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Her er vores plan for København
Valgprogrammet her er produktet af flere måneders politisk samtale. 

Det er et katalog af idéer udviklet i fællesskab af flere hundrede københavnske 
socialdemokrater. 

Det her er vores plan for et grønnere København med flere muligheder for leg, 
sport og kultur. For en by, hvor det er godt at være fordi de stærke passer på de 
små. For et stærkere fællesskab, hvor der er plads til alle.

På vegne af Socialdemokratiet i København

Jan Salling, formand, Ann Urbrand, næstformand, Lars Weiss, gruppeformand 
Susan Hedlund, politisk ordfører og formand for valgprogramudvalget.



S O C I A L D E M O K R A T I E T  I  K Ø B E N H A V N 3

København skal være børnenes by
En tryg og god barndom er den bedste forudsætning for et godt liv. Vores børn 
skal have en tryg og spændende hverdag, hvor de sammen med andre børn og 
voksne kan udvikle sig kreativt, socialt og fagligt til hele mennesker.

Børnefamilier i København skal trygt kunne aflevere deres børn i daginstitutio-
nen om morgenen og med ro i sindet tage videre på arbejde.

Derfor vil vi arbejde for
• Flere uddannede pædagoger
• Mere efter- og videreuddannelse til både pædagogisk personale og ledelse

Vi vil skabe en folkeskole i København, som er forældrenes foretrukne, simpelt-
hen fordi den kan tilbyde børnene mere både fagligt og socialt. Vores børn skal 
have en moderne skoledag med fokus på faglige resultater såvel som fysisk 
aktivitet, kreative fag og dannelse.

Derfor vil vi arbejde for
•  Samskabelse, hvor dygtige lærere samarbejder med forenings-, kultur- og 

Godt fra start

  vores børn har krav på uddannede pædagoger

  en Folkeskole som kan meget mere
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erhvervslivet om at skabe en afvekslende og lærerig skoledag
• Økologisk skolemad på flere skoler. Vi er allerede tæt på 90 pct., men vi skal 

helt i mål
•  Energirenoveringer og andre grønne tiltag som gør vores folkeskoler endnu 

grønnere 
• Social og miljømæssig bæredygtighed på skoleskemaet sammen med sund 

madlavning.  Børnene er fremtiden - og samtidig de bedste til at ”nudge” 
mor og far i en grønnere retning.

Det er en socialdemokratisk kerneværdi, at vi hjælper dem, som har brug for 
det. Vi vil bryde mønstre - ikke blot skabe mønsterbrydere. Alle skal have gode 
forudsætninger for et godt liv. 

Derfor vil vi arbejde for
• Automatisk opskrivning i daginstitutioner kombineret med en fokuseret 

indsats fra bl.a. sundhedsplejersker. Det skal hjælpe de godt 700 køben-
havnske børn fra udsatte familier, som i dag passes hjemme, ind i fælles-
skabet, hvor de kan få den støtte, de har brug for.  
- Familier skal stadig frit kunne vælge at afmelde deres barn - ingen børn 
tvinges i institution. Men vi vender systemet om, så man aktivt skal framel-
de sig i modsætning til nu, hvor man aktivt skal skrive sig op.

• Sociale partnerskaber, hvor unge i risikogrupper sluses ind på arbejdsmar-
kedet via aftaler mellem kommuner, fritidsklubber og erhvervsliv

   de negative sociale mønstre skal rives ned!

   skolen har et socialt ansvar – også de private!
Skolen skal klæde vores børn på til vok-
senlivet og sikre, at alle børn har opnået 
gode kompetencer både personligt og 
fagligt, når de afslutter deres skolegang.

Derfor vil vi arbejde for
•  Skabe flere såkaldte “turn-around-

skoler” hvor socialt belastede folke-
skoler vendes 180 grader med en 
målrettet indsats, nye skoledistrikter 
og midler til konkrete tiltag

•  Fortsætte “Københavner-model-
len”, hvor der reserveres pladser 
til sprogligt udfordrede elever på 
sprogligt stærke skoler

•  Krav til privatskolerne om at løfte 
deres del af det sociale ansvar



S O C I A L D E M O K R A T I E T  I  K Ø B E N H A V N 5

Kultur for alle og i fællesskab: Hele livet igennem
Kultur og fritidstilbud er der, hvor vi møder hinanden på tværs af sociale og 
faglige skel. Til fodbold eller malekursus på aftenskolen er vi sammen på kryds 
og tværs. Det er rigtig sundt for os mennesker! Det er nemlig med til at skabe 
fællesskab på tværs. Og det giver livskvalitet - hele livet igennem.

