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Kommunens struktur med syv politisk uafhængige forvaltninger gør, at den ikke altid 
fungerer effektivt og hensigtsmæssigt. Derfor har vi brug for en demokratireform. Vi 
skal være bedre til det nære. Derfor må en reform af styreformen på rådhuset, følges 
af en reform af det lokale demokrati med lokaludvalgene. København er stor, men det 
må aldrig koste på demokratiet, så der bliver for langt fra borgerne til beslutningerne. 
Eller at borgerne oplever uforståelig kommunikation og bureaukrati. 

Vores målsætninger for demokrati, åbenhed og effektiv drift

Mere service og mindre myndighed
Der er for meget myndighedsstyring i København. Vi 
skal have vendt administrationen af reglerne i byen til i 
højere grad at fokusere på, hvad der kan lade sig gøre, 
frem for hvad der ikke kan. Vi har brug for en servicere-
volution, så københavnerne oplever en kommune, der 
er til for dem. 

Færre uforståelige breve, bedre gennem-
skuelig sagsbehandling
Alt for meget kommunikation til københavnerne tager 
udgangspunkt i regler frem for i behov. Uanset om det 
gælder begrundelsen for et afslag på en byggetilla-
delse eller opskrivningen af et barn til daginstitution. 
Sprog, beslutninger og den sagsbehandling, der ligger 
bagved, skal være gennemsigtig og til at forstå. For alle 
københavnere. 

Københavns Kommune skal ledes bedre
Københavns Kommune er organiseret med syv for-
valtninger med hver sin politiske ledelse. De fungerer 
i alt for høj grad uden indbyrdes koordination og med 

svigtende effektivitet. Vi ønsker at reformere kommu-
nens styre, så vi på det punkt kommer til at ligne andre 
kommuner mere. Konkret betyder det, at vores særlige 
styreform i København skal erstattes af et udvalgsstyre 
med en enhedsforvaltning.

Mere styrke til det lokale demokrati
Vi har også behov for at styrke og puste nyt liv i det 
lokale demokrati. Vi ønsker at lægge mere indflydelse, 
flere beslutninger og mere økonomi ud til lokaludval-
gene. Samtidig skal de trækkes tættere på de politiske 
liv på rådhuset, så der sikres mere sammenhæng mel-
lem de overordnede beslutninger og livet lokalt. Vi ser 
en reform af lokaludvalgene og kommunens ledelse 
som et hele.  

Alle skal have adgang til Borgerservice
Det er vigtigt, at Københavns Kommune er tilgængelig 
for borgerne. Det gælder både digitalt og fysisk. I frem-
tiden skal alle opleve, at det er til at få fat i kommunen, 
og at det er nemt at finde og bruge Borgerservice over 
alt i byen.

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

10. København skal være en sund by til hele livet

11. Vi vil kickstarte byen med fælleskab og solidaritet

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