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København vokser med mere end 10.000 indbyggere om 
året. Det er positivt for Danmarks hovedstad, men de man-
ge mennesker slider også på byens bygninger og veje. I år 
modtager København derudover flygtninge, som skal have 
et sted at bo og de bedst mulige forudsætninger for en vel-
lykket integration. Med overførselssagen 2016 tager parter-
ne endnu et skridt mod at få styr på byens milliardefterslæb 
på vedligehold og sikre gode rammer for flygtninge.

7,7 mia. kr.
i efterslæb på 
vedligeholdelse

VEDLIGEHOLD AF BYEN OG
MODTAGELSE AF FLYGTNINGE

Efterslæb på vedligehold
København har et efterslæb på vedlige-
hold af kommunens ejendomme og veje 
som indtil videre er opgjort til 7,7 mia. kr. 
Det skyldes, at København historisk har 
haft store økonomiske udfordringer og 
manglet penge til at vedligeholde byen. 
Den udvikling er vendt, og Københavns 
Kommune effektiviserer årligt for om-
kring 300 mio. kr., så alle pengene kan 
bruges til mere velfærd og til at nedbringe 
kommunens store vedligeholdelsesefter-
slæb. De senere år er der taget hul på den 
omfattende vedligeholdelsesopgave med 
investeringer på 4,7 mia. kr. Med over-
førselssagen 2016 fortsætter vi arbejdet og 
investerer 327,3 mio. kr. i at vedligeholde 
og renovere byens skoler og andre kom-
munale institutioner.

Flere parkeringspladser 
Mange københavnere er afhængige af en 
bil for at få hverdagen til at hænge sam-
men. Som en udmøntning af dele af bud- 
get 16 på parkeringsområdet lejes 380 
parkeringsplader i et parkeringsanlæg i 
Indre by fra 2017 til 2021 til beboerpar-
kering. Derudover sikres fra 2019 155 nye 
parkeringspladser ved Langebro til bebo-
er- og offentlig parkering ved omdannelse 
af et kommunalt garageanlæg. Endelig 
sikres 160 pladser til beboer- og offentlig 
parkering i Indre by i et eksisterende 
p-anlæg fra senest april 2022. Derudover 
undersøges mulighederne for etablering af 
to nye underjordiske anlæg til beboer- og 
offentlig parkering i Indre by, ligesom der 
etableres gratis tidsbegrænset parkering 
om lørdagen i alle kommunalt ejede 
parkeringsanlæg.

Hvor kommer pengene fra?
Årlige effektiviseringer og sund styring 
af økonomien gør det muligt at undgå 
merforbrug og overføre ubrugte midler 
fra sidste år til de kommunale kerneom-
råder i 2016. Midlerne til nye initiativer i 
overførselssagen stammer primært fra for-
skellige merindtægter og mindreforbrug 
i regnskabet for 2015. Overførselssagen 
i København er en politisk forhandling 
mellem de partier, som stod bag budget-
aftalen 2016. I år anvendes 585,1 mio. kr.

Gode rammer for flygtninge
København modtager op til 335 flygt-
ninge i 2016. De nye københavnere skal 
sikres de bedst mulige forudsætninger 
for hurtigst muligt at blive integreret og 
selvforsørgende, så de bliver en del af 
og bidrager til byens udvikling. Derfor 
afsættes der 54,5 mio. kr. til bl.a. at bygge 
almene boliger og sikre en god integra-
tion på arbejdsmarkedet. 

Nye praktikpladser
For at imødekomme behovet for ekstra 
praktikpladser afsættes der midler til 33 
erhvervsuddannelseselever (EUD) og 100 
erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) 
i 2016.