Derfor vil vi
•  Give kultur på recept til langtidssyge og andre som har brug for et “skud” 

kultur og fællesskab som tillæg til den lægelige behandling. Det betyder 
meget for livskvaliteten

•  Stille krav om at de arrangementer, som får støtte af kommunen, tager 
sociale hensyn, der giver mulighed for bredest mulig deltagelse

København bliver igen og igen kåret som den bedste by at bo i. Vi skal værne 
om at udvikle byens muligheder med kreativ kultur, rekreative områder, gastro-
nomi og sportsfaciliteter. 

Derfor vil vi arbejde for
• Faciliteter for alle i byrummet. De fleste af byens udendørs idrætsfaciliteter 

tiltrækker primært drenge og mænd. Det skyldes ikke, at piger og kvinder er 

Aftenskole 
er også kultur 

  gadeidræt - også For piger
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mindre aktive. Derfor skal vi også skabe tilbud målret-
tet til dem

• Renovere og bygge kulturhuse som er bæredygtige og 
kan anvendes fleksibelt

Vi vil sikre, at byens fritidstilbud og kulturelle muligheder 
kommer alle byens beboere til gode ved i samarbejde med 
lokale ildsjæle at prioritere nye tilbud i områder som bl.a. 
Nordvest og Sydhavnen, hvor de kulturelle muligheder 
trænger til et løft.

Derfor vil vi give foreninger m.m. bedre vilkår med
•  Adgang til at bruge kommunens faciliteter, når de al-

ligevel står ledige som for eksempel den lokale skoles 
idrætshal i aftentimerne og weekenden

•  Samlokalisering tænkes ind i lokalplanerne, så skoler 
og fritidsordninger spiller sammen med idræts- og 
folkeoplysende foreninger

•  Flerårige bevillinger til foreninger, så de kan planlæg-
ge mere langsigtet

  slut med tomme gymnastiksale i weekenden
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Københavnerne skal have plads ved beslutningsbordet
København er københavnernes by. Alle os helt almindelige mennesker som bor 
her. Det er vores by, og udviklingen af København skal selvfølgelig ske sammen 
med københavnerne. Derfor vil vi have flere pladser til helt almindelige køben-
havnere rundt om bordene, der hvor byens udvikling besluttes.

Borgere og politikere skal snakke mere sammen. Derfor skal det lokale demo-
krati i form af lokaludvalgene integreres i Københavns styreform.

Derfor vil vi
•  Nedsætte et udvalg (§17.4) med den bundne opgave at udvikle konkret 

forslag til udvikling af lokaludvalgene, så vi får et stærkt lokalt demokrati

Københavns nuværende styreform er ekstremt bureaukratisk og spænder ben 
for samarbejde på tværs af fagområder. Det kan vi gøre bedre! København har 
brug for et stærkt samarbejde på tværs for at kunne løse nogle af de udfordrin-
ger, vi står overfor. Det gælder fx i forhold til bander, hvor vi har brug for gade-
plansmedarbejdere, klubfolk, politi og kommunalforvaltning, som samarbejder 
om at sikre et trygt København.   

Derfor vil vi
•  Arbejde for et udvalgsstyre. Det betyder, at alle fagudvalg med borgmestre 

i spidsen samles i én enhedsforvaltning. Det er en tidssvarende styreform, 
hvor tunge og dyre bureaukratiske lag erstattes af helhedsløsninger som 
går på tværs 

Et mere nært demokrati

  det lokale demokrati skal opgraderes

  københavn skal aF med en bureaukratisk styreForm
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Det skal være lettere at komme rundt i København
Vi skal alle kunne færdes trygt i trafikken, uanset om vi er til fods, på cykel, med 
bussen eller har taget bilen. Og så skal vi kunne leve et sundt og bæredygtigt liv 
i København. Derfor skal vi partikelforureningen til livs.

