030 hæves til mindst 55 pro-
cent i 2030. I Europa-Parlamentet er 
vi blevet enige om en endnu mere 
ambitiøs målsætning på 60 procent. 
Den forsøger vi at få Rådet med på 
ved forhandlinger i januar, som teg-
ner rigtigt spændende. 

Spændende bliver det også, når mål-
sætningen skal udmøntes i konkrete 
politiske tiltag. Store diskussioner og 
politiske kampe ligger derfor og ven-
ter i 2021. Centralt står en diskussion 
om, hvordan Europas energisystem 
skal se ud i fremtiden. 

Techgiganternes gang i Euro-
pa
Næsten i ly af Covid-19 bød 2020 
også på en yderligere indtræden i 
Europa af techgiganter som Amazon. 
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at vi i Socialdemokratiet holder 
godt øje med dem. Nogle af dem 
omgår at betale skat og fx Amazon 
har historier i bagagen om udnyttel-
se af sine medarbejdere. Samtidig 
er forbrugersikkerheden truet af de 
markedspladser, firmaerne stiller til 
rådighed, men som de ikke vil tage 
ansvar for. Det betyder at farlige pro-
dukter, som ikke lever op til vores 
strenge europæiske regler, kommer 
ind på markedet og lander hos fx 
danske forbrugere. Særligt slemt er 
det med børnelegetøj, der via Wish, 
Amazon og AliExpress kommer ind i 
EU, selv om de indeholder kræftfrem-
kaldende materialer og kan være de-
cideret livsfarlige for børn. Blandt an-

det er et barn i Frankrig død af være 
kommet til at sluge et farligt produkt, 
og i Danmark var en pige i livsfare 
efter ligeledes at have slugt farlige 
magnetkugler.  Platformene mener 
ikke, at de har et ansvar for de varer, 
de sælger til Europa, fordi de udeluk-
kende er en platform. I min optik er 
det et hul i loven, og vi kommer til at 
arbejde hårdt for at lukke det. 

Grøn acceleration
I den seneste beretning fortalte jeg 
om behovet for en plan for en cirku-
lær økonomi og en redningsplanke 
for biodiversiteten. Den kommer nu. 

I første halvår af 2021 skal vi blandt 
andet lave en plan for udviklingen af 
økologisk landbrugsproduktion frem 
mod 2030 og en plan for nul-forure-
ning af vand, luft og jord. Derudover 
skal vi lave lovgivning, der minimerer 
risikoen for skovrydning og skovfor-
ringelse som følge af produkter, der 
bliver solgt på det europæiske mar-
ked. Samt en ny lov-ramme for re-
staureringen af sunde økosystemer.

I andet halvår af 2021 kommer vi 
blandt andet til at kigge på en revisi-
on af EU’s Ecodesign direktiv. Det sik-
rer blandt andet en ens og sammen-
lignelig energi-mærkning af alt fra 
fjernsyn over køleskabe til vinduer og 
isoleringsmaterialer. I alt er 40 for-

skellige produktgrupper, der står for 
over en tredjedel af EU’s udledning af 
drivhusgasser, dækket af direktivet. 
Det bliver en del af den lovgivnings-
initiativ om bæredygtige produkter. 
Jeg har store forhåbninger til, at vi i 
2021 kommer til at tage syvmileskridt 
både i forhold til biodiversiteten og 
for den cirkulære økonomi.  

Det er godt for klimaet og for miljø-
et, og det er også godt for danske ar-
bejdspladser. Vi er i forvejen stærke 
på grøn teknologi i Danmark og med 
yderligere styrkelse af de kompeten-
cer, kan vi forvente mange arbejds-
pladser i fremtiden. Gør vi det ikke 
nu, så kommer der nogle andre og 
gør det senere. Derfor skal vi holde 
fast i vores førertrøje. 

2020 bød på mange udfordringer for 
Europa og EU. Heldigvis endte andet 
halvår mere positivt. Redningspakken 
til EU-økonomierne kom på plads. EU 
forhandlede Covid-19 vaccineaftaler 
med flere medicinalfirmaer, der har 
sikret lavere priser og stabile leve-
rancer. Forhåbentlig kan vi åbne hele 
Europa rigtigt i 2021. 

Selvom 2020 har været et hårdt og 
langt år for alle, så synes jeg også, at 
det europæiske samarbejde har vist 
styrke i 2020. Det vil vi bygge videre 
på i 2021.

