København

i økonomisk og social balance

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

I 2025 bliver vi 100.000 flere københavnere. Med Budget13 sikrer vi, at alle får mulighed for at være med
– også når byen vokser med 20 %. Konkret vil vi især mindske uligheden, hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og styrke rammerne og fagligheden i folkeskolen gennem bl.a. renoveringer og flere undervisningstimer.

 Med Københavns Kommunes Budget13
investerer vi 2,2 mia. kr. i nye anlæg. Dermed
investerer vi i alt 10,6 mia. kr. i perioden
2013-2016.
 I Budget13 afsætter vi 339 mio. kr. til mere
service til københavnerne.
 Vi fastholder skatten uændret på 23,8 %,
ligesom grundskylden fortsat er 34 ‰.
Dækningsafgiften blev i 2012 sat ned til 9,8 ‰,
og det niveau viderefører vi med Budget13.
 Københavns Kommunes gældsafdrag udgør
202 mio. kr. i 2013. Hvis vi fortsætter med at
afdrage på denne vis, er kommunen gældfri i 2027.

I 2013 er kommunerne underlagt et loft på både
service- og anlægsudgifterne. København overholder økonomiaftalerne mellem KL og staten
og vil også i 2013 medvirke til, at kommunerne
overholder aftalerne med regeringen.

BUDGET13 SKABER CA. 13.000
PRIVATE JOB I 2013-2016

kilde: økonomiforvaltningen, københavns kommune

n

byens økonomi

For at skabe bedre service til flere københavnere
viderefører vi vores ambitiøse effektiviseringsstrategi og sparer 271,3 mio. kr. i 2013.

Private job

For at overholde anlægsloftet i 2013 udskyder
vi anlægsprojekter for ca. 0,8 mia. kr. fra
2013 til 2014. Alligevel er det lykkedes at
prioritere de investeringer i bl.a. skoler og
renoveringer, som kræves af en by i vækst.
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Kommunens ledere og medarbejdere skal fremover bruge mere tid på kerneydelsen, så kvaliteten fortsat stiger, og så der er god service til alle
københavnere, selv når byen vokser. Derfor vil
vi prioritere tillid frem for kontrol, så vi frigør
ressourcer til kerneydelsen.Vi arbejder fortsat
på at fastholde fokus på øget produktivitet.
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I alt

I Budget13 har Københavns
Kommune driftsudgifter
for 23,2 mia. kr. i
2013 og anlægsudgifter
for 10,6 mia. kr. i alt
i 2013-2016.

