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 Nemlig den tragiske skudepisode på
Christiania.
 Jeg er dybt berørt over situationen.
 Den ene af de to politibetjente, der blev
ramt, er fortsat indlagt og i livsfare.

Bemærkning til
arrangementet

Disposition:
 Christiania
 Opfordring til bred, ansvarlig aftale
 Der er leveret resultater
 Forsvaret for kernevelfærden og kampen om
omprioriteringsbidrag
 Budgetprioriteringer:
o Velfærdsindsatser, der gør en forskel.
o Efterslæb på renoveringer skal nedbringes
o Et godt byliv
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Sted:
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BR salen

side 1a

 Jeg sender alle mine tanker og dybeste
medfølelse til ham og hans familie. Og til
de to andre, som også blev ramt.
 Jeg tror, at det er åbenlyst for alle, at der er
en forråelse i gang på Christiania, som er
helt, helt uholdbar.
 Og i dag så vi, at grænsen mellem tolerant
fristad og hårdkogt hash-marked for længst
er overskredet.
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Budgettale
01-09-2016
BR salen

side 1b

 Debatten her til aften skal handle om de
kommende budgetforhandlinger.

 Men sådan tror jeg ikke, at det bliver her i
København.

 Men jeg vil gerne orientere
Borgerrepræsentationen om, at jeg har
inviteret byens borgmestre og
Justitsminister Søren Pind til et fælles
møde.

 Slet ikke.

 Så vi kan tale om, hvordan vi kan skabe ro
og tryghed for borgerne på Christianshavn.
 Men nu vil jeg vende blikket mod
budgettet.
 For 2017 nærmer sig.
 Det betyder, at vi skal have lagt et budget.
 Og vi kan samtidig så småt se næste
kommunalvalg i horisonten.
 Den klassiske fordom om politikere vil
være, at nu står den på overbudspolitik.

 Jeg håber og tror, at vi kan lande en bred
aftale om et ansvarligt budget.
 Som vi har gjort før.
 Og jeg vil stærkt fraråde, at vi nu læner os
mageligt tilbage på en bænk – der måske
blinker – og tænker kortsigtet igen.
[Pause]
 Vi har sat en klar kurs for København:
 Både livskvaliteten og økonomien skal
vokse.
 Derfor har vi også taget fat på at løse
københavnernes hverdagsudfordringer:



En københavnerskole betyder ikke længere
uhumske toiletter og elendigt indeklima,



fordi vi har sikret totalrenovering af langt
over halvdelen af københavnerskolerne.



Vi prioriterer skolemad på alle skoler og
køkkener i daginstitutioner,



fordi det bare betyder så utrolig meget for
familiernes hverdag og børnenes trivsel.



Og – hvad der for mig er næsten vigtigst af
alt: vi har sat alle kræfter ind på at bygge
almene boliger.

 Siden 2010 er det lykkedes at finansiere
mere end 6.000 nye almene boliger.
 Og i år vandt vi endegyldigt kampen om at
stille krav om almene boliger i nye bydele.
 Vi fører en af verdens mest aktive
boligpolitikker.

 Og realiserer mange årtiers vision om at
bygge boliger, som kan betales af folk med
almindelige indkomster.
 Fordi København aldrig må blive et VIPprojekt.
 Og når vi om lidt skal i gang med at
forhandle om næste års budget, vil netop
dét også være min grundsætning.
[Forsvaret af kernevelfærden]
 Udgangspunktet for budgetforhandlingerne
ser mere lovende ud end i januar.
 Truslen om et omprioriteringsbidrag på en
kvart milliard kroner er væk.
 Det er det, fordi vi stod sammen om at få
afværget regeringens nedskæringsplaner.
 Sammen på Rådhuset og sammen med
ansatte, elever, forældre og mange andre.

 Tak for det.

 Kommunerne er klar.

 I stedet har fået et såkaldt moderniseringsog effektiviseringsprogram.

 Nu må staten komme med.

 Det betyder, at vi skal finde 51 millioner
kroner hvert år og aflevere til statskassen.

 I København effektiviserer vi vores egen
drift med over 300 millioner kr. hvert
eneste år.