TEKNIK-  
& MILJØ 
NETVÆRKET
Manja Sand, netværksleder

På trods af coronakrisen har det væ-
ret et udmærket år i B & I netværket.

Vi har holdt en række konstruktive 
og oplysende møder, der omhandler 
både beskæftigelse og integration.

Der hersker dog ingen tvivl om, at 
deltagerne i netværket foretrækker 
fysiske møder fremfor virtuelle mø-
der.

Det er sværere at tiltrække deltagere 
til de virtuelle møder.

Vores møderække tæller blandt an-
det integrationsminister Mattias Tes-
faye, med hvem vi har debatteret so-
cial kontrol og integration.

BØRNE- & UNGE- 
NETVÆRKET
Hans Præstbro, netværksleder

I 2020 har der ikke været holdt møde 
i Børne- og Ungenetværket.

Det har grundet Corona, desværre kun 
været muligt at afholde 1 møde i net-
værket, det var dog et godt og interes-
sant møde der handlede om Jobcenter 
København v/Trine Madsen BR.

Trine berettede om de strukturelle æn-
dringer, som er gennemført, dem der 
er i proces og SIK’s planer for Jobcen-
ter Københavns fremtidige ageren.

Jeg ser frem til at genoptage de fysiske 
møder, som vil have fokus på arbejds-

FAGPOLITISK 
NETVÆRK
Finn Schou Nielsen , netværksleder

miljø og et godt samarbejde 
med de øvrige netværk i SIK.

Vi har valgt ny netværksleder, 
da tidligere netværksleder 
Thomas Fredsø er fraflyttet 
kommunen, og derfor ikke 

længere kan fungere som leder af 
netværket. Jeg er blevet bedt om at 
overtage efter Thomas og takker for 
tilliden.

Lidt om mig selv: Jeg er til daglig ansat 
i SAS Groundhandling, har arbejdet i 
lufthavnen siden 1987, jeg har i mere 
end 25 år været valgt som Arbejdsmil-
jørepræsentant, medlem af arbejder-
netværket, leder af lufthavnsnetvær-
ket (PHT) med Peter Hummelgaard 
og BR-kandidat til KV21.

Vi har også mødt vores undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz 
Theil og hørt om den nye trepartsaf-
tale om lærlinge.

En fremragende aftale som desværre 
er druknet lidt i corona krise og mink-
mudder.

Det skal nævnes, at vi i netværket 
ønsker mere kontakt til vores BR-re-
præsentanter i beskæftigelses & inte-
grationsudvalget, og det håber vi vil 
ske i 2021.

Vi vil også arbejde for en højere prio-
ritering af integrationen i København 
i den kommende valgkamp og i den 
kommende valgperiode.

Der er også brug for nytænkning i vo-
res netværk i SIK.

Mange vigtige emner om velfærd går 
på tværs af netværkene, og derfor 
burde vi lave møder, som samler net-
værkene og de involverede medlem-
mer af borgerrepræsentationen.
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Året 2020 stod mest af alt i Coronas 
tegn, og dette bærer aktivitetsniveau-
et præg af. 

Som ny leder valgte jeg i samarbejde 
med andre medlemmer af Kultur- og 
fritidsnetværket at lave en ny struk-
tur. Netværket arbejder stadig med 
at holde arrangementer med forskel-
lige emner. Derudover har vi fundet 
forskellige eksperter inden for de so-
cialdemokratiske rækker, eksperter 
der har en professionel viden inden 
for forskellige kulturelle og forenings-
livets områder. Hvilket kunne være til 
stor gavn for BR-medlemmerne, der 
kunne bruge eksperterne til at sparre 
med.

F.eks. har Viktor Wennesz stor eks-
pertise inden for musikområdet, 
Tommy Kristoffersen har ekspertise 
inden for DGI, Smike Käszner inden 
for billedkunst og mediedesign samt 
Jan Sørensen, der har ekspertise in-
den for fodbold- og foreningsliv. 

I Kultur og Fritidsnetværket fandt vi i 
fællesskab disse ønsker for kulturli-
vet i København. 

