
 

www.kk.dk/of2017

Overførselssag 2016-17

SKOLE- OG 
RENOVERINGSPAKKE 2017
KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE



Hvor kommer pengene fra?

 

www.kk.dk/of2017

Kraner og stilladser præger bybilledet i disse år. Nye 
skoler, institutioner, fritidstilbud og boliger gøres klar til 
mange nye københavnere. Samtidig har København et 
stort efterslæb på vedligehold. Derfor fortsætter vi det 
vigtige arbejde med at renovere byens skoler, daginsti-
tutioner og andre kommunale bygninger.

KLAR TIL FLERE
KØBENHAVNERE

Plads til flere skolebørn
Hver måned vokser København med 1.000 
nye indbyggere. Derfor er der brug for at 
udbygge de fysiske rammer til byens børn. 
Vi afsætter midler til grundkøb til en ny 
skole med idrætshal og svømmehal i Øre
stad. På Nordøstamager udvides Skolen 
ved Sundet med ét spor samt 112 pladser i 
fritidsordningen. Samtidig opgraderes sko
len til madskole i en ny bygning. På Holm
bladsgade 113 placeres en ny tresporet skole 
med fritidsordning og idrætshal. 

I forbindelse med udvidelse af Skolen 
på Islands Brygge afsættes der midler til 
tidlig opstart og genhusning i pavilloner.
 
På Nørrebro afsættes der midler til at udvide 
Guldberg Skole med tre basislokaler og 
tilhørende grupperum. I Sydhavn planlæg
ges en ny idrætshal, som kommer til at ligge 
med en daginstitution på Topstykket 4.

Støjvagten
Der sættes 1 mio kr. af til at udvide Støj
vagtens åbningstider og mulighed for at 
føre tilsyn med støj i nattelivet. 

Køkkener på plejecentre
Der afsættes 3,3 mio. kr. til medfinansie
ring af køkkenet på plejecentret Mølle
huset og opgradering af køkkenet på 
Plejecenter Verdishave.

Brandsikring af FABRIKKEN
Der sættes 1,5 mio. kr. af til at brandsikre 
produktionshallen i FABRIKKEN for 
kunst og design.

Moderne tilbud til borgere  
med handicap og udsatte
Der afsættes 8,9 mio. kr. til planlægnings
bevillinger til at modernisere Herberget 
Sundholm, Fristedet og Plejekollektivet 
på Sundholm, Orøstrand Skole og Be
handlingshjem samt Lions Kollegiet.

Der sættes 2,2 mio kr af til at plante træer 
i en række af Københavns skolegårde og 
50 miniskove i børnehaver og vuggestuer.

København skal holdes ved lige
København har et efterslæb på ved
ligehold af kommunale bygninger på 
6,5 mia. kr. Derfor har vi de senere år 
investeret massivt i at holde byen ved 
lige. Vi afsætter i alt 270,9 mio. kr. til at 
renovere og vedligeholde en lang række 
af kommunens bygninger, herunder 
Kødbyen, Kvindehuset, Dortheagården, 
Bavnestedet og Center for Jobindsats 
samt generel skybruds og kloaksikring 
rundt om i byen.

Tryghed i byen
Der afsættes 0,5 mio. kr. til flere trygheds
løft i byen og 1,9 mio. kr. til belysning 
langs Øresundsstien i Amager Strandpark.

6,5
mia. kr. i

efterslæb på 
vedligehold

I Københavns Kommune er der styr på 
økonomien. Årlige effektiviseringer og sund 
økonomistyring gør, at vi ikke bruger flere 
penge, end vi har. Midlerne i overførsels
sagen 201617 stammer fra et mindreforbrug 
i 2016 samt forskellige merindtægter, fx salg 
af tilbagekøbsrettigheder på ejendomme mv. 
I år er der derfor i alt 966,8 mio. kr. til nye 
initiativer. Heraf 270,9 mio. kr. fra bl.a. salg 
af tilbagekøbsrettigheder på ejendomme mv., 
som øremærkes direkte til genopretning af 
kommunale bygninger. Overførselssagen i 
København er en politisk forhandling mellem 
de partier, som stod bag budgetaftalen 2017, 
dvs. samtlige partier og løsgængere i Køben
havns Borgerrepræsentation.

534,4 mio. kr. til at  
renovere 8 skoler 

154,4 mio. kr. til skole-
udvidelser samt grund-

køb til en ny skole og 
en svømmehal

11,9 mio. kr. til at plan-
lægge bedre fysiske 
rammer for borgere med 
handicap og udsatte.

