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Vision
Vores vision er, at København skal blive en af verdens bedste byer at opholde sig og leve i. København er en
dejlig by, men mange ting kan gøres endnu bedre.
København skal være en ren og grøn by – en by, hvor ikke kun gaderne, men også luften er ren.
København skal være en attraktiv by både for københavnere og for byens gæster. Vi skal have et rigt
forretningsliv, gode spisesteder og et varieret og rigt udbud af oplevelser både indenfor sport,
underholdning og anden kultur i øvrigt. København skal være en international by, der kan tiltrække turister
fra både ind- og udland, og en magnet for udenlandske virksomheder, så de får lyst at lægge arbejdspladser
og investeringer i vores by.
De københavnske børn skal have en verdensklasseopvækst. Den københavnske folkeskole er en af de
dyreste, og derfor skal den også være en af verdens bedste. Vore daginstitutioner skal være i top, så
børnene bliver passet, udfordret og stimuleret - i trygge omgivelser med kompetente voksne.
De af vore medborgere, der har behov for hjælp på grund af alderdom eller handicap, skal have en værdig
hjælp. Ingen skal tigge om hjælp, og om muligt skal de hjælpes til at blive så selvhjulpne som muligt. Det
skal være trygt at blive gammel i vores fælles by – også selvom man får behov for en hjælpende hånd.
Efter mange år med lukning af veje og parkeringspladser skal vi gå den anden vej – vi skal have skabt
fremkommelighed og have gjort plads til, at vi bliver mange flere københavnere. Både på veje, cykelstier og
metro skal vi have skabt mere kapacitet, så der ikke er kø. Metroen skal udbygges med flere linjer – gerne
til bydele, der i dag ikke har metro, og med flere metrolinjer under havnen. Der skal også bygges en
havnetunnel, som kan lede trafikken udenom og under København, så meget af den gennemkørende trafik
undgås. Det vil give bedre plads til gående, cyklister og lokal trafik.
Det skal være billigere at bo i København – det er meget dyrt både at bo og drive erhverv i København.
Ejendomsskatterne (grundskylden) i København er blandt landets højeste og tvinger mange ud af byen
mens også øvrige kommunale takster og afgifter er meget høje. Københavns Kommune flyder i penge og
kan sagtens spænde livremmen ind, men det kræver en politisk vilje, som ikke er tilstede i dag.
Vi ønsker et bedre og billigere København og at gøre det lettere og sjovere at være københavner.
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Børn og unge
De københavnske børn skal have trygge rammer, og at skolebørnene skal lære noget i skolen – vi er
ambitiøse og ønsker, at børnene skal være blandt landets dygtigste.

Pasningsmuligheder
Barndommen skal være tryg og fuld af gode oplevelser, så derfor skal vi ikke blot passe børnene, men også
udfordre dem, og støtte dem, der har behov for det, så de alle forbliver nysgerrige og tillidsfulde.
Børn har krav på en på en god og tryg hverdag. Derfor vil vi fortsat arbejde på at forbedre og udvikle
tilbuddene, så forældrene fremover har reelle valgmuligheder, når det gælder pasningen af deres børn,
uanset om forældre ønsker private eller offentlige daginstitutioner eller foretrækker dagplejens små og
trygge rammer.
Det er vigtigt, at forældrene selv kan vælge pasningsform. Der skal derfor være mulighed for
daginstitutionstilbud også på privat grundlag. Vi skal ikke kvæle private initiativer med detailregulering og
administrative byrder, men derimod understøtte disse frivillige tiltag mest muligt.

Folkeskolen
Det er vigtigt, at vi har et uddannelsesniveau i absolut topklasse. Vi har store forventninger til vores
folkeskole. Det er den største og vigtigste samfundsbærende institution i Danmark, og kommunens klart
vigtigste opgave.

Den danske kultur i folkeskolen
Folkeskolen er den vigtigste kulturbærende institution i Danmark. Det er i høj grad i skolen, børnene lærer
den danske historie og kultur at kende. Sådan skal det også være fremover. Børnene skal naturligvis kende
deres egne og det danske samfunds rødder. Det er den bedste måde at skabe forståelse for, hvorfor
Danmark er, som det er; uanset om man har danske forældre eller ej.
Vi betragter det som en selvfølge, at danske folkeskoler eksempelvis følger den ’danske’ kalender i stedet
for at holde fri på fremmede religioners helligdage, ligesom det er en selvfølge, at danske folkeskoler
lægger vægt på dansk historie, danske sange og dansk litteratur. Folkeskolens værdigrundlag skal ikke være
multikulturelt, men hvile på danske værdier. Eleverne skal naturligvis have en solid viden om andre
religioner end kristendommen, om andre lande end Danmark og om andre kulturer end den danske, men
den danske folkeskole er og skal vedblive med at være dansk. Folkeskolen skal også bygge på danske
traditioner og værdier, for det er kun ved at kende sin egen baggrund, kultur, historie og religion, at man
bliver bedre til at begå sig internationalt.
Folkeskolen skal som kulturbærende institution være rummelig, men for både samfundet og for det enkelte
elev er det vigtigt, at det faglige niveau højnes – vi kan ikke være andet bekendt.
Inklusion af børn med særlige behov i almindelige klasser skal være båret af det enkelte barns behov, men
skal også tage hensyn til helheden. Inklusionen må aldrig være båret af en rigid kvantitativ målsætning.
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Modersmålsundervisningen i andet end dansk hindrer en god assimilation
Folkeskolen skal integrere børn med indvandrerbaggrund – ikke fastholde dem i parallelsamfund.
Modersmålsundervisning i Danmark skal foregå på dansk. Modersmålsundervisning i andre sprog end
dansk må stå for forældrenes egen regning og uden for skoletiden.

Heldagsskoler er ikke løsningen
Vi er ikke tilhænger af heldagsskoler, hvor eleverne holdes i skole til langt ud på eftermiddagen, og
skolegangen blandes med fritidsaktiviteter. Børnene skal have fri, når dagens lektioner er overstået, så de
selv og deres forældre kan bestemme, om de vil gå til fodbold, dans eller i fritidshjem. Det skal kommunen
ikke bestemme.
Vