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København har i disse år landets laveste gennemsnitsalder. Derfor skal vi også være 
den bedste kommune at være ung i. Vi skal have et godt og trygt studieliv, vi skal have 
ungdomsboliger, vi skal bekæmpe ensomheden blandt unge og gå forrest i et opgør 
med den preskultur, som mange unge mennesker i dag slår sig på. Men samtidig 
skal vi også være en god by for de mange mennesker, som bliver ældre her. Vi skal 
sikre, at alle kan komme rundt i byen, at vi har et stærkt fokus på sundhed og støtte til 
demente. Vi skal have nogle levende og hyggelige plejehjem med en værdig behand-
ling af de mennesker, som har bygget vores samfund og vores by.

Vores målsætninger for en by til hele livet

Vi skal bekæmpe boligmangel for unge og 
studerende
I dag er det alt for svært at finde et sted at bo som ung 
og studerende. Sådan skal det ikke være i fremtiden. 
Vi skal have boliggaranti til unge og mange flere ung-
domsboliger og kollegier, som er til at betale for unge.

Vi vil give alle københavnere ret til et sundt liv
København skal danne rammen om det sunde liv. 
Uanset om du bor på Amager, Østerbro eller Nørre-
bro, uanset om du er akademiker eller ufaglært, skal 
du have muligheden for et sundt og langt liv i Køben-
havn. Vi skal forebygge ulighed i sundhed og særligt i de 
udsatte boligområder.

Derfor skal vi styrke og udbygge vores sundhedshuse, 
særlige sundhedsindsatser og løfte i de områder af 
byen, hvor sundhedstilstanden er ringest og levealde-
ren lavest. Det gælder også tandpleje, hvor vi skal have 
større fokus på tandsundhed.

Vi skal sørge for, at vi kan rekruttere kvalificeret sund-
hedspersonale. Derfor er vi nødt til aktivt at indgå 
endnu mere i uddannelsessamarbejder og samtidig til-
byde attraktive arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø 
på vores sundhedsarbejdspladser.

Det skal være trygt at blive ældre i Køben-
havn
Som ældre skal man kunne få den hjælp og støtte, som 
man har brug for. Vi skal sikre kernedriften, der skal 
ikke spares på rengøring og anden praktisk støtte, de 
ældre skal ikke opleve, at deres hjem er en banegård af 
nye medarbejdere hele tiden. Der skal sikres kontinui-
tet i hjemmeplejen.

Vi skal skabe gode plejehjem og en ordent-
lig hjemmepleje
Der kommer flere ældre københavnere. Heldigvis. De 
skal kunne leve et godt liv. Uanset om det er i eget hjem 
eller på et plejehjem. Der skal være en service, hvor 
man får den hjælp, som man har brug for. Derfor skal 

Vi vil et opgør med preskulturen og mere 
livsglæde for unge københavnere
Alt for mange unge mistrives, fordi de er bange for, om 
de gør det godt nok. Vi skal som by tage et opgør med 
preskulturen og give et gladere og bedre liv til børn og 
unge. Vi skal sørge for at flere tager den snørklede vej 
og fx kommer på efterskole eller højskole.

København skal være landets bedste stu-
dieby
Vi har flere studerende i København end noget andet 
sted i landet. Derfor skal vi sørge for, at København bli-
ver landets bedste by at bo og leve i som ung og som 
studerende.
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indsatsen, maden og aktivitetsniveauet på plejehjem og 
i hjemmeservice være af høj kvalitet. Der skal være tid 
til både pleje og det relationelle arbejde på vores pleje-
hjem. Der er vi særligt presset i aften- og nattetimerne, 
hvor der er behov for et løft af normeringen. Og så skal 
vi holde fast i vores serviceniveau. Vi må ikke gå med til 
massive nedskæringer, så vi ender som andre kommu-
ner, der har haft et hav af kedelige sager i offentlighe-
den. Det må vi ikke byde vores ældre i København.

Vi skal lære af Corona, så vores hjemmepleje og pleje-
centre fremtidssikres ift. smitterisiko.

Rammerne om ældrepolitiken i København 
skal formes sammen med de ældre køben-
havnere
Det er vigtigt, at de ældre københavnere bliver involve-
ret i det daglige. Det gælder alt fra brugerråd lokalt til 
ældrerådet, ældresagen og andre organisationer, som 
samler og taler de ældres sag.

Vi skal give bedre støtte til pårørende
Flere og flere lever længe med flere kroniske syg-
domme. Det er opslidende at være pårørende til en 
ægtefælle med multisygdom med fx et kræftforløb og 
en demenssygdom samtidig. Der skal være støtte til 
pårørende, og i samarbejde med regionen sikres sam-
menhængende og trygge patientforløb. Demensvenlige 
byområder skal udvikles i sammenhæng med lokale 
plejecentre, som så vidt muligt skal kunne rumme alle 
typer af ældre. Demente ældre skal kunne blive i deres 
eget lokalområde længst muligt – også af hensyn til 
deres pårørende.

København skal være en tilgængelig by for 
alle ældre
Det er helt afgørende, at man kan komme rundt i byen, 
når man er blevet ældre og mindre mobil. Derfor skal 
alle ældre københavnere opleve, at byen er tilgængelig, 

og at det er nemt at komme rundt. Derfor skal vi også 
arbejde videre med demensvenlige bydele og boliger i 
København.

Vi skal indrette trygge og seniorvenlige byrum. Vi skal 
også fortsætte det gode arbejde fra denne valgperiode 
ift. bænke og offentlige toiletter. Vi skal sikre, at de ældre 
københavnere har god og billig offentlig transport, så 
man ikke begrænses i det aktive seniorliv i København.

Mere liv til alle ældre københavnere
Ligesom alle andre mennesker, så har ældre menne-
sker brug for at grine, smile og have det godt. Både 
alene og i fællesskab med andre. Derfor skal der være 
gode sociale tilbud og muligheder for at indgå i fælles-
skaber for de ældre københavnere. Og vi vil arbejde for 
en veluddannet og synlig ledelse inden for alle dele af 
ældreplejen.

Vi skal udnytte og styrke synergierne i det lokale sam-
arbejde og fællesskab. Det gælder plejecentre, senior-
boliger, aktivitetscentre, sundhedscentre, §79-klubber, 
senioridræt osv. Ligesom vi bør have mere fokus på 
aktiviteter til dem over 80.

Lad stærke ældre københavnere hjælpe til
De ældre københavnere lever længere og har det 
generelt bedre end tidligere generationer. De vil gerne 
bidrage og hjælpe til. Som vi fx har set det på bymuseet, 
hvor frivillige ældre har hjulpet med et hav af opgaver. 
Det giver fællesskab og indhold i livet hos de ældre 
københavnere.

1. Vi vil gøre København grønnere

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5. Mindre ulighed og bedre hjælp til mennesker på kanten

6. Gode jobs og muligheder for alle

7. Vi skal have et stærkt erhvervsliv og et levende lokalt  
 butiksliv

8. Kultur skal skabe sammenhæng og liv i byen

9. Københavnerne skal med på råd i en åben og effektiv  
 kommune

11. Vi vil kickstarte byen med fælleskab og solidaritet

10. København skal være en sund by til hele livet
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