 Den regning vil vi ikke sende direkte
videre til de københavnske skoler,
daginstitutioner og plejehjem.

 Vi bruger de penge på at tage imod mere
end 10.000 nye borgere om året indenfor
samme budget.

 Derfor er jeg også glad for, at vi tager de
51 millioner kroner fra råderummet i årets
budgetforhandlinger.

 Og vores investeringspulje sætter skub på
nytænkning af vores velfærdsløsninger.

 Men hvis moderniseringsprogrammet ikke
skal betyde nye nedskæringer de
kommende år, så har jeg én bøn til
regeringen:
 Nu må I sætte handling bag årtiers tomme
løfter om afbureaukratisering og udvikling
af den offentlige sektor.

 Trækket på puljen har været
overvældende.
 Og hvis man er i tvivl om effekten, kan
man bare se på SOF.

 De klarer alle deres effektiviseringer via
investeringscases.

 For gode skoleledere er helt centrale for at
skabe gode skoler.

 Ingen skal sige, at kommunerne ikke
anvender pengene med omtanke.

 Og derfor vil jeg rejse et ønske om at
styrke den tidlige indsats og få flere
familier til tidligt at vælge dagtilbud.

[Velfærdsindsatser, der gør en forskel]
 I København bruger vi 25 mia. kr. på
velfærdsservices hvert eneste år.
 Vi forhandler kun om en lille del af alle
disse milliarder.
 Men hvis vi prioriterer de rigtige indsatser,
kan vi skabe stor effekt.
 Og set med mine øjne er der særligt ét
område, hvor vi skal styrke kvaliteten:
Nemlig i forhold til byens børn.
 Derfor går jeg til forhandlinger med et
ønske om at prioritere skoleledelse.

 For i København har vi vuggestuer og
børnehaver af høj kvalitet, der gør en
forskel.
 Desværre er der forældre, særligt i de
udsatte byområder, som ikke gør brug af
dem.
 Det skal vi lave om på.
[Det skal virke – Efterslæb på renoveringer
skal nedbringes]
 Samtidig er vi også nødt til at holde fokus
på de fysiske rammer, ikke mindst på
skolerne.

 Det skal altså være slut med nedslidte
københavnerskoler, hvor legepladsen er en
stribe med asfalt, og gymnastiksalen
lækker i regnvejr.

 Men det betyder ikke, at alle
miljøproblemer er løst.

 København har et renoveringsefterslæb på
7 mia. kr.

 Det kan siges i tre korte overskrifter:

 Fristen for rettidig omhu udløb for mange
år siden.
 Nu skylder vi fremtidige generationer at få
løst problemerne.
[Et godt byliv]
 For selvom København er en dejlig by, må
vi ikke være blinde for, at meget også kan
blive bedre.
 Det er jo fantastisk, at havnen er så ren, at
man kan bade i den.

 Tværtimod.

 Vi skal have mindre røg
 Vi skal have mindre støj
 Og vi skal have mindre møg.
 De larmende diesel-busser skal erstattes af
el-busser uden støj og forurening.
 Vi skal have skraldet væk fra gaderne.
 For natur og rent miljø er jo noget af det,
som gør København så skøn.
 Og jeg tror, at vi kan få langt flere til at
bruge vores grønne områder.

 Et af de skønneste er Naturpark Amager.
 Som er ti gange større end Central Park i
New York, og over dobbelt så stor som
Dyrehaven.
 Alligevel er der årligt kun godt 1 million
besøg – en brøkdel af Dyrehavens 7
millioner besøg.
 Nordea-fonden har givet en flot bevilling
til at løfte naturparken.
 Lad os supplere med et Københavnerbidrag, så vi kan få en naturpark i
verdensklasse, som Københavnerne får
øjnene op for.
[Afslutning]
 Bedre kernevelfærd
 Styr på de slidte skoler
 Og et grønnere og renere København.

 Det er nogle af de vigtigste emner for mig.
 Der kommer helt sikkert langt flere op i
forhandlingerne.
 Jeg glæder mig.
 Lad os gå sammen om en bred og god
aftale, som kan gøre København til en
endnu mere fantastisk by at bo i.