Kultur og fritidslivets aktiviteter bør 

ikke måles på størrelse eller evnen til 
at skabe opmærksomhed, men deri-
mod på evnen til at skabe kvalitative 
fællesskaber, der går på tværs af køn, 
alder, etnicitet og indkomst. Det er i 
kultur og fritidslivet, at vi københav-
nere kan og skal mødes

Flere fællesskaber gennem kultur- og 
fritidslivet

Planen for at skabe flere fællesskaber 
igennem kultur- og fritidslivet bør ske 
ved at selve arbejdet med kultur- og 
fritidslivet i sig selv bør foregå i an-
derledes og større fællesskaber

Forvaltningen skal i øget grad med-
virke til at etablere disse fællesskaber 
(samarbejder) indenfor kultur- og fri-
tidslivet og dermed ha’ et anderledes 
direkte medansvar for fjernelse af 
barrierer for de forskellige aktører 
indenfor kultur- og fritidslivet i Kø-
benhavn.

Undersøgelser viser, at jo tidligere 
børn bliver introduceret for et kultur- 
og fritidsliv, hvor børn selv kan være 
aktive, desto større chancer er der 
for, at de vil benytte dette resten af 
livet. Med andre ord desto tidligere 

KULTUR- & FRITIDS- 
NETVÆRKET
Susanne Holtenbang , netværksleder

børn kommer i gang, desto mere be-
rigende og robuste fællesskaber kan 
de medvirke til at skabe gennem de-
res kultur- og fritidsaktiviteter.

I samarbejde med Jonas Bjørn har 
Viktor Wennesz ydet en kæmpe ind-
sats for at få skabt mulighed for, at 
København nu kan får et nyt musik-
hus på Vesterbro. Projektet har nu 
været undervejs i lidt over et år, og 
der er opnået opbakning over hele 
den politiske linje til projektet. Mu-
sikhuset København nævnes også i 
Københavns Musikplan som det sted, 
der kan løse udfordringerne for den 
klassisk/akustiske musik i Køben-
havn. En af forvaltningen udarbejdet 
byggeplan forventes præsenteret for 
Kultur og Fritidsudvalget allerede i ja-
nuar 2021, også selv om Corona har 
vanskelig gjort arbejdet.

Jeg ser frem til 2021, hvor kommunal-
valget står for døren, og vi i Kultur- 
og Fritidsnetværket vil hjælpe både 
gamle og kommende politikere med 
information helt inde fra motorrum-
met. 

Det gamle bymuseeum

I 2020 har der ikke været holdt møde 
i Interntaional udvalg.

INTERNATIONALT 
UDVALG
Jakob Thiemann, netværksleder

På trods af coronakrisen har det været et ud-
mærket år i B & I netværket.

Vi har holdt en række konstruktive og oply-
sende møder, der omhandler både beskæf-
tigelse og integration.

Der hersker dog ingen tvivl om, at deltager-
ne i netværket foretrækker fysiske møder 
fremfor virtuelle møder.

Det er sværere at tiltrække deltagere til de 
virtuelle møder.

Vores møderække tæller blandt andet inte-
grationsminister Mattias Tesfaye, med hvem 
vi har debatteret social kontrol og integra- 
tion.

Vi har også mødt vores undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz Theil og hørt om 
den nye trepartsaftale om lærlinge.

En fremragende aftale som desværre er 
druknet lidt i corona krise og minkmudder.

Det skal nævnes, at vi i netværket ønsker 
mere kontakt til vores BR-repræsentanter i 
beskæftigelses & integrationsudvalget, og 
det håber vi vil ske i 2021.

Vi vil også arbejde for en højere prioritering 
af integrationen i København i den kommen-
de valgkamp og i den kommende valgperi-
ode.

Der er også brug for nytænkning i vores net-
værk i SIK.

Mange vigtige emner om velfærd går på 
tværs af netværkene, og derfor burde vi lave 
møder, som samler netværkene og de invol-
verede medlemmer af borgerrepræsentati-
onen.

BESKÆFTIGELSE-  
OG INTEGRATIONS- 
NETVÆRKET
Christian Ulrich , netværksleder
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Corona år 2020 har i den grad præget arbejdet i Net-
værket for sundhed og omsorg på den måde, at vi kun 
har haft ganske få møder. Møderne har primært været 
orientering og diskussion af aktuelle sager i det poli-
tiske udvalg, budget 2021 samt drøftelse af forslag til 
KV- programmet for sundhed og omsorg.

Vi har forsøgt at holde digitalt Netværksmøde, men det 
blev kun til 1 da en del af netværkets medlemmer ikke 
kan eller ønsker at deltage i denne mødeform.

Vi håber og krydser fingre for, at år 2021 bliver mere 
normalt, og at netværket kan få gang i møder og akti-
viteter igen.

