Børn, sundhed, idræt og kultur
Københavnerne skal opleve, at der er kvalitet i kommunens service. Med Budget13 sætter vi fokus på børn,
sundhedstiltag samt idræt og kultur for aktive københavnere i alle aldre.

Med i alt 17 mio. kr. sikrer vi, at 16.000 unge
har mulighed for at gå gratis i klub.Vi giver endnu
bedre klubtilbud og ekstra pædagoger i klubber
med mange udsatte unge.

 mere plads til klubbørn
Vi udbygger fritids- og juniorklubområdet med
100 nye pladser og planlægger op til 100 ekstra
pladser i ungdomsklubberne.
 100 nye specialklubpladser
Vi bruger 20 mio. kr. på at etablere yderligere 50 specialklubpladser til unge med
autisme/ADHD og 50 pladser til unge med
indlæringsvanskeligheder.
 Kvalitetsløft til
udsatte børn og unge
Vi afsætter i alt 39,6 mio. kr. til indsatser for
byens mest udsatte børn og unge.
 Flere barselsbesøg
Vi indfører barselsbesøg af sundhedsplejersken
få dage efter fødslen og igen efter otte uger for
at mindske risikoen for bl.a. efterfødselsdepressioner og genindlæggelser. Vi afsætter i alt
20 mio. kr. til indsatsen.
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 BEDRE IDRÆTsFACILITETER
Vi ombygger Club Danmark Hallen, så den
bliver attraktiv for 35.000 aktive københavnere.
Vi investerer i alt 84 mio. kr. i hallen.
 Permanent skøjtehal
Vi afsætter 13,5 mio. kr. ekstra til at gennemføre flytningen af den permanente skøjtehal
fra Ryparken til Ørestad. Den nye skøjtehal er
færdig i 2014.
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 slut med sommerlukning
Vi bruger 11,1 mio. kr. årligt på at afskaffe
sommerferielukning og dermed få antallet af
lukkedage ned fra 19 til 9 dage om året.

Social ulighed afspejler sig i sundheden. Det adresserer
vi med Budget13 i forlængelse af sundhedspolitikken
fra 2011.

 Mere lighed i sundhed

Indre By

 Børnepakke
Vi sikrer højere normeringer i institutioner med
mange udsatte børn.Vi sætter også penge af til
bl.a. pædagogisk udvikling og lederuddannelser.
De seneste års massive investeringer i daginstitutioner betyder, at vi lige nu er ved at bygge
3.000 dagsinstitutionspladser, og vi forventer
senest i 2014 at være i mål med pasning inden
for 4 km.

} Læs mere om disse og andre initiativer i
budgetaftalen på www.kk.dk/budget13

 Smartere sundhedsløsninger – Færre indlæggelser
Vi afsætter i alt 32 mio. kr. til øget koordinering og samarbejde med hospitalerne og den
almene praksis og til mere sygepleje på de kommunale rehabiliteringspladser for at skabe bedre
forhold for medicinske patienter. Og vi afsætter 24,5 mio. kr. til velfærdsteknologi, så patienter med bl.a. kronisk lungesygdom og hjerteproblemer får mulighed for behandling i eget hjem.
 Udsatte københavnere
Vi styrker vores opsøgende forebyggende indsatser og giver flere mulighed for at få hjælp til en
sundere livsstil med i alt 21,2 mio. kr. Midlerne går bl.a. til at udvide sundhedshusenes tilbud
om Motion XL, hjælp til sårbare unge og forløb for sindslidende.
 København – Danmarks første røgfri by i 2025
Vi bruger 40 mio. kr. på rygestopkampagner, frivillige gratis rygestopkurser og rygepolitikker
i samarbejde med faglige organisationer, boligorganisationer og private virksomheder.
 Motion i arbejdstiden på 11 plejehjem
Vi forbygger sygefravær og nedslidning for særligt udsatte faggrupper ved at indføre fysisk
træning i arbejdstiden på 11 plejehjem.
 Ældre får flere valgmuligheder
Vi afsætter 2,5 mio. kr. til at videreføre og udvide ordningen, hvor ældre får mulighed for at
vælge take away-mad.
 Plejehjem med egen profil
Vi arbejder på at skabe plejehjem med særlige profiler, hvor ældre møder ligesindede. Som led
i den indsats ønsker vi at etablere et profilplejehjem med en særlig etnisk profil, hvor de ældre
kan fejre deres fælles højtider og få tilgodeset særlige ønsker og behov.

 nye Kunstgræsbaner
Vi etablerer kunstgræsbaner i Kløvermarken og
Valby Idrætspark.Vi afsætter i alt 17,3 mio. kr.
til kunstgræsbanerne.
 event og kultur
Vi afsætter en pulje på 30 mio. kr. til bl.a.
Distortion og flere events.
 Sjællandsgade Bad
Vi afsætter i alt 9 mio. kr. til at genåbne
Sjællandsgade Bad primo 2013.
 fremtidssikring af
Den Hvide Kødby
Vi gennemfører en række tekniske ændringer,
så ammoniakanlægget i Den Hvide Kødby kan
opnå miljøgodkendelse, og så området igen kan
benyttes fuldt ud. Den samlede udgift udgør
43 mio. kr.
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