54,5 MIO. KR. TIL AT  
MODTAGE FLYGTNINGE

327,3 MIO. KR. TIL AT  
VEDLIGEHOLDE BYEN

Aftalen betyder bl.a. også:
• Botilbudspladser til københavnere  
 med sindslidelser
• Nedbringelse af sagsbehandlings- 
 tider til fleksjob, førtidspension mm.
• Renhold og bemandning af de 
 offentlige toiletter på Nørreport  
 station og Israels PladsKilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

kk.dk/budget



 

Renovering af skoler
Børn er byens fremtid. Derfor har Køben-
havns Kommune siden 2010 afsat 2,2 
mia. kr. til at helhedsrenovere 40 af byens 
70 skoler, så de kan tilbyde de bedste 
rammer for leg og læring. Med aftalen 
sættes yderligere 141,5 mio. kr. af til at 
helhedsrenovere Hylteberg skole. Der har 
vist sig PCB-forurening på Gasværksvej-
ens skole. Den udgør ikke en akut risiko, 
men der afsættes midler til forsegling. 
Samtidig undersøges det, om der skal  
bygges en ny skole i Kødbyen. Desuden 
undersøges mulighederne for placering 

12 boliger til hjemløse genetableres
De 12 skæve hjemløseboliger ’På Sporet’ 
er opført på en lejet grund, som skal 
ryddes indenfor ca. 1-2 år. For at kunne 
genhuse beboerne og imødekomme beho-
vet for boliger til hjemløse skal boligerne 
genetableres på Oliefabriksvej 2.

Huset KBH
Kulturinstitutionen Huset KBH har 
et årligt besøgstal på 400.000 og har 
tilknyttet over 2.000 frivillige. Ejendom-
men er i en ekstraordinær dårlig vedli-
geholdelsesstand, og der afsættes derfor 
36,1 mio. kr. til renovering af de gamle 
bygninger. 

Renovering ved Svanemøllestrand  
og Amager Strandpark
Byens strande skal være indbydende og 
sikre. Derfor afsættes midler til at reno-
vere pieren ved Svanemøllestranden og 
belysningsanlægget på Amager Strand-
park, der begge er i dårlig stand. 

Renovering af klatretårn og skater-
rampe 
Klatretårnet i BaNanna Park og skater-
rampen i Fælledparken står over for en 
nødvendig renovering, hvis de fortsat skal 
kunne anvendes. Der afsættes 1,5 mio. kr. 
til at sætte dem i stand.

Skøjtehal på Østerbro
Det er besluttet i budgetaftalen 2016 
at opføre en permanent skøjtehal som 
et offentlig privat partnerskab på den 
kommunale Østre Gasværkgrunden. Der 
afsættes 153,3 mio. kr. til skøjtehallen 
på Østerbro, så alle københavnere også 
fremover kan stå på skøjter.

af en ny skole på Nordøstamager. Der 
afsættes i alt 156,9 mio. kr. til renovering 
og genopretning af byens skoler.
 
Thorupgården 
Byens udsatte skal have ordentlige forhold 
at leve under. Det socialpsykiatriske botil-
bud Thorupgården på Nørrebro med 102 
længerevarende og 10 midlertidige boliger 
er meget nedslidt. Der afsættes 132 mio. 
kr. til at helhedsrenovere Thorupgården, 
så vi sikrer bedre livsvilkår for nogle af 
byens mest sårbare borgere. 

Københavnerne skal møde gode forhold gennem hele deres 
liv i byen. Københavns byrum, skoler og andre kommunale 
institutioner skal tilbyde gode fysiske rammer, så københav-
nerne får de bedste omgivelser for liv og læring. Med denne 
aftale giver vi byen et løft.   

156,9 mio. kr. 
til renovering 
og genopret-
ning af byens 
skoler

GODE RAMMER 
FOR LIV OG LÆRING

Helhedsrenovering 
af Hyltebjerg Skole

Forsegling af
Gasværksvejens Skole 
og planlægning af en 
ny skole ved Kødbyen

Nye botilbudspladser
til københavnere med sindslidelser

Genetablering af 
12 boliger til 
hjemløse københavnere

Nye botilbudspladser
til københavnere 
med sindslidelser

Guldberg Skole

Renovering af
kulturstedet Huset Kbh

Renovering af 
belysning ved 
Amager Strandpark

Renovering af 
klatretårn

Helhedsrenovering af
det socialpsykiatriske
bosted Thorupgården

Renovering af 
skaterrampe Renovering af pier 

ved Svanemøllestranden

Faglokale til 
Skolen ved Sundet

ØSTERBROBRØNSHØJ-HUSUM

NØRREBRO

BISPEBJERG

VALBY

VANLØSE

VESTERBRO
/KONGENS 
ENGHAVE

AMAGER ØST

AMAGER VEST

INDRE BY
/CHRISTIANSHAVN

Etablering af skøjtehal

RENOVERINGER OG ANLÆG I KØBENHAVN

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
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I 2016 modtager København 335 flygtninge. De nye køben-
havnere skal have de bedste forudsætninger for at blive in-
tegreret og selvforsørgende, så de bliver en del af byen og 
bidrager positivt til Københavns udvikling. Derfor afsættes 
der 54,5 mio. kr. til at skabe gode rammer for flygtninge.

