OVERFØRSEL 2011-2012
644 MIO. KR. TIL
KOMMUNALE
KERNEOPGAVER

BAGGRUND

Københavns Kommune omprioriterer pga. mindreforbrug sidste
år 644 mio. kr. fra 2011 til kommunale kerneopgaver i 2012. Det er
med til at sikre ordentlige vilkår for københavnerne – særligt byens
skoleelever, ledige og socialt udsatte.
•

Med aftalen er det samlede anlægsniveau i Københavns Kommune 12,8 mia. kr.
i 2012-2016. Det skaber ca. 15.400 job i den private sektor.

•

Vi fortsætter moderniseringen af de fysiske rammer på hovedstadens
folkeskoler, så København også i fremtiden kan være en attraktiv by for
børnefamilierne og tilbyde et godt lærings- og arbejdsmiljø. Konkret afsætter vi
345,8 mio. kr. til helhedsrenovering (inkl. produktionskøkken til Rådmandsgades
Skole) af 10 skoler.

•

Vi målretter indsatsen for at få ledige akademikere i arbejde og motiverer via
nytteaktivering unge kontanthjælpsmodtagere til at starte på en uddannelse eller
få et job. Derudover sætter vi 15 mio. kr. af til ordinær uddannelse for ledige.

•

Vi forbedrer forholdene på det sociale område med bl.a. indretning af boliger
med velfærdsteknologi.

•

Vi skaber bedre forhold for byens ældre ved at renovere Kirsebærhavens
Plejehjem i Valby og Plejecentret Bryggergården på Vesterbro.

•

Vi forbedrer byens kultur- og fritidstilbud ved bl.a. at modernisere
Hovedbiblioteket og ombygge Sundby Kajakklub.

•

Vi afsætter 20 mio. kr. til etablering af stofindtagelsesrum på Halmtorvet,
subsidiært Mændenes Hjem, for at forbedre vilkårene for stofmisbrugere.

•

Vi afsætter 15 mio. kr. til en kreativ vækstpakke.

•

Sommerlukning i daginstitutioner for børn i alderen 0-9 år afskaffes fra i år.

I en tid med pres på de offentlige udgifter
er Københavns Kommune lykkedes med at
holde serviceudgifterne i ro. Vi overholder
vores budget og økonomiaftalerne mellem
KL og regeringen og har også et årligt
mindreforbrug takket være en målrettet
styring af serviceudgifterne. Det gør det nu
muligt at omprioritere 644 mio. kr. til de
kommunale kerneområder i 2012.
Københavns Kommune vil desuden
anvende de forventede indtægter på 228
mio. kr. fra salget af Københavns Energi
Transmission til bl.a. at renovere Kirkebjerg
og Rådmandsgades Skole, så vi i alt
renoverer 10 skoler.
København vokser med ca. 1.000
indbyggere om måneden. Det stiller krav
om løbende investeringer i skoler, boliger,
daginstitutionspladser mv.
København er Danmarks vigtigste
vækstmotor. 100 nye job i hovedstadsområdet giver 20 job i resten af landet.
Vækst i København kommer derfor hele
Danmark til gode.
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OVERFØRSEL 2011-2012
10 KØBENHAVNSKE FOLKESKOLER I TIPTOP STAND

BAGGRUND

Københavns Kommune har investeret 1,6 mia. kr. i renovering,
udbygning og øvrige forbedringer af byens folkeskoler siden 2010.
Alligevel har vi stadig et efterslæb på skolerenoveringer på ca. 2,6 mia.
kr. Med omprioriteringen fra 2011 til 2012 sikrer vi, at yderligere 10
skoler kommer i tiptop stand.
Vi helhedsrenoverer 10 skoler og afsætter i alt 345,8 mio. kr. (inkl. produktionskøkken til Rådmandsgades Skole) til opgaven i perioden 2012-2015. To skoler
prioriteres ved salg af Københavns Energi Transmission. Helhedsrenoveringerne skal
bl.a. sikre, at klasseværelser og faglokaler lever op til nutidige krav, og at der er et
godt indeklima og ordentlige toiletforhold.
De 10 skoler er:
• Vanløse Skole for 29,3 mio. kr.
• Højdevangens Skole for 42,9 mio. kr.
• Vibenhus Skole for 34,2 mio. kr.
• Sundbyøster Skole for 8,5 mio. kr.
• Sortedamskolen for 41,2 mio. kr.
• Tove Ditlevsens Skole for 51,7 mio. kr.
• Øster Farimagsgades Skole for 25,2 mio. kr.
• Frederikssundsvejens Skole for 10,7 mio. kr.
• Kirkebjerg Skole for 57,1 mio. kr.
• Rådmandsgades Skole for 45 mio. kr. (inkl. produktionskøkken)