Det skal være let komme fra København og ud i verden. Det er af afgørende 
betydning for byens erhvervsliv. Derfor skal Københavns Lufthavn udvides, så vi 
kan fastholde vores status som nordens knudepunkt.

Vi vil kunne trække vejret frit. Luften i København skal være ren, og derfor skal 
partikelforurening begrænses. 62 pct. af alle københavnere cykler til og fra ar-
bejde. Det er muligt, fordi vi blandt andet har over 350 km cykelsti i København. 
Men vi vil gøre langt mere for at sikre ren luft i København.

Derfor vil vi arbejde for
•  Krav til bilers partikeludledning og CO2 udledning
•  Cykelstier på skoleveje som er børnevenlige, så hele familien kan cykle
•  El-busser fremfor diesel. Vi tester lige nu el-busser på linje 3A og fra 2019 

bliver linje 2A rene el-busser
•  Flere ladestationer til elbiler ved byens kantstene, som gør det lettere at 

køre elbil

Grønnere 
- og mere sikker trafik

Foto: Metroselskabet/Peter Sørensen

   ren luFt i københavn
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Det skal være endnu lettere at komme rundt i byen med offentlig transport.

Derfor vil vi arbejde for at
•  Metroen udvides, så man let kan komme på tværs af byen
•  Sikre gode forbindelser til den nye letbane langs Ringvej III
•  Lettere af- og påstigning for passagerer med gangbesvær eller barnevogne
•  Stille garanti om busdrift til de områder af byen, hvor der hverken er metro 

eller S-tog

København har i dag ingen trafikforbindelse øst om byen. Det betyder, at tung 
trafik fra containerhavnen køres tværs gennem byen ad smalle gader, hvor det 
støjer og forurener. 

En østlig havnetunnel under Amager vil flytte trafikken væk fra gaden og ned 
under jorden. Det giver renere luft, sikrere veje og mere plads i byrummet. Vi 
arbejder for en havnetunnel som:

• Ikke berører Amager Fælled – og i det hele taget tager grønne hensyn 
• Planlægges i dialog med de berørte lokalområder 
• Ikke skaber nye trafikknudepunkter – og derfor tilsluttes eksisterende store 

vejanlæg

  oFFentlig transport

  motorvej under byen med ny havnetunnel
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Byens rum skal åbnes op og fyldes med grønne oaser
København skal være en endnu bedre by at bo i. Derfor vil vi investere i at gøre 
byens rum endnu bedre!

Vi vil bo i en grøn og bæredygtig storby. En by hvor vi med stærke kollektive 
løsninger mindsker vores miljøaftryk med genanvendelse, bæredygtig energi og 
miljøvenlig transport. Vi vil i 2025 være verdens første CO2 neutrale hovedstad 
– og vi er rigtig godt på vej!

Vi arbejder for grøn og bæredygtig byudvikling. Det gælder de store linjer som 
transport og fjernvarme, men også det nære har betydning for miljøet – og 
livskvaliteten i byen. 

Derfor vil vi arbejde for
Grønne oaser med plads til at børn og voksne kan lege og eksperimentere med 
bæredygtige projekter som fx urban farming og vedvarende energi

• En strategi for hvordan vi styrker sol- og vindenergi i København bl.a. med 
solceller på kommunale bygninger

• El-løsning til krydstogtskibene. I dag brænder de i gennemsnit diesel af 
svarende til, at 10.000 biler kører fra København til Milano

• Klima- og skybrudssikring som forhindrer oversvømmelser og bidrager til 
byrummet.

Bæredygtigt byliv

   (endnu) grønnere storby
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• Fortsat forbedring af vandkvaliteten i byens søer og vandløb
• Affald = ressourcer med central sortering og øget genanvendelse

Ny byrumspolitik skal skabe flere og bedre rum og samlingssteder i byen. Ste-
der som er fri for kommercielle interesser, hvor vi sammen kan tage et puste-
rum i en travl hverdag.