Tag over hovedet
Et trygt hjem i et almindeligt køben-
havner-kvarter er fundamentet for en 
god integration. Når de første flygtninge 
kommer til København i maj 2016, er der 
gjort klart til dem på Ottiliavej i Valby. 
Her skal de bo så kort tid som muligt, 
før de skal flytte fx i en almen bolig. 
hvor de kan bo side om side med andre 
københavnere rundt om i hele byen. 
Men boliger til flygtninge skal ikke gøre 
ventelisterne længere. For at sikre boliger 
til flygtninge og samtidig undgå, at de 
almindelige ventelister til en almen bolig 
vokser, indgår Københavns Kommune 
en aftale med de almene boligselskaber. 
Aftalen sikrer, at der bliver bygget ekstra 

Beskæftigelse skaber god integration
Et job på almindelige vilkår er en nøgle 
til integration for en voksen flygtning. 
Københavns Kommune ønsker, at alle 
hurtigst muligt bliver en del af byens 
arbejdsmarked. Det er vigtigt – både for 
den enkelte og for København. Derfor 
bliver der igangsat indsatser og afsat mid-
ler til integrationsydelser for 16 mio. kr. 
Pengene skal bl.a. bruges til at etablere en 
modtagefunktion, der skal hjælpe flygt-
ninge i job, ansætte ”sociale viceværter”, 
der kan støtte flygtningene i hverdagen 
og en uddannelsesindsats rettet mod unge 
mellem 18-25 år.

Sundhed og social støtte
Flygtninge kommer fra krig og usik-
kerhed og har derfor et større behov for 
lægehjælp og social støtte end den gen-
nemsnitlige københavner. Derfor er der 
afsat 18,3 mio. kr. til at dække det øgede 
behov på social- og sundhedsområdet. 

God integration
De nyankomne flygtninge skal integreres 
hurtigt og effektivt. Her rækker myndig-
heder og kommunal omsorg ikke alene. 
Den bedste vej til integration er kontakt 
med københavnerne. Derfor igangsættes 
initiativer for 3 mio. kr., der skal matche 
flygtninge med frivillige. Det skal fx være 
nemt for alle københavnere – der har 
lyst – at melde sig som kontaktperson, 
værtsfamilie eller udlejer for en flytning 
gennem kk.dk.

boliger, der kan erstatte de boliger, som 
flygtningene flytter ind i. Der er afsat 
10,5 mio. kr. til grundkapital. 

Læring og leg
God integration i børnehøjde begynder 
i skolen og i dagtilbud. Her skal hele 
familien være i centrum. Derfor er det 
afgørende, at skoler i København har tid, 
ressourcer og kompetencer til et udvidet 
forældresamarbejde. Flygtningebørn og 
deres familier skal indgå i et modtage-
forløb, når børnene begynder i dagtilbud 
og skole, der skal sikre tryghed og tillid. 
Københavns Kommune bruger 4,8 mio. 
kr. på indsatser for flygtninge ved skoler 
og dagtilbud.

54,5 mio. kr. 
til at skabe 
gode forhold 
for flygtninge

FLYGTNINGE SKAL VÆRE 
EN DEL AF KØBENHAVN 

16 MIO. KR. TIL AT FÅ 
FLYGTNINGE I JOB 18,3 MIO. KR. 

TIL SUNDHED
OG SOCIAL STØTTE

3 MIO. KR. TIL AT MATCHE 
FLYGTNINGE MED FRIVILLIGE

12,4 MIO. KR. 
TIL BOLIGER 
OG INDBO

4,8 MIO. KR. 
TIL SKOLER OG 
DAGTILBUD

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
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