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Vesterbro Lokaludvalgshøringssvar vedr. juniindstilling 
2023 

Til politikerne på Københavns Rådhus. 
Forretningsudvalget i Vesterbro Lokaludvalg er blevet bemyndiget af 
lokaludvalget til at svare på den forhøring, som budget 23 er ude i. 
 
Vi ser med stor uro på, at der i år - ved en enkelt budgetforhandling - er 
samlet så mange udløb i Kødbyen.  
Det ærgrer os, at rækkefølgen på de forskellige udløb - år for år - er fal-
det ud på denne måde. Vi mener som tidligere, at indsatserne bør gø-
res permanente. 
Festzonen i Kødbyen er permanent, og der er ingen udsigt til, at der 
sker en ændring i antallet af stofbrugere på Indre Vesterbro - og der-
med specielt Kødbyen. 
 
Vedr. “Øget renhold” i ØKF - altså Kødbyen. 
Det er Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse, at den nuværende indsats bør 
fortsætte. 
Indsatsen bidrager væsentligt til at begrænse mængden af stofrelateret 
og andet affald i aftentimerne i Kødbyen. Herudover bidrager den bety-
deligt til det positive samarbejde mellem de sociale tilbud og de er-
hvervsdrivende; samt brugerne af Kødbyens mange restauranter med 
videre. Da opgaven blandt løses af sociale frijobbere og de sociale til-
bud. 
 
Økonomien til weekendåben og øvrig drift af værestedet for udsatte 
stofbrugere Dugnad på Indre Vesterbro står til udløb med 2022. Det 
samme gælder ekstra økonomi til konsolidering af personaleudgifter i 
stofindtagelsesrummet H17.  
 
Vesterbro Lokaludvalg finder det særdeles vigtigt, at disse poster i Soci-
alforvaltningens budget forlænges i Budget 2023. Det vil selvfølgelig 
have direkte betydning for brugerne på den åbne stofscene på Indre 
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Vesterbro. Men det vil også have afsmittende virkning på resten af by-
delen i form af øget tryghed, værdighed og tolerance. 
 
Vesterbro Lokaludvalg anerkender og bifalder desuden socialforvaltnin-
gens investeringsforslag nr. 34 ’Faglig omstilling – Målrettet tidlig ind-
sats for en god start på livet’. 
 
Venlig hilsen 
Thomas Egholm 
Forperson, Vesterbro Lokaludvalg 
 

 