Derfor vil vi arbejde for
•  Flere mindre ”lommeparker”, så alle københavnere har et grønt område lige 

om hjørnet
•  Flere kultur- og idrætsaktiviteter i de ”blå byrum” i havnen og kanalerne
•  Flere havnebade i København i takt med at vandkvaliteten bliver bedre

Byrummet skal indrettes, så det bliver lettere for alle at bevæge sig rundt i 
København.

Derfor vil vi arbejde for
•  Bænke, kantstene m.m. udformes, så man kan bruge byen, selvom man går 

dårligt
•  Flere offentlige toiletter

I København bor vi tæt sammen. Vi deler byen. Det er et fantastisk fællesskab! 
Men det er en fin   balance mellem vores forskellige livsstile, hvor blandt andet 
fest og nattero skal gå op i en højere enhed. Og der skal være en bedre balance 
i København!

Derfor vil vi arbejde for
• Stop for flere bevillinger i områder, hvor der i dag er mange
•  Skabe plads til caféområder i nye byområder
•  Kampagner for mere hensyn til hinanden. Vi tror på, at københavnerne vil 

fællesskabet, men nogle gange overser, hvordan vores valg påvirker andre
•  Samarbejde mellem politi og cafeejere så støj, som overtræder lovgivnin-

gen, stoppes
•  Offentlige toiletter og skraldespande tilpasses behovet i byens festkvarterer
•  Samarbejde med politi om initiativer der kan styrke trygheden og forhindre 

hærværk
•  Mere støtte til initiativer som Natteravnene, der er med til at skabe tryghed 

i nattelivet

  københavn skal have Flere blå og grønne oaser

  seniorer skal også kunne bruge byens rum

  respekt For københavnernes nattesøvn
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Et trygt og indholdsrigt liv i byen – hele livet 
København skal være en by til hele livet. Derfor skal vi som kommune imødegå 
de særlige behov, der opstår efterhånden, som vi kommer op i årene. 

Vi bliver stadig flere seniorer i København. Det stiller krav til de kommunale 
tilbud om at øge kapaciteten. Det skal selvfølgelig ske uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. 

Vi vil arbejde for bedre fritidsmuligheder for seniorer i København blandt andet 
med tilskud til pensionistklubber og foreninger, som skaber tilbud til seniorer.

I dag er grundlæggende IT-kundskaber en forudsætning for at kunne begå sig 
i dagligdagen og blandt andet logge på borger.dk. Derfor skal man kunne få IT-
hjælp i eget hjem. 

Tidlig udskrivning fra hospitalet øger behovet for rehabilitering i hjemmet. Over-
gangen fra indlæggelse til eget hjem skal være god for alle - uanset indtægt. 
Derfor vil vi arbejde for økonomisk støtte til rehabiliteringspladser til seniorer, 

En bedre 
seniorby

   bedre tilbud om Fællesskaber og idræt

   it-vejledning i eget hjem

   kom trygt hjem
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hvis eneste indtægt er folkepensionen. Og vi vil fortsætte projekt ”Kom trygt 
hjem” som en intensiv indsats de første 14 dage efter udskrivelse fra hospital 
eller midlertidigt rehabiliteringsophold. 

Vi vil arbejde for at udvide klippekortordningen, så flere seniorer kan få en halv 
times ekstra valgfri hjemmehjælp, som de kan bruge til det, som de har mest 
brug for. 

Alle skal have krav på en tidlig demensudredning, så man får den nødvendige 
målrettede pleje og behandling. Derfor vil vi styrke den tidlige opsporing og 
pårørendesamarbejdet.

Et plejehjem skal være hyggeligt og trygt. Vi arbejder for, at man skal kunne leve 
et aktivt liv, træffe egne valg og bo på en måde, som ligner et almindeligt hjem 
mest muligt. 

Derfor vil vi arbejde for
• Plejehjemspladser i det kvarter, hvor borgeren har boet
• Hjælp til praktiske ting som boligsikring, forsikring, begravelsesplads osv.
•  God mad som så vidt muligt tilberedes på plejehjemmet

  hjælp i hjemmet

  demens

  plejehjem
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Vi arbejder for bæredygtig vækst - fri for social dumping
København trækker væksten i Danmark og ligger over landsgennemsnittet. 
Vi kombinerer vækst, bæredygtighed og livskvalitet. Det gør København til en 
fantastisk by at bo og arbejde i. De kvaliteter vil vi styrke, så København bliver et 
endnu stærkere og mere bæredygtigt vækstlokomotiv til gavn for hele landet. 

