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1. behandling af budget 2016

 Kære partier i Borgerrepræsentationen.
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 Nu starter forhandlingerne om budgettet for 2016.
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 Og jeg glæder mig.
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 Det gør jeg, fordi vi I København efterhånden har
opbygget en tradition for budgetter, der både er
ambitiøse og fornuftige.
 Jeg tror de fleste københavnere er ekstraordinært
stolte af deres by i disse år.
 Når internationale medier skriver begejstret om
vores cykelstier og vores grønne byrum.
 Eller når vi en sensommerdag cykler gennem byen,
ser på husene og mærker stemningen.
 Så ranker vi ryggen en ekstra gang.

 Vi har ikke hele æren for Københavns udvikling,
her på Rådhuset. Men vi har en del af den.

beslutningen om fritidsreformen, som blev
vedtaget af et enigt Børne- og Ungdomsudvalg.

 Vi har sat en retning for byens udvikling og holdt
kursen.

 Jeg er som overborgmester glad og stolt af, at vi
har en så god og sund politisk kultur i
Borgerrepræsentationen.

 De seneste år har vi efterhånden opbygget en
tradition for brede budgetforlig.
 I min tid som overborgmester har alle partier en
eller flere gange været med i budgetaftaler
 Og igen i år vil jeg række hånden ud til alle partier
og håber, at så mange som muligt er med i en
budgetaftale.
 Jeg oplever, at alle partier grundlæggende føler et
ansvar for København.

[Rugbrødsbudget]
 Og vi får brug for vores gode samarbejde.
 For i løbet af de kommende år skal der findes
endnu flere løsninger i fællesskab.
 København står overfor tre udfordringer, som til
sammen stiller store krav til vores politiske
beslutningsevne.

 De viser vi, når vi i fred og fordragelighed kan
indgå beslutninger om effektiviseringer for over
300 mio. kr.

 For det første vokser byen med omkring 90.000
borgere frem til 2025.

 Hvert år.

 Og det er vel at mærke en vækst i alle
aldersgrupper.

 Eller når vi i fagudvalg gang på gang tager svære
og nødvendige beslutninger i enighed. Senest
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 Vi bliver flere børn i daginstitutionerne, flere
elever i skolerne, flere forældre på bibliotekerne og
markant flere ældre på plejehjemmene.
 For det andet må vi forvente, at kommunernes
økonomi bliver strammere.

 Dengang blev vedligeholdelsesopgaver udskudt for
at polstre en slunken kommunekasse.
 Det har givet os et samlet renoveringsbehov på
bygninger og veje, som er vurderet til 8 mia. kr.

 I år tog regeringen samlet 0,5 mia. kr. fra
kommunerne.

 Derfor kommer dette års budget ikke til at handle
om symbolske prestigeprojekter – om bling og
blær.

 Frem til 2019 ønsker de at tage 2,4 mia. kr. hver
år.

 Det handler om hverdagsforbedringer for
københavnerne.

 Det har KL ikke sagt ja til. Men det er regeringens
ønske.

 Og om rettidig omhu, så vi også i fremtiden sikrer
en sund økonomi og ordentlig service.

 Og det svarer til ca. 250 mio. kr. om året i
København – som kommer oveni de
effektiviseringer, som vi allerede skal finde hvert
eneste år.
 For det tredje har vi et vedligeholdelsesefterslæb
fra de år, hvor København var en fattig kommune.
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[Københavns udvikling skal komme alle til gode]
 I storbyer verden over er udviklingen den samme:
 Boligpriserne stiger og gør de attraktive kvarterer
utilgængelige for de fleste.

 Byer bliver stadig mere delt mellem attraktive
velhaverkvarterer og nedslidte boligområder.
 Det er en rød tråd igennem de seneste års
budgetaftaler, at vi vil en anden vej i vores
København.
 Vi vil en blandet by.
 Vi vil sørge for, at Københavns rivende udvikling
kommer alle til gode.
 Fremgangen skal ikke kun mærkes hos dem, der
har råd til at spise på NOMA og overnatte på
D’Angleterre.
 Vi har også et ansvar for de borgere, som hver dag
er afhængige af byens herberg og maduddelinger.
 Derfor har vi været optagede af, at der ikke kun
opføres luksuslejligheder i byen.
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 Derfor er vi optagede af rimelige løn- og
arbejdsvilkår, når vi bygger, når vi borer, og når vi
flyver.
[Folkeskole]
 Og derfor er jeg optaget af folkeskolen i dette års
budget.
 Fordi vi selvfølgelig skal have skoler, der samler
på tværs af samfundslag og forældrebaggrund.
 Jeg er glad for, at flere forældre i København i dag
vælger folkeskolen frem for privatskolen.
 Det er vigtigt, for folkeskolen er vores fælles
fundament i velfærdssamfundet.
 Det sted, hvor man mødes på tværs af økonomiske
og sociale forskelle.
 Men vi skal blive bedre.

 Elevernes faglige resultater er stadig for dårlige.
 Og alt for få københavnske unge tager en
ungdomsuddannelse.
 Nu er der gået to år, siden skolereformen blev
besluttet.
 Det var en reform, der var både visionær og rigtig
at gennemføre.
 Nu er det vores opgave at sætte alt ind på at få
forandringerne til at virke i praksis.

 Der er stor forskel på, hvor dygtige vores
skoleledelser er.
 På nogle skoler har sygefraværet været voldsomt
stigende de sidste år, mens andre skoler oplever et
markant fald.
 Det er tegn på, at der både er skoler med dygtig og
kompetent ledelse.
 Men også skoler, hvor ledelserne skal mere op på
tæerne.
 Det skal vi gøre bedre.

 Vi har gang i en ambitiøs plan for
skolerenoveringer.

 Vi skal både stille krav til skoleledere, og vi skal
give støtte.

 Og vi ønsker at afsætte penge til flere hænder på
skolerne, så vi kan lykkes med den massive
forandring, som folkeskolereformen kræver.

 For alle københavnske elever har krav på en god
skolegang.

 Men det her handler om mere end penge.
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[Idræt]
 Folkeskolen er et vigtigt indsatsområde i
budgetforhandlinger.

 Men det er ikke det eneste.
 Når vi bliver stadig flere københavnere, har vi
også brug for at byens tilbud følger med.
 Det gælder ikke mindst på idrætsområdet.
 Københavnerne har langt færre svømmehaller og
fodboldbaner pr. indbygger, end det er tilfældet i
resten af landet.
 Og det kan mærkes på ventelisterne til byens
idrætstilbud.
 Derfor ønsker vi at afsætte investeringer i
idrætsfaciliteter.
[Smarte løsninger]
 De mange nye københavnere lægger som sagt pres
på vores økonomi over de kommende år.
 Vi kommer til at skulle effektivisere.
 Og som I nok ved, så er de lavthængende frugter
høstet.
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 De næste år kan vi så bruge salamimetoden og
skære ned i budgetterne.
 Vi kan også stramme skatteskruen.
 Eller også kan gå en tredje vej, hvor vi finder nye
og mere effektive måder at arbejde på.
 Jeg synes bedst om den sidste mulighed.
 Dette års budget skal bruges til at investere i mere
effektive løsninger, så vi også i fremtiden kan
levere god velfærd på trods af en strammere
økonomi.
[Afslutning]
 Jeg har kun nævnt nogle få af de mange emner,
som vi skal drøfte i forhandlingerne.
 Jeg glæder mig.
 Jeg ser frem til, at vi i fællesskab laver en aftale,
som kan gøre København til en endnu mere
fantastisk by

