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10 københavnske folkeskoler bliver nu renoveret fra kælder til kvist
for 337 millioner kroner. Det er resultatet af forhandlinger mellem et
bredt politisk flertal på Københavns Rådhus. Udover de massive
skolerenoveringer er aftaleparterne også nået til enighed om at bruge
penge på at afskaffe sommerferielukning på daginstitutioner,
beskæftigelsespakken ’København i arbejde’, bedre tilbud til udsatte
københavnere, renovering af plejehjem til gavn for byens ældre og
give københavnerne mere kultur og idræt – blandt andet med nye
kunstgræsbaner og penge til en yderligere renovering af Københavns
Hovedbibliotek.
Aftalen blev indgået fredag aften af et bredt politisk flertal på
Rådhuset bestående af de syv partier bag det seneste budgetforlig:
Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Venstre, De
Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
- Jeg er meget glad for, at et bredt flertal på Rådhuset tager ansvar
for at skabe bedre skoler, løfte vilkårene for de ældre og udsatte samt
skabe flere job. Særligt skoleområdet får et tiltrængt løft, siger
overborgmester Frank Jensen (S).
I alt bruger Københavns Kommune 872 millioner kroner på at
forbedre forholdene for københavnerne. I en tid med pres på de
offentlige udgifter har Københavns Kommune fastholdt en stram
styring af udgifterne og hovedparten af pengene er ubrugte midler fra
2011.
De såkaldte helhedsrenoveringer af 10 skoler handler ikke blot om at
sætte bygningerne i stand, så de får en tidssvarende standard, men
også om at etablere fx bedre varme- og ventilationsanlæg, så
indeklimaet bliver bedre, og eleverne kan koncentrere sig om
undervisningen.
Med 18 millioner kroner til beskæftigelsespakken ’København i
arbejde’ sætter forligspartierne ind med beskæftigelsesinitiativer på de
områder, hvor København har oplevet stigende ledighed på grund af
krisen.
- Forliget giver et kraftigt løft til jobindsatsen i en krisetid – det er jeg
meget tilfreds med både på de lediges og på samfundets vegne.
Indsatsen overfor ungeledigheden, som er et af krisens største
problemer, bliver forstærket gennem jobpakken, ’København i
arbejde’, og en uddannelsespakke forstærker lediges kompetencer,

23-03-2012

siger Anne Mee Allerslev (R), som er beskæftigelses- og
integrationsborgmester.
Aftalen forbedrer byens kultur- og fritidstilbud ved blandt andet at
modernisere hovedbiblioteket og bygge en lethal.
- Med forliget får vi bygget en lethal på Højdevangsskolen. Da vi
tilmed har fået penge til kreativ vækst og renovering af
hovedbiblioteket, er jeg meget tilfreds, siger kultur- og
fritidsborgmester Pia Allerslev (V).
Ombygningen af Nørrebrogade skal gøres færdig, så cyklisterne får
bedre forhold. Desuden er der i aftalen 20 millioner kroner til et
stofindtagelsesrum på Vesterbro.
- Det er en solid aftale, der har gode konkrete forbedringer – både for
almindelige københavnere og for de allermest udsatte borger i byen.
For os har et stofindtagelsesrum på Vesterbro stor værdi for at give
stofmisbrugerne bedre vilkår og få sprøjterne væk fra porte og gader,
siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).
Københavnske forældre kan glæde sig over, at forligspartierne har
besluttet at afskaffe de to uger ferielukning i daginstitutionerne.
- Det har været vigtigt for os at få afskaffet lukkeugerne, så
københavnske forældre selv kan bestemme, hvornår de vil holde ferie
allerede fra 2012. Samtidig glæder vi os over, at der er opnået
enighed om at bruge 61 millioner kroner på nye parkeringspladser,
siger Rasmus Jarlov, fung. gruppeformand fra Konservative.
Partierne bag aftalen forbedrer også forholdene på det sociale område
ved modernisering af boliger og døgnpladser til udsatte københavnere,
ligesom to plejecentre bliver moderniseret.
- Vilkårene for byens ældre er af afgørende betydning for Dansk
Folkeparti. Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi har opnået
bedre forhold for de ældre københavnere ved at renovere et plejehjem
og et plejecenter samt ved at investere i sprinkleranlæg for at sikre
beboerne mod brandulykker, siger Carl Christian Ebbesen,
gruppeformand for Dansk Folkeparti.
Også hos Liberal Alliance er der glæde over aftalen:
- Liberal Alliance er stolte over, at det endnu er en gang er lykkedes
at gøre det billigere at være københavner. Helt konkret afskaffer vi
allerede fra i år afgiften på udeservering til glæde for både
københavnere og turister, siger Lars Berg Dueholm, der er
gruppeformand for Liberal Alliance.
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