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Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af
budget 2016 - 27. august 2015
(Det talte ord gælder)

København er en populær by. En by, der er kendt for at være et godt sted at leve og opholde sig.
Det gælder både herhjemme og internationalt.
Populariteten er ikke kommet af sig selv. Den er resultatet af et stort arbejde med at opbygge en
by, der rummer tilbud og muligheder for alle.
Vi har i dag et København
- med velfærd og service af høj kvalitet.
- med gode muligheder for læring og kompetenceudvikling.
- med stærke kulturtilbud, der har noget for enhver smag.
- med arkitektoniske perler og mange grønne områder.
- og med en vifte af muligheder for at få rørt sig både på land og til vands.
Det er aktiviteter og tilbud, som gør en forskel i folks hverdag.
Og byen skal følge udviklingen i københavnernes ønsker og behov. Så vi hele tiden sikrer
rammerne for et godt liv - for borgere i alle aldre.
*
For Dansk Folkeparti er det afgørende, at København bliver ved med at være præget af værdier
som frihed og tolerance.
Vi skal undgå parallelsamfund, hvor indvandrere isolerer sig omkring deres egen kultur.
Som by skal vi gøre alt, hvad vi kan for at fremme integrationen. Og for at modvirke de kræfter,
der kalder til kamp mod frihed, tolerance og demokrati.
Det er også et spørgsmål om tryghed. For når afstanden til det danske samfunds værdier er for
stor, kan det ende med radikalisering og vold.
Det var det, København oplevede i forbindelse med den tragiske terror ved Krudttønden og den
jødiske synagoge.
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At bekæmpe radikalisering kræver ikke blot bedre integration. I Dansk Folkeparti mener vi, at
myndighederne skal have lov at koordinere helt tæt i radikaliseringssager. Og at der skal oprettes
et register over byens mange overvågningskameraer.
Begge ting vil sikre, at politiet kan gribe hurtigere ind, og dermed øge trygheden for den
almindelige københavner og bidrage til at de kriminelle bliver fundet.
*
Dansk Folkeparti har mange bud på, hvordan vi forbedrer velfærden i København.
Vi lægger især vægt på, at der skal gøres langt mere for at sikre vores ældre medborgere et godt
og aktivt liv.
Et plejehjem må aldrig blive et sted, hvor vi blot parkerer de ældre – uden nogen tilbud om fælles
aktiviteter. Men det, der skal skabe liv på plejehjemmene, skæres ofte væk.
For Dansk Folkeparti er det helt uacceptabelt. Vi vil sikre bedre trivsel for de ældre på
plejehjemmene.
Første skridt kunne være et tæt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, om at tilbyde
sang og musikarrangementer, teater og underholdning på de enkelte plejehjem.
*
Når der hvert år flytter tusindvis af mennesker her til byen, skal vores velfærd kunne følge med.
Vi skal sørge for, at både ældre og børn, syge og udsatte, får den omsorg, pasning, pleje og hjælp,
de har brug for.
Forudsætningen for at vi kan følge med, er naturligvis, at der skabes nok arbejdspladser i
København.
For uden arbejdspladser får vi ikke de penge i kassen, som er nødvendige, hvis vi skal give
københavnerne velfærd af højeste karat.
*
Her er turisme en af de centrale indtægtskilder, hvor vi bør satse på flere indtægter og
arbejdspladser.
For når turisterne svinger kreditkortet, øger det beskæftigelsen over en bred kam – lige fra
designere til taxachauffører og hotelpersonale.
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Men skal vi udnytte vores turismepotentiale fuldt ud, kræver det fortsatte investeringer i
København.
Vi skal blive ved med at tiltrække store events, og sørge for at byen tager sig indbydende ud.
-

Samtidig med at vi sikrer rum til det skæve og vilde, som gør København til en storby med kant og
karakter, og med plads til det nye.
Og med overtagelsen af turistinformationen har Kommunen fået nye muligheder for at levere en
moderne service.
Det er oplagt at udvide med nye digitale initiativer såsom apps, københavner wifi og infostandere.
Initiativer som giver turisterne let adgang til information og hjælp.
Investeringer i oplevelsesøkonomien er en vigtig måde at sikre fremtidige indtægter og
arbejdspladser i København.
*
København er en by i forandring. Nye bydele vokser frem i Ørestad, Sydhavn og Nordhavn. For
Dansk Folkeparti er det vigtigt, at disse områder bliver levende bydele med mange tilbud, og ikke
ender som sovebyer.
Det kræver bl.a., at de nye bydele, bliver lige så velforsynede med kulturhuse, idrætshaller og
fodboldbaner som resten af København.
Derfor skal vi have afsat midler til køb af grunde i de nye bydele. Kommunen var for sent ude i
Ørestad, og det skal ikke gentage sig i Nordhavn.
*
I København har vi en god økonomi, der virker langtidsholdbar. Men samtidig har vi et massivt
renoveringsefterslæb, der er helt uholdbart.
Mange af kommunens bygninger er så nedslidte, at renoveringen ikke kan vente længere.
Jeg kan f.eks. pege på flere kulturinstitutioner, der har brug for en kærlig hånd. Og de øvrige
borgmestre kan sikkert gøre det samme på deres områder.
Og det kan bedre betale sig at renovere nu end at lade stå til, fordi faldefærdigheden koster dyrt
på driften.
*
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Vi skal naturligvis have højere ambitioner end blot renovering. Der skal også være råderum til at
bygge helt nye kultur- og idrætsanlæg.
Jeg håber f.eks., at der kan opnås enighed om at bygge en ny skøjtehal på Østerbro. Det vil give et
solidt løft af mulighederne for at dyrke vintersport for rigtig mange mennesker.
Samtidig ser jeg god fornuft i at opføre et vinterbad på Islands Brygge. Hvor jeg har hørt, at fonde
er interesserede i at bidrage til finansieringen.
Vi har fået åbnet op for etableringen af badezoner i havnen. Nu mangler der bedre faciliteter til de
mange vinterbadere.
*
Udover de ting, jeg har nævnt her, vil der selvfølgelig være ønsker på flere andre områder, som vi i
Dansk Folkeparti også vil bringe med til forhandlingsbordet.
Jeg glæder mig til, at vi går i gang. Og Dansk Folkeparti vil ligesom sidste år gå til forhandlingerne
med de konstruktive briller på.
I håb om, at vi kan være med til at sikre en budgetaftale med klare forbedringer for
københavnerne.

