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[En by for alle]
 Jeg tror, at årets budget er det allerbedste budget,
jeg har været med til at vedtage som
overborgmester.
 Fordi vi sammen er lykkes med noget, som godt
kan være en mangelvare i politik:
 Vi har tænkt udover denne budgetperiode og
længere end til næste valgkamp.
 Det her budget handler ikke om kortsigtet leflen
for vælgerne.
 Det handler om at fremtidssikre København.
 Om at sikre, at når der de kommende år bliver
strammere rammer om vores økonomi, så kommer
det ikke til at gå ud over vores velfærdstilbud.
 At regningen ikke bliver tørret af på dem, der har
brug for hjælp.

 Det er grunden til, at det her budget prioriterer
byens børn og unge.

 Men både er en by for studerende og speciallæger,
kassedamer og konsulenter.

 De udsatte borgere.

 Fordi vi bliver mere tillidsfulde og solidariske af at
kende hinanden på tværs af samfundsskel.

 De ældre borgere.
 Og det er grunden til, at vi har afsat et historisk
højt beløb til investeringer i kernevelfærden, som
også betaler sig på den lange bane.
 Vi investerer os til en billigere drift.
 For i det lange løb giver det meget bedre resultater,
end kortsigtede nedskæringer.
 Så jeg synes, at det her budget er fremsynet.
 Og jeg synes, at det er med til at styrke det, som
gør København til en særlig by.
 De seneste år har vi haft fokus på, at København
skal være en by for alle.
 At København ikke bliver utilgængelig for folk
med almindelige indkomster.
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 Og fordi København bliver en sjovere by, når vi
ikke alle er ens.
 Derfor har vi med tidligere års budgetter sikret, at
der ikke kun opføres luksuslejligheder i
København, men også almene boliger.
 Men boliger er ikke nok.
 Hvis København skal være en blandet by, skal vi
også have gode daginstitutioner og stærke
folkeskoler, som alle forældre er trygge ved at
sende deres børn af sted til om morgenen.
 Vi skal have et trafikalt system, der fungerer –
også når vi bliver flere.

 Og vi skal sørge for, at Københavns rivende
udvikling ikke kun mærkes i herskabslejlighederne
omkring Trianglen, men også i lejelejligheder i
Tingbjerg.

 Det gør vi ved at sikre penge til nye
daginstitutioner og skoleudvidelser.

 Netop de tre prioriteringer: Børn,
fremkommelighed og udvikling af udsatte
boligområder, lægger jeg stor vægt på.

 40 skoler er nu enten totalrenoveret eller i gang
med at blive det.

--[Budget til byens børn]
 Børnene er Københavns fremtid.
 Derfor har vi i dette budget valgt både at give
dagpasningen af de små børn og folkeskolen et
løft, så der bliver flere pædagoger og flere
lærerkræfter.

 Og totalrenovering af fem flere skoler.

 Og da standen på en række af de sidste 30 skoler er
god, så kan vi bestemt være stolte af, hvor langt vi
er med at sikre vores folkeskolebørn de bedst
mulige rammer til læring og trivsel.
 Jeg er stolt af, at vi nu kan se, at udviklingen for
folkeskolen i København er ved at vende.
 Det faglige niveau i de københavnske folkeskoler
er stigende.

 I 2016 er der sat 45 millioner kroner ekstra af til
pasning, mens skolerne får 35 millioner i 2016,
blandt andet til kvalificeret vikardækning.

 Det viser resultatet af de nationale tests i
København i skoleåret 2014-2015 sammenlignet
med året før, som blev offentliggjort i mandags.

 Budgettet tager også højde for, at byen vokser med
ca. 1.000 nye borgere om måneden, og der bliver
flere børn.

 Det resultat kommer oven i, at vi for nylig fik
vendt udviklingen, så flere nu vælger folkeskolen
til frem for privatskole.

side 3 af 5

 Vi er ikke i mål: Der er stadig for store forskelle
mellem skolerne.

 Samtidig sikrer vi også bedre forhold for
cyklisterne og den kollektive trafik.

 Og vi har stadig et stort arbejde i at sikre en
vellykket implementering af folkeskolereformen.

 For heldigvis er cyklen københavnernes foretrukne
transportmiddel.

 Men jeg tror, at der er grund til optimisme på
københavnerskolernes vegne.

 Det var ikke nogen nemme forhandlinger. Men
viser, at alle aftaler består af kompromis’er, hvor
man skal finde hinanden.

 Jeg er glad for, at partierne bag budgetaftalen så
klart har prioriteret folkeskolen i år.
 Og jeg håber, at de faglige organisationer vil stå
sammen om at se fremad, så vi trækker
folkeskolen ud af kampzonen og glædes over den
positive udvikling, der er i gang.
---[Fremkommelighed]
 Et andet afgørende element i budgettet er, at vi
samlet set kan sikre op mod 4.000
parkeringspladser til københavnerne.
 For selvom man bor i byen, kan man altså stadig
have brug for at have en bil.
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 Samlet set er fremkommeligheden blevet styrket
med denne budgetaftale. Det er jeg stolt af.
---[Tingbjerg og Urbanplanen]
 Endelig vil jeg gerne pege på de investeringer, der
er afsat i budgettet til at forvandle de udsatte
boligområder Tingbjerg-Husum og Urbanplanen.
 Vi tager de første skridt til at forandre Tingbjerg.
 Sikre flere og nye typer af boliger til bydelen og
trække den tættere på resten af byen.

 Vi giver udearealer og kulturtilbud i Urbanplanen
en tiltrængt modernisering.

 Jeg er glad for, at vi har så godt et
samarbejdsklima her på Rådhuset.

 For både Urbanplanen og Tingbjerg har brug for et
frisk pust.

 Og jeg håber, at alle partier vil være indstillede på
at fortsætte det gode samarbejde i løbet af det
kommende år.

 De seneste år er rigtig mange dele af København
blevet forskønnede.
 Byen er blomstret op.
 Og det skal også kunne mærkes i Tingbjerg og i
Urbanplanen.
---[Sund politisk kultur]
 I København har vi efterhånden en lang tradition
for budgetaftaler hen over midten.
 Jeg er glad for, at det også lykkedes denne gang.
 Af de 55 medlemmer af BR står 43 medlemmer
bag aftalen.
 Det er virkelig flot.
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 Det synes jeg, at København fortjener.
 Jeg glæder mig til samarbejdet med alle i det
kommende budgetår.