Københavns folkeskoler skal fortsat være
det naturlige skolevalg for byens forældre
og elever og gode arbejdspladser for
kommunens dygtige lærere. Det kræver
tidssvarende skoler.
Københavns Kommune har investeret 1,6
mia. kr. i renovering, udbygning og øvrige
forbedringer af byens folkeskoler siden
2010. Det er kommet rigtig mange skoler
til gode.
De yderligere omfattende renoveringer,
vi nu sætter i gang, er et led i kommunens
store indsats for at forbedre byens
folkeskoler.
Ud over omfattende renoveringer er
der siden 2010 bl.a. blevet indført ekstra
timer i dansk, matematik og idræt og
etableret seks profilskoler med fokus på
bl.a. sundhed, naturfag og internationale
sprog.

Vi vil renovere skolerne så hurtigt som muligt. Renoveringsprojekterne bidrager til at
øge beskæftigelsen i København med 282 job.
Vi forventer, at helhedsrenoveringerne giver en årlig driftsbesparelse på
energibudgettet på 1,3 mio. kr.
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OVERFØRSEL 2011-2012
KØBENHAVN
I ARBEJDE

BAGGRUND

Den økonomiske krise har skabt stor ledighed i København og
resten af landet. I hovedstaden er de unge og akademikerne særligt
hårdt ramt. Med omprioriteringen fra 2011 til 2012 styrker vi
indsatsen for at få ledige akademikere i arbejde og motiverer unge
kontanthjælpsmodtagere til at starte på en uddannelse eller få et
job. Desuden skaber vi ca. 15.400 job med et samlet anlægsbudget
på 12,8 mia. kr. i aftaler indgået for 2012-2016.
•

Med 18 mio. kr. sætter vi ind med beskæftigelsesinitiativer på de områder,
hvor København har oplevet stigende ledighed som følge af krisen.

•

Vi fokuserer fortsat på ledige dimittender og indgår aftale om 300 ekstra
løntilskudspladser i private små- og mellemstore virksomheder i 2012.

•

Vi nytteaktiverer unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år – med særligt
fokus på de 24 til 29-årige. Aktiveringen skal motivere de unge til at starte
på en uddannelse eller få et arbejde.

•

Vi sætter fokus på jobmulighederne i Øresundsregionen og fremmer
mobiliteten. Vi ønsker at sende ledige i korte praktikforløb i Skåne og
matche virksomheder i Skåne, der mangler arbejdskraft, med ledige
københavnere.

•

Vi arbejder på at etablere 100 jobrotationsforløb i Københavns Kommune.
Vi viderefører vores store indsats for at skabe flere praktikpladser, og vi
sætter yderligere fokus på brugen af sociale klausuler, når vi hyrer private
leverandører til at udføre opgaver.

•

Vi afsætter 23,7 mio. kr. til at øge kapaciteten i kommunens jobcentre.

•

Vi fortsætter handleplanen for ordinær uddannelse og sætter 15 mio. kr. af til
opgaven, der har fokus på at omskole ledige til brancheskift.

LEDIGHEDEN BLANDT
UNGE KØBENHAVNERE
MELLEM 25 0G 29 ÅR

Københavns Kommune har en
overledighed i forhold til sammenlignelige
kommuner på knap 1,4 procentpoint
svarende til knap 4.000 fuldtidsledige.
Overledigheden er særligt udtalt blandt
akademikere og jobklare kontanthjælpsmodtagere.
Selvom København og resten af Danmark
kæmper med en høj ledighed lige nu,
vil der om få år mangle godt 180.000
danskere med kompetencegivende
uddannelser, hvis den økonomiske
produktivitet og det offentlige serviceniveau skal fastholdes. Derfor er det
afgørende, at vi fortsat prioriterer
uddannelse og opkvalificering.
Foruden initiativer rettet mod ledige
dimittender og unge kontanthjælpsmodtagere igangsætter vi med denne og
tidligere aftaler anlægsinvesteringer for
12,8 mia. kr. i 2012-2016. Det skaber
ca. 15.400 job.
I 2011 blev der oprettet knap 3.900
løntilskudspladser i København, heraf 1.562
i private virksomheder. Undersøgelser viser,
at job med løntilskud er det mest effektive
aktiveringstilbud.
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