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København vokser i disse år med næsten 1.000 nye
københavnere om måneden, og i år runder byen 600.000
indbyggere. Det er glædeligt, at så mange vil bo i Danmarks
hovedstad. Men det betyder også øgede udgifter til kernevelfærd, boliger og infrastruktur. Derfor byder budget 17
på markante investeringer, så vi kan gøre tingene bedre og
billigere – og sikre høj livskvalitet for københavnerne.

Over 675.000
københavnere
i 2025

Mange mennesker søger i disse år til
København. Det betyder, at flere børn,
unge, voksne og ældre skal gå i skole,
have tag over hovedet og plejes. Det
koster. De senere års loft over udgifterne
til kommunal service og regeringens
moderniserings- og effektiviseringsprogram betyder desuden, at kommunerne
får tilført færre midler. Det lægger pres
på kommunens økonomi.

København rummer i dag ca. 10 procent
af Danmarks befolkning. Men byen huser
også mange mennesker, der har brug for
ekstra støtte til at klare hverdagen. 21
procent af landets fattige, ca. 15 procent af
landets langtidsledige og ca. 25 procent af
Danmarks hjemløse bor i København. De
skal naturligvis have hjælp. Også det stiller
krav til byens økonomi.

Økonomiske udfordringer
De mange københavnere betyder, at
byen bruges flittigt og slides over tid.
København har et efterslæb på vedligehold af kommunens ejendomme og veje
på 7,7 mia. kr. Der afsættes derfor hvert
år millioner til renoveringer, så byens
veje og institutioner skaber gode rammer
for københavnernes hverdag.

3 GODE EKSEMPLER PÅ PROJEKTER FRA INVESTERINGSPULJEN I 2016
I 2016 har København besluttet at investere i 59 smarte løsninger, der skal sikre velfærden i fremtiden.

Med online skærmbesøg kan socialt udsatte og borgeren
med handicap få digitalt besøg af hjemmeplejen via fx sin
tablet. Der investeres 3,7 mio. kr. i initiativerne, som skal
bidrage til en mere fleksibel hjemmeplejeservice og reducere kommunens udgifter med 2,1 mio. kr. om året.
Med nye loftslifte og vendesystemer kan borgere med
handicap flyttes og vendes af én hjælper frem for to. Der
investeres 2,4 mio.kr. over tre år. Investeringen tilbagebetales over 2 år og medvirker til, at kommunen sparer ca.
2,9 mio. kr. om året.
Udstyret med en tablet eller bærbar pc kan medarbejdere,
der hjælper københavnere med handicap i hjemmet, lægge
planer og dokumentere besøg på stedet, frem for efterfølgende at gøre det foran pc’en på kontoret efterfølgende.
Samtidig bliver borgeren mere aktivt involveret i sit forløb. I
2017 udrulles projektet til 1.350 medarbejdere. Den samlede
investering på 23,9 mio. kr. sparer i fremtiden kommunen for
ca. 5 mio. kr. om året. Samtidig giver det medarbejdere en
smartere arbejdsgang.
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Flere københavnere til samme budget
For både at klare Københavns udfordringer og bevare den høje kvalitet i vores velfærd, er vi nødt til at gøre tingene smartere.
De senere år har vi effektiviseret for ca.
300 mio. kr. om året. Med de mange nye
københavnere får vi brug for over 700 mio.
kr. ekstra til velfærd frem mod 2020 blot
for at opretholde det nuværende serviceniveau. De penge vil vi finde ved at løse
opgaverne smartere.
Vi investerer i fremtidens velfærd
Sidste år etablerede vi derfor en investerings- og innovationspulje til at udvikle
nye smarte velfærdsløsninger. Vi afsatte
452 mio. kr. i 2016, og 59 nye initiativer er
besluttet, hvilket betyder, at vi kan spare
omkring 332 mio. kr. årligt i de kommende år. Med budget 2017 fortsættes
kursen og der afsættes 450 mio. kr., så vi
også i fremtiden kan levere den velfærd,
som københavnerne forventer.
Vi inviterer virksomheder og producenter
til at deltage i udviklingen af nye løsninger
og støtter dermed op om eksport af dansk
velfærdsteknologi. Målet er klart: Danmarks hovedstad skal tilbyde de bedste
rammer for københavnere, turister og
virksomheder – også i fremtiden.
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