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Jacob Næsager (C) har stillet spørgsmål om, hvilke konsekvenser
budgetaftalen 2019 har i relation til indstillingen om Tre fælles
gårdhaver på Østerbro og i Indre By - 1. behandling, der er på
Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden 17. september 2018.
I Budgetaftalen for 2019 er det aftalt at reducere rammen til
renovering af fælles gårdhaver fra 26,2 mio. kr. årligt til 12,7 mio. kr.
årligt i perioden 2019-2022.
Budgetaftalen har ikke konsekvenser for de kommende planlagte
indstillinger i 2018, herunder indstillingen om Tre fælles gårdhaver på
Østerbro og i Indre By - 1. behandling.
Alle gårdhaveprojekter, som forvaltningen lægger op til politisk
behandling i 2018, disponeres økonomisk på rammen for 2018. Disse
projekter vil have økonomisk forbrug fordelt over de kommende år.
Dette sker i henhold til beslutning om Fremtidig økonomi for
byfornyelsen i Københavns Kommune (BR 30. marts 2017, punkt 16)
samt Byfornyelsesredegørelse 2018 (BR 21. juni 2018, punkt 31).
Budgetaftalen for 2019 får først betydning for rammen til vedtagelse
af fælles gårdhaver i 2019 og dispositioner fra denne ramme som
forventes udmøntet i 2019.
Forvaltningen disponerer både kommunale og statslige midler. I 2018
kan forvaltningen igangsætte gårdhaveprojekter indenfor en ramme på
i alt 39,4 mio. kr. Borgerrepræsentationen skal herefter endeligt
vedtage hvert enkelt projekt.
Forvaltningen har med indstillingen om Tre fælles gårdhaver på
Østerbro og i Indre By - 1. behandling i alt indstillet syv fælles
gårdhaver til høring og afstemning i 2018 til en samlet kommunal
udgift på 34,4 mio. kr. Midlerne fordeler sig på nedenstående
beslutninger:



Endelig beslutning to gårdhaver (Nattergalevej i Nordvest og
Bredahlsvej i Valby) BR 3. maj 2018: 12,6 mio. kr.
2. behandling af to gårdhaver (Puggaardsgade på Indre by og
Mølle Allé i Valby) forventet BR 22. november 2018: 11,0 mio.
kr.
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1. behandling tre gårdhaver på Østerbro og Indre by (nævnt
ovenstående): 10,8 mio. kr.

For at sikre at rammen for fælles gårdhave i 2018 vedtages i 2018
arbejder forvaltningen videre efter nedenstående tidsplan for de tre
indstillede gårdhaver. Den indebærer, at opbakningsundersøgelserne
og høringsperioden startes dagen efter Teknik- og Miljøudvalgets 1.
behandling, og at tidsperioden mellem de efterfølgende politiske
behandlinger forkortes, så beslutningen følger nedenstående tidsplan:
17. september: 1. behandling i Teknik- og Miljøudvalget
18. september: Igangsætning af høring og afstemning (8 uger)
13. november: Høring og afstemning slutter
3. december: 2. behandling i Teknik- og Miljøudvalget
4. december: Behandling i Økonomiudvalget
13. december: Endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen
Hvordan Budgetforliget vil påvirke dette område fremover
Forvaltningen forventer at fremlægge en indstilling for Teknik- og
Miljøudvalget den 29. oktober 2018 om prioritering af den reducerede
ramme til gårdhaveprojekter. Med indstillingen skal Teknik- og
Miljøudvalget tage stilling til om de projekter, der er indledt dialog
om skal gennemføres eller om der skal fastlægges skærpede kriterier
for hvilke gårde, der kan få støtte til en fælles gårdhave.
Derudover vil forvaltningen på baggrund af Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 fremlægge en
drøftelsessag om kriterier for fælles gårdhaver den 1. oktober 2018.
Lone Byskov
Vicedirektør

Side 2 af 2