København har verdens bedste økosystem for medicinalvirksomheder med 
højtuddannede borgere og er førende indenfor bæredygtige løsninger. Vi har 
alle de rigtige kort på hånden til at blive centrum for grønne højteknologiske 
virksomheder – og derved tiltrække internationale virksomheder, som bringer 
vækst og gode arbejdspladser til byen.

Derfor vil vi
•  Igangsætte en koordineret branding-indsats i samarbejde med blandt 

andre State of Green og danske medicinalvirksomheder
•  Promovere bæredygtige københavnske løsninger til udenlandske metropo-

ler i samarbejde med Udenrigsministeriet

Iværksætterne er med til at skabe vækst og udvikling. Det skal vi støtte! 

Derfor vil vi arbejde for
• Iværksætterhuse og -kollektiver, hvor spirende virksomheder kan etablere 

sig og vokse
• Fokus på iværksætteri på ungdoms- og erhvervsuddannelser
• Lettere kontakt mellem virksomhed og kommune

København: Et bære-
dygtigt vækstlokomotiv

   centrum For grønne højteknologiske virksomheder

   bedre Forhold For iværksættere 
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Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads. Vi skal gå i front ved 
at tilbyde vores medarbejdere det bedste arbejdsmiljø og fremme ligestilling. 
Gode arbejdsvilkår har værdi i sig selv, men vi tror på, at de også resulterer i en 
langt bedre service til borgerne.

Derfor vil vi arbejde for
• Gentænke styringen i det offentlige, så vi får tilliden tilbage. Medarbejderne 

skal anerkendes for deres faglighed - og inddrages i innovation og udvikling 
• Tryghed for medarbejdere som tager sig af udsatte borgere
• En kultur hvor barsel til mænd er naturligt
• Gennemsigtighed om ligestilling med kønsopdelte løn- og sygefraværsstati-

stikker
• Fleksibel arbejdstid tilpasset medarbejderens livssituation i samarbejde 

med fagbevægelsen, så man fx kan gå ned i tid, når man har små børn
• Modarbejde regeringens planer om at tvangsudlicitere kerneserviceopgaver

Den danske model er rygraden i vores velfærdssamfund. Det er vores bolværk 
mod stigende ulighed og social dumping. Derfor vil vi med konkrete initiativer 
værne om den danske model.

Derfor vil vi arbejde for
• Udbudsstrategier som effektivt forhindrer social dumping med kædean-

svar, arbejdsklausuler og forbud mod nultime kontrakter i alle udbud
• Krav til alle leverandører om medarbejdere på danske overenskomstvilkår
• Krav til vores samarbejdspartnere om at opretter praktikpladser
•  Særlige praktikstillinger til ledige borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet 

på kommunale anlægsprojekter

Mister man som københavner sit arbejde, skal man kunne regne med reel hjælp 
til at komme i arbejde igen. Og virksomhederne skal kunne regne med kvalifice-
ret arbejdskraft.

Derfor vil vi arbejde for
• Opkvalificeringstilbud i samarbejde med fagforeninger og faglige a-kasser
• Målrettet beskæftigelsesindsats i samarbejde mellem jobcentre, faglige 

a-kasser, fagforeninger og andre relevante aktører
•  Bedre muligheder for efteruddannelse til ufaglærte københavnere 
•  Kompetenceudvikling for højtuddannede, målrettet virksomheders behov

Vi kan mere i fællesskab. Men forretningsmodeller, som undergraver vores 
arbejdsmarked, vil vi ikke acceptere - uanset hvilken betegnelse de bruger for 

  kommunen skal blive en bedre arbejdsgiver

  københavn skal bekæmpe social dumping

   ledige skal tilbydes reel opkvaliFicering

   deleøkonomi kan blive den nye andelsbevægelse
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deres koncept.