171,7 mio. kr. til at 
renovere andre kom-
munale bygninger

HVAD GÅR PENGENE TIL I OVERFØRSELSSAGEN 2016-17?

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
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Flere og flere børn strømmer til Københavns folkeskoler. 
De skal have de bedste rammer for at få gode og lærerige 
skoleår. Derfor har Københavns Kommune systematisk re-
noveret og udbygget byens folkeskoler én for én. Vi afsætter 
penge til at renovere 8 skoler. Dermed fortsætter vi den ti 
år lange genopretning og mangler nu kun midler til at reno-
vere en enkelt skole, for at alle byens skoler er i top stand.

GODE RAMMER  
PÅ ALLE BYENS SKOLER

8 skoler renoveres
For få år siden kunne mange af Køben
havns børn berette om uhumske toiletter 
og dårligt indeklima på mange af byens 
skoler. Derfor har København siden 2007 
afsat i alt 4,7 mia. kr. til at renovere byens 
mange nedslidste skoler, så alle københav
nerbørn får gode rammer for deres læring. 
I overførselssagen 201617 afsættes der 
468,3 mio. kr. til at helhedsrenovere 5 sko
ler: Blågård Skole, Korsager Skole, Nørre 
Fælled Skole, Skolen i Peter Vedels Gade 
og Sankt Annæ Skole.

og udtjente skolegårde afløst af moderne 
fysiske rammer og et sundt indeklima. 
Skolerne får et omfattende løft af alt lige 
fra udskiftning af vinduer og toiletter 
over nye udearealer og belysning til  
energirenovering og klimatilpasning.
 
Men en helhedsrenovering er mere end 
mursten og flotte facader. Der etableres 
moderne undervisnings, arbejds og 
opholdsområder, hvor børnene bedre kan 
udvikle deres kompetencer. På den måde 
understøtter de gode fysiske rammer skoler
nes høje faglighed. De senere år er karakter
gennemsnittet i de københavnske folkesko
ler steget fra 6,4 i 2014 til 6,8 i 2016.

Derudover afsættes der 66,1 mio. kr. til 
mindre renoveringer af Frejaskolen, Øre
sundsskolen og Fensmarkskolen, så de kom
mer på niveau med resten af byens skoler. 
Dermed fortsættes den ambitiøse plan om 
at få alle kommunens folke og specialskoler 
i top stand, så børn og lærere får de bedste 
rammer for læring og leg. Der mangler blot 
at blive afsat midler til helhedsrenovering 
af en enkelt skole, før planen er fuldendt. 
Finansiering findes i budget 2018.

Mere end mursten
Når en skole helhedsrenoveres, bliver 
nedslidte klasselokaler, uhumske toiletter 

60
skoler er eller 

bliver renoveret
i København

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

RENOVERINGER AF KØBENHAVNS FOLKESKOLER FRA 2007

Bevilget fra budget 2007 til og med budget 2017

Nye, mindre renoveringer i overførseslsag 2016-17

Nye helhedsrenoveringer i overførseslsag 2016-17

Midler til renovering udestår

Øster Farimagsgades Skole

Sølvgades Skole

Christianshavns Skole

Den Classenske Legatskole

Lergravsparkens Skole

Skolen ved Sundet

Sundbyøster Skole

Gerbrandskolen

Amager Fælled Skole

Højdevangens Skole

Dyvekeskolen

Peder Lykke Skole 

Ellebjerg skole

Oehlenschlægersgades Skole

Tove Ditlevsens Skole

Engskolen (specialskole)

Kirsebærhavens Skole

Vigerslev Allés Skole

Lykkebo Skole

Valby Skole

Ålholm skole
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Bavnehøj Skole

Strandvejsskolen

Skolen på Amagerbro

Hanssted Skole

Nyboder Skole

Guldberg Skole

Strandparkskolen

Tagensbo Skole

Heimdalsgade Overbygningsskole

Vesterbro Ny Skole

Fensmark Skolen

Frejaskolen

Øresundskolen

Blågard Skole

Korsager Skole

Sankt Annæ Skole

Skolen i Peder Vedels Gade

Nørre Fælled Skole

Heiberg Skole

Damhusengens Skole

Kirkebjerg Skole

Katrinedals Skole

Rødkilde Skole

Brønshøj Skole

Husum Skole

Bellahøj Skole

Grøndalsvænget Skole

Frederiksgård Skole

Charlottegården

Nørrebro Park Skole

Kildevældsskolen

Rådmandsgades Skole

Vibenhus Skole

Randersgade Skole

Skolen på Strandboulevarden

Langelinieskolen

Sortedamskolen

Holbergskolen

Lundehusskolen

Tingbjerg Skole
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