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BREDT BUDGETFORLIG:
HISTORISK BELØB TIL
BØRN OG VÆKST
Et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale
Venstre, De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance på Københavns Rådhus er netop blevet enige om at bruge et
historisk stort beløb på at bygge nye daginstitutioner og skoler i
hovedstaden i aftalen om budgettet for 2012. I alt afsættes der næsten
1,5 mia. kr. til omkring 1900 nye børne- og vuggestuepladser, 420 nye
fritidshjemspladser og bl.a. en ny skole på Østerbro. Københavns
Kommune har med midlerne sat penge af til i alt 6.100 nye
daginstitutionspladser de senere år. Baggrunden for de store
investeringer er en voldsom befolkningstilvækst – hver måned
kommer 1.000 nye borgere til byen. 100 af dem er børn. Aftalen
indeholder desuden bl.a. en vækstpakke, en moderne omlægning af
Københavns jobindsats ligesom der sættes penge af til forbedring af
over 20 cykelveje.
”Syv partier på Rådhuset har i dag taget ansvar for at sikre, at der er
plads til byens børn. Det er jeg meget glad for. Vi sætter også flere
penge af til faglighed i folkeskolerne – herunder flere timer i dansk og
idræt. Og så lægger vi rammerne for en ny ambitiøs vækst- og
erhvervspolitik i København,” siger overborgmester Frank Jensen (S),
der glæder sig over, at der bliver fulgt op på anbefalingerne fra
Copenhagen Business Task Force.
De øvrige seks partier i budgetforliget er godt tilfredse med de aftryk,
som de har sat på aftalen:
SFs leder, sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen:
"Børnepasning og bedre skoler har i flere år været et højt prioriteret
område for SF. Vi er meget begejstrede over, at skoler og
børnepasning får så enormt et løft. Men København har også andre
udfordringer. Vi har arbejdet hårdt for at få en mere grøn, aktiv og
sund by, herunder bedre cykelveje og nye og forbedrede idræts- og
aktivitetsområder.”
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R):
”Kombinationen af penge til vækst – herunder til kreativ vækst –
beskæftigelse sammenholdt med aftalen om en økonomisk ansvarlig
2025-plan gør aftalen til et budget efter de radikales hjerte. Vi satser
offensivt på en aktiv indsats for de ledige i byen og vækst i
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erhvervslivet uden at efterlade et hul i kassen. Det er tilmed et bredt
forlig, så vi glæder os til det næste års samarbejde på Rådhuset.”
Venstres kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev:
”Som Venstrepolitiker er jeg selvfølgelig glad for, at vi med sænkelsen
af dækningsafgiften gør livet lidt lettere for erhvervslivet i byen.
Herudover er der godt nyt til idrætslivet, og så er jeg særlig glad for,
at det er lykkedes at få sat penge af til en filmfond”
Dansk Folkepartis gruppeformand Carl-Christian Ebbesen:
”Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi er med til at sikre fortsat
pasning af vores børn og en udbygning af skolerne. Desuden er vi
meget tilfredse med tiltagene på sundheds- og ældreområderne –
herunder penge til aktiviteter for plejehjemsbeboere,
velfærdsteknologi og sundhedsklinikker.”
Gruppeformand Mogens Lønborg (K):
”Vi glæder os over, at der nu føres en mere offensiv erhvervspolitik i
København med fokus på vækst og gode rammevilkår, herunder en
sænkning af erhvervsskatterne. Vi har med aftalen fået knæsat
princippet om, at hver enkelt elev skal møde faglige udfordringer på
elevens eget niveau, og vi har fået en generel styrkelse af fagligheden
i folkeskolen med en forskningsprofilskole.”
Gruppeformand Lars Berg Dueholm (LA):
”Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få nedsat
dækningsafgiften allerede fra 2012. Desuden er det afgørende for os,
at partierne har forpligtet sig på at nedbringe udgifterne til
administration i kommunen med 500 mio. kr. samt, at vi er enige om,
at anlægsarbejder skal afvikles hurtigere ved at bruge aften- og
natarbejde.”
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