Griber vi deleøkonomi rigtigt an, kan det på samme måde som andelsbevægel-
sen blive en stor gevinst for København. Derfor vil vi understøtte deleøkonomi-
ske virksomheder, som optræder socialt og miljømæssigt forsvarligt med blandt 
andet dispensation til at teste nye løsninger.

Vi skal hjælpe vores 
udsatte borgere 
bedre
København er en storby med 
den diversitet, som naturligt 
følger med. Det betyder, at 
vi løfter en forholdsmæssig 
stor social opgave i forhold til 
resten af landet. Fx bor hver 
fjerde danske hjemløs her i Kø-
benhavn, og vi har forholdsvis 
flere fattige borgere end resten 
af landet. 

I gennemsnit lever køben-
havnerne faktisk to år kortere end landsgennemsnittet. Det viser med stor 
tydelighed, at vi også i fremtiden har brug for økonomiske ressourcer til at løfte 
velfærden for de mange københavnere, som lever med sociale og økonomiske 
udfordringer. Vi skal tage medansvar for hinanden i fællesskabet – men også 
som fællesskab skal vi stille krav til hinanden.

Sociale udfordringer
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  hjemløse

  partnervold

  Forbud mod sexkøb

  psykisk sygdom

  hash

Vi støtter en kombineret indsats med akut hjælp og transitprogrammer til uden-
landske hjemløse. Vi hjælper dem ikke ved at lade dem slå lejr i byens parker. 
Det er et udtryk for en akut social deroute, som skal stoppes.

Danske hjemløse og mennesker, som er i risiko for hjemløshed, skal have den 
langsigtede sociale hjælp, de har brug for. Vi arbejder for en stærkere indsats 
og et opgør med SATS-pulje-systemet, som forhindrer, at vi kan igangsætte de 
langsigtede sociale indsatser, som virker.

Ofre for partnervold skal have mere hjælp blandt andet med mulighed for krise-
hjælp i hjemmet og betalt transport til akutte krisecentre.

Psykisk syge skal have støtte til stabile livsvilkår med blandt andet tryghed om-
kring boligen, mens de er i behandling, så de i ro og mag kan bruge kræfterne 
på at få det bedre.

Mennesker skal ikke være til salg. Punktum. Derfor vil vi prioritere hjælp til pro-
stituerede og gøre, hvad vi kan for at støtte den politimæssige indsats over for 
menneskehandlere.

Vi arbejder for et forsøg med legalisering af hash. Fordi vi vil bandeproblemerne 
i København til livs! Det kræver en politimæssig indsats sammen med sociale 
tilbud – men det kræver også, at banderne ikke kan tjene ”lette” og store penge 
på hashhandel.
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Plads til alle begynder med et sted at bo
København skal være en by for alle. Derfor kæmper vi for almene lejeboliger, 
der er til at betale for sygeplejersker og politibetjente. Og studieboliger som 
SU’en kan række til. Fordi lige netop det, at her er plads til alle i København, er 
årsagen til, at vi bor i verdens bedste by.

København har vokseværk og boligbyggeriet skal følge med. Og der er godt nyt! 
Efter årtiers kamp med de borgerlige kan vi nu endelig stille krav om, at der byg-
ges flere almene lejeboliger. Helt præcist: at hver fjerde bolig i nybyggeri bliver 
en bolig, som er til at betale med en almindelig indkomst. Og der er allerede 
8.200 på vej. 

Det betyder, at vi kan sikre mangfoldigheden i København fremover, så en ud af 
fem boliger ligesom i dag vil være en almen lejebolig. Men vi vil meget mere!

Derfor vil vi arbejde for at 
•  Ændre lovgivningen, så vi får flere almene lejeboger i de nye boligområder 

som bl.a. Nordhavn og Carlsberg Byen

Boliger, 
vi har råd til

   Flere boliger som er til at betale
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•  Konvertere tomme kontorbygninger til lejligheder og ungdomsboliger
•  Tiltag som sikrer, at lejeloven på det private udlejningsmarked følges – og 

håndhæves
•  Skattefordelene for forældrene ved forældrekøb mindskes, så ejerformen 

ikke er med til at skubbe mindre lejligheder op i et unaturligt højt prisleje
•  Tomme byggegrunde fx ved Refshaleøen kan bruges til studieboliger 
• Bopælspligt fra dag ét – også i nybyggede og -nyrenoverede boliger

Professionelle Airbnb-hajer har sat sig på boligmarkedet i flere europæiske stor-
byer, hvor de overtager boliger for at udleje dem via Airbnb m.m. – på ulovlige 
vilkår og ofte uden om skat. 

Det må ikke ske i København! Selvfølgelig skal man kunne dele sin lejlighed med 
turister, mens man selv er på sommerferie. Men grådige Airbnb-hajer skal ikke 
drive lokale ud af bykernen.

Derfor vil vi arbejde for
• At sætte et loft over udlejning af private boliger til turister

Vi vil bo sammen på tværs af sociale skel, livsfaser og livsvalg. Det forhindrer 
ghettodannelse. Og det er helt afgørende for solidariteten, tilliden - og i sidste 
ende hele fællesskabet - at vi mødes på tværs, der hvor vi bor. 

Derfor vil vi arbejde for at
• Hver fjerde bolig i nye boligområder bliver en almen lejebolig
• Erhverv og boliger blandes, så vi får trygge og levende boligområder både 

dag og aften
•  Boligområder bliver en kombination af ejer-, andel- og lejeboliger
•  Ændre lovgivningen så vi får anvisningsret i privat udlejningsbyggeri – vi skal 

deles om det sociale ansvar 
•  Fritage flere nye boliger fra kravet om en gennemsnitlig størrelse på 95 m2, 

så vi får flere mindre single-boliger, som passer bedre til mange københav-
neres livsstil

•  Løft af de kommunale botilbud til borgere med funktionsnedsættelser

København skal være en by til hele livet. Derfor skal vi have boliger, som passer 
til vores forskellige livsfaser. Når vi kommer op i årene, så ændrer vores behov 
sig selvfølgelig. 

Derfor vil vi arbejde for at
• Man kan bytte til en lejlighed i stueetagen i almene boligorganisationer
• Skabe flere attraktive boformer til seniorer. Vi vil i næste valgperiode udvik-

le et konkret udspil i samarbejde med de almene boligorganisationer

   airbnb-hajer må ikke smadre boligmarkedet

  blandede boligområder For Fællesskabet

  en bolig til hele livet
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København skal ikke være en by opdelt i ”rige” og ”fattige” kvarterer. Sådan er 
det desværre i rigtig mange andre storbyer, men sådan vil vi ikke leve i Køben-
havn. Derfor skal vi løfte og udvikle de udsatte byområder, vi desværre har – og 
sikre, at der ikke opstår nye!

Derfor vil vi arbejde for at
• Fastholde sociale normeringer i daginstitutionerne, så stuer med flere 

udsatte børn får flere pædagoger, som kan sikre en tryg hverdag til alle 
børnene  

• Skoler og institutioner får flere ”peers”. Ansatte med erfaring som kan 
møde udsatte unge i øjenhøjde og give den støtte, som bringer dem videre

København er en smuk by. Vi skal passe på vores gamle bygninger, når vi i de 
kommende år fx installerer toiletter i de 3.000 lejligheder, som i dag ikke har 
eget wc. Og bad i de 10.000 boliger som i dag er uden. Områdefornyelse skal 
skabe moderne og attraktive boliger med respekt for den gamle arkitektur.

Derfor vil vi arbejde for at
• Husleje i private udlejningsboliger holdes indenfor huslejenævnets grænse
• Beboerne sidder med ved bordet og kan bidrage aktivt til byfornyelsen
• Lejligheder ved tungt trafikerede veje skal støjsikres

København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i år 2025. Det er 
ambitiøst, ja! Men vi er godt på vej. Og her er det altså de kollektive løsninger, 
som virkelig batter!

Derfor vil vi arbejde for
• Byfornyelsesstøtte til renovering der mindsker boligernes energiforbrug
• Fjernvarme til de 5.000 boliger i København, som stadig fyrer med olie

   områdeFornyelse med respekt For det som er

   mindre co2 med bæredygtige boliger 

   game-over For ghettoer
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