SUNDHED- OG OMSORGS-
NETVÆRKET
Joan Jensen, netværksleder

Socialnetværket har - som meget andet - være 
lagt ned af corona. Der har været en enkelt akti-
vitet, nemlig et besøg på Danner i september. Vi 
var begrænset af et deltagerantal på 20, og alle 
pladser var besat. Leder af Danners videnscen-
ter, Mette Marie Yde, tog imod os i Danners 

SOCIAL- 
NETVÆRKET
Gitte Messerschmidt, netværksleder

festsal med de ikoniske vinduer. Mette Marie 
Yde fortalte om Danner som krisecenter og om 
voldsudsatte kvinder og deres vilkår. Det var en 
lærerig aften med god spørgelyst. 

Jeg håber i starten af det nye år at arrangere en 
tur med ”Gadens Stemmer”. 

Endnu et år i Frit Forum København 
er gået. 

Foråret bar i høj grad præg af corona, 
og Frit Forum København stod, som 
alle andre foreninger, meget stille. 
Frit Forum nationalt tog tyren ved 
hornene og planlagde en helt masse 
spændende online-oplæg, som der 
var opbakning til fra alle lokalforenin-
ger. 

Desværre har dette år ikke været så 
godt for foreningslivet, og det har 
desværre kunnet mærkes på vores 
lille forening. Vi forsøgte at få nogle 
oplægsholdere ud, men mange af 
dem havde ikke lyst til at planlæg-
ge oplæg, corona-situationen taget i 
betragtning. Vi fik planlagt to spæn-
dende debatter, som desværre enten 
blev aflyst eller blev omlagt til at være 
online, idet der nåede at komme nye 
restriktioner. inden de skulle løbe 
af stablen. Vi var også så heldige at 
Frit Forum nationalt havde et samar-
bejde med Socialdemokratiet om en 

række EU-arrangementer, som vores 
afdeling også hjalp til med. 

Universitetsvalg 2019
Til årets valg på Københavns Univer-
sitet stillede vi op med en grøn og 
bæredygtig dagsorden, samt med 
dagsordner som mere feedback og 
bedre online-undervisning. Det er 
alle emner, som vi håber på at kun-
ne arbejde videre med på trods af, at 
vi desværre ikke fik valgt nogen ind. 
Corona fik desværre også sat sit præg 
på årets universitetsvalg som på så 
meget andet i år. Midt i ugen fandt 
vi ud af, at nogle af os havde været 
smittet med virussen. Da vi i ugen 
op til havde været meget sammen, 
på grund af valget, så vi ingen anden 
udvej end at lukke helt ned for den 
fysiske kampagne. Det gjorde vi for 
at passe på samfundet og på vores 
medstuderende - for at være på den 
sikre side. Det hjalp heldigvis, og den 
smittekæde, der var startet hos os, 
blev der relativt hurtigt sat en stop-

per for. Vi frygtede meget for vores 
valgresultat, henset til den begræn-
sede mængde kampagne aktiviteter, 
vi nåede at lave. Selvom vi ikke fik 
valgt nogen ind, fik vi et bedre valg 
end sidste år og fik næsten dobbelt 
så mange stemmer. 

Næste år
Vi glæder os meget til at tage hul på 
næste år og sige farvel til dette mærk-
værdige år, 2020. Vi håber på at det 
bliver muligt at holde flere politiske 
arrangementer i 2021 og at kunne 
komme meget mere ud til de stude-
rende. I 2021 kommer der til at ske 
et stort generationsskifte, som vi glæ-
der os til at følge.  

På vegne af Frit Forum København vil 
jeg takke af for 2020. Vi ser frem til et 
forhåbentligt bedre 2021. 

Frederikke Werther, formand for Frit Forum

FRIT FORUM
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Politisk forandring har aldrig 
været vigtigere
Da medlemmerne i DSU København 
d. 29. februar 2020 i Geislersgade 
netop havde afsluttet generalfor-
samlingen var det en flok politisk-
motiverede unge mennesker, som 
var klar til et år med socialt samvær, 
kampagner og en masse DSU-møder. 
Men Covid-19 lukkede landet ned, og 
det krævede at alle 6 københavnske 
afdelinger meget hurtigt måtte om-
lægge aktiviteterne til aktiviteter på 
internettet og ude i naturen. Men det 
skulle på ingen måde holde den poli-
tiske forandring tilbage. 

Under første lock-down startede DSU 
konceptet ’Tour de Skrald’. DSU’erne 
gik hver søndag på gaden og samle-
de skrald med det formål at skabe 
et grønnere Danmark og et grønne-
re København. Flere medlemmer fra 
SIK, gruppen på rådhuset og to mi-
nistre støttede også op. Konceptet 
satte fokus på en meget vigtig ting: vi 
skal passe på vores by.

Den politiske forandring har fyldt i 
hele DSU København. DSU Amager 
har haft forandringsprojekt om social 
politik. DSU Valby blev belønnet med 

prisen som ’årets kampagneafdeling i 
DSU’ i DSU’s efterårets klimakampag-
ne. DSU København Nord havde i de-
cember gang i deres forandringspro-
jekt ’Sammen gennem kulden’, hvor 
der samles varmt tøj ind til hjemløse 
københavnere. DSU Vesterbro-Syd-
havnen har besøgt ungdomsboliger-
ne i deres lokalområde og snakket 
med unge mennesker om klimapoli-
tik. DSU København City har besøgt 
transportminister Benny Engelbrecht 
til en snak om bedre transport i Kø-
benhavn. 

Faglige kampe har også været i fokus. 
Sammen med fagbevægelsen har 
vi sagt fra overfor fyringen af tillids-
manden i Zoo samt Jensen Bøfhus, 
der hiver deres ansatte ned i løn. I 
sommerferien var et rekordhøjt antal 
københavnere med på jobpatrulje. Vi 
snakkede med ungarbejdere om de-
res rettigheder på arbejdsmarkedet. 
Det er stærkt at vi i ungdomsfagbe-
vægelsen kæmper side om side om 
fælles vigtige faglige kampe. Og lige 
præcis unges start og rettigheder på 
arbejdsmarkedet har fyldt for DSU 
de sidste måneder. Med vores udspil 
”Et opgør med ungdomsarbejdsløs-
heden” i hånden, er vi kommet med 

konkrete løsninger på hvordan vi sik-
rer, at flere unge får et arbejde og i øv-
rigt starter deres arbejdsliv på en god 
måde. Vi foreslår fritidsjobportal, job-
dage på folkeskolerne, hvor det lokale 
erhvervsliv og elever kan ”parres op” 
og lønrefusion til virksomheder der 
tager et ekstra ansvar for unge uden 
for arbejdsmarkedet. Den kamp vil vi 
fortsætte i 2021!

Selvom 2020 har været præget af 
nedlukning og virtuelle møder, så har 
2020 i den grad også været præget 
af DSU Københavns ønske om poli-
tisk forandring. Vi tager samme gejst 
og engagement med os ind i 2021. Vi 
skal færdiggøre arbejdet med vores 
ungdomskontrakt, som er en kontrakt 
mellem de københavnske unge og os i 
DSU København. Ungdomskontrakten 
er ungdommens ønsker for udviklin-
gen i København de næste fire år. Den 
kontrakt laver vi får at unge mennesker 
i København igen opdager, at det er 
socialdemokratiet, der varetager deres 
interesser.  Vi skal få endnu flere unge 
københavnere med ind i vores fælles-
skab og ikke mindst, så skal vi vinde et 
historisk vigtigt kommunalvalg. Der er 
masser af kampe at tage fat på. Vi glæ-
der os helt ubeskriveligt meget.

DSU KØBENHAVN
Cecilie Sværke Priess, formand for DSU København

MEDLEMSUDVIKLING

ÅRETS TAL 2020

Kreds/partiforening 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antal %

1. Kreds Østerbro 552 528 504 477 465 456 -9 -2,0%

2. kreds Sundbyvester 184 203 195 202 194 198 4 2,0%

3. kreds Indre by og Chr.havn 371 359 341 333 317 306 -11 -3,6%

4. kreds Sundbyøster 388 368 346 349 325 322 -3 -0,9%

5. kreds Nørrebro 314 313 319 299 286 268 -18 -6,7%

6. kreds Bispebjerg 208 203 185 178 163 159 -4 -2,5%

7. kreds Brønshøj/Husum 266 234 224 231 237 237 0 0,0%

7. kreds Vanløse 192 182 172 165 163 162 -1 -0,6%

8. kreds Valby 236 227 238 228 238 221 -17 -7,7%

9. kreds Vesterbro 309 305 283 260 244 231 -13 -5,6%

Medlemmer i alt 3020 2922 2807 2722 2632 2560 -72 -2,8%

Antal medlemmer er udregnet jævnfør partikontorets medlemstal pr. 26. november 2020.
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ÅRSOPGØRELSE
ÅRETS TAL 2020

Regnskab 2020

INDTÆGTER 

Indtægter
Kontingent 98.705,85 kr.                                 
Partistøtte 621.142,50 kr.                               
Indbetalte tilgodehavender 2.674,00 kr.                                   
Indtægter i alt: 722.522,35 kr.                            

Finansielle indtægter 
Udbytte 1.388,00 kr.                                   
Finansielle indtægter i alt: 1.388,00 kr.                                 

Resultat: 723.910,35 kr.                            

UDGIFTER 

Lønomkostninger
Løn 375.615,00 kr.                               
Personalepleje 500,00 kr.                                      D
Lønomkostninger i alt: 376.115,00 kr.                            

Lokaleomkostninger
Husleje med moms 20.000,00 kr.                                 
Lokaleomkostninger i alt: 20.000,00 kr.                              

Aktiviteter
Seminarer 40.376,00 kr.                                 
FU-seminarer 11.747,00 kr.                                 
Medlemsmøder 3.832,00 kr.                                   
Netværksmøder 1.710,00 kr.                                   
Folkemøde 17.240,00 kr.                                 
Budgetmøder 3.023,19 kr.                                   
Transport og rejser 107,33 kr.                                      
Reklamer og markedsføring 14.320,59 kr.                                 
Repræsentation 2.082,95 kr.                                   
Aktiviteter i alt: 94.439,06 kr.                              

Administrationsomkostninger
1. maj 3.853,00 kr.                                   
Andre møder 8.612,38 kr.                                   
Delegeretmøde 15.251,00 kr.                                 
Organisationsmøder (FU, FL og HB tidl. FU-møder, kredsformandsmøder og bestyrelsesmøder)32.879,36 kr.                                 
Licenser 18.681,18 kr.                                 
Porto 2.020,00 kr.                                   
Kontorartikler 2.309,95 kr.                                   
Abonnementer 1.500,00 kr.                                   
Telefon og internet 4.511,46 kr.                                   
Små anskaffelser 3.729,56 kr.                                   
Forsikring 7.347,15 kr.                                   
Gruppekontingent 2020 2.160,00 kr.                                   
Administrationsomkostninger i alt: 102.855,04 kr.                            

Finansielle udgifter
Renteudgifter 424,90 kr.                                      
Gebyrer 699,50 kr.                                      
Finansielle udgifter i alt 1.124,40 kr.                                 

Resultat: 594.533,50 kr.                            

ÅRETS RESULTAT: 129.376,85 kr.                            

ÅRETS TAL 2020
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LIGESTILLINGSREGNSKAB
KREDS/PARTIFORENING:  Kreds-         folketings-       BR                    BR  Borgmestre FU  
    formand       medlem       medlem kandidat   SIK 

1. Kreds Østerbro         M  K      M M M M K K   K

2. kreds Sundbyvester       M        M  M M K   

3. kreds Indre by og Chr.havn    M                    M  M M K K            M M

4. kreds Sundbyøster        M        K M        M M K K         M  M 

5. kreds Nørrebro         M  M      M M M K               

6. kreds Bispebjerg         M        K M  M M K K   

7. kreds Brønshøj/Husum        M        K M              M M K K                M  

7. kreds Vanløse         K     

8. kreds Valby         K     K K       K K

9. kreds Vesterbro         M  M       K      M M K K K       

M/K         7/3             2/1      10/5    15/17         2/0           3/3

Kvinder %       30%            33%       33%      53%            0% 50%

Mænd %       70%            67%       67%      47%                   100%    50%

. . .FORTSAT
KREDS/PARTIFORENING:  Lokaludvalg Netværks-        Partistyrelsen M/K 
      leder    i alt

1. Kreds Østerbro         M  K M        7M / 5K 

2. kreds Sundbyvester       M  M         6M / 1K

3. kreds Indre by og Chr.havn    M K K                7M / 4K

4. kreds Sundbyøster        M  K             M  8M / 4K

5. kreds Nørrebro         M  M        6M / 1K

6. kreds Bispebjerg         K          4M / 4K

7. kreds Brønshøj/Husum        M  K       7M / 5K

7. kreds Vanløse         M      

8. kreds Valby         K      1M / 5K

9. kreds Vesterbro         M M K M    7M / 5K 

M/K         10/2            3/5          1/0  53M / 34 K

Kvinder %       17%            63%           0%  39%

Mænd %       83%            38%            100%     61%           

ÅRETS TAL 2020
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