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Af Jakob Næsager - Budgetordfører og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti

København skal fungere i hverdagen. Når vi konservative går til budgetforhandlingerne, er vores mål, at
København kommer til at fungere i hverdagen. Vores primære fokus ved året budgetforhandlinger er skoler
og trafik.
Skoler:
Vi har en af landets dyreste målt i udgifter per elev, men desværre har vi ikke landets bedste folkeskole, for
rent fagligt ligger de københavnske elever lavt i de landsdækkende målinger. Det går heldigvis fremad med
det faglige niveau. Navnlig de seneste fire år er de københavnske elever løftet fagligt, men fra et meget lavt
niveau.
Vi konservative har en ambition om, at den årgang, der begynder i den københavnske folkeskole i år, bliver
den dygtigste nogensinde.
Vi vil gå til budgetforhandlingerne med ønske om, at mere uddannelse til de københavnske skoleledere, så
de i endnu højere grad udrustes til at sætte mål og retning for deres skole og dermed hæve
ambitionsniveauet og det faglige niveau. Også lærernes faglige niveau må vi se kritisk på.
Vi ønsker også, at skolerne hurtigere får penge, når elevtallet stiger. I dag kan der gå op til et år fra, at en
elev begynder, til skolen får penge til at undervise eleven.
Vi er også interesseret i at få nedsat et skoleråd, hvor vi kan få råd fra eksperter til, hvordan vi får hævet
det faglige niveau i den københavnske folkeskole, så vi kommer – ikke alene op på landsgennemsnittet,
men over landsgennemsnittet og får nogle af landets dygtigste skoleelever.
Vi bidrager naturligvis også gerne til at skaffe kapacitet til de mange ekstra børn, som København får de
næste år.
Trafik
For at København kan fungere bedre i hverdagen, må vi også sikre os bedre fremkommelighed i vores by. Vi
er vokset med ca. 100.000 indbyggere de seneste ti år og forventes at vokse med et tilsvarende antal i de
næste år. Hvis der skal være plads til, at vi alle kan komme rundt i vores by uden hele tiden at skulle holde i
kø, skal vi investere i byens infrastruktur. Det er ikke nok kun at lave cykelstier. Vi skal heller ikke tage plads
fra nogen trafikanter – vi skal udvide for alle trafikanter. Vi foreslår, at vi laver flere cykelstier og smutveje,
fx cykelstier over eller under jernbanen på Østerbro og Vesterbro for at knytte de nye bydele ved vandet
sammen med de gamle brokvarterer. Vi fik før sommerferien vedtaget et principforslag om også på sigt at
lave flere cykelstier langs og over havnen.
Vi ser også gerne, at vi får lagt en langsigtet plan for, hvordan vi får Metro til alle bydele i København. Også
en havnetunnel haster, så vi kan få ledt trafik ned under jorden. Vi foreslår, at kommunen sætte penge af til
en plan for, hvordan trafikken i København geares til, at vi bliver 700.000 indbyggere i vores by.

Med til en velfungerende by hører, at der også er parkeringspladser til København. Vi går til årets
budgetforhandlinger med et ønske om parkeringspladser i de kvarterer, hvor belægningsprocenten ligger
over og lige omkring de 100. Vi har en ti punktsplan for, hvordan vi hurtigt og billigt kan skaffe et betydeligt
antal parkeringspladser. Vi kommer heller ikke uden om at skaffe mere kapacitet i konstruktion, gerne ved
at indløse parkeringsdeklarationer.
Andre emner:
Vi konservative har også andre budgetønsker end på skole- og trafikområdet. Dem vil vi gerne folde
nærmere ud under budgetforhandlingerne, men allerede her kan jeg løfte sløret for nogle af emnerne:
Vi synes, at vores by er meget snavset. Vi ønsker en renere by, hvor vores gader og parker ikke sejler i
affald. Derfor har vi ønsker om øget renhold.
Vi har også behov for en mere tryg by, hvor ikke bander, rockere eller andre kriminelle dominerer. Vi
konservative ønsker derfor ikke, at kommunen understøtter banderne ved at stille Folkets Hus til rådighed.
Vi ønsker huset lukket permanent og solgt.
På det sociale område vil vi gerne sætte nogle penge af til det store arbejde, som flere private
organisationer udfører i vores by, og som i høj fra er båret af en frivillig og ustøttet indsats. Også vore
plejefamilier, og personer med behov for rehabilitering ønsker vi at understøtte. Også antallet af bosteder
til psykisk syge er for få, og de skal øges.
Vi er meget pikerede over, at børn i København må stå på venteliste for at dyrke idræt i klub i vores by. Vi
vil prioritere flere idrætsfaciliteter, bl.a. svømmehal og kunstgræsbaner.
Finansiering
Vi bidrager også gerne til at skaffe yderligere finansiering. Vi ser som nævnt gerne, at Folkets Hus sælges. Vi
begrænser gerne pengene til lokaludvalgene, til gård- og bygningsfornyelser, som vi mener er en privat
opgave og udgift.
Kommunen har så store indtægter, så vi gerne ser, at københavnerne får lov at beholde flere af deres egne
penge. Vi vil gerne se på nedsættelse af både personskat, dækningsafgift, grundskyld sat kommunale
takster.
Tidsler
Vi konservative glæder os til budgetforhandlerne og møder op med et positivt sind. Vi må dog fortælle, at
hvis der lægges yderligere udgifter på københavnerne, eller hvis der lægges restriktioner på
fremkommeligheden i København, så får vi svært ved at se os selv i en budgetaftale.
Vi håber på en budgetaftale, der får København til at fungere endnu bedre i hverdagen, og hvor ikke mindst
fagligheden i vores skoler og fremkommeligheden i trafikken får et markant løft.

København, august 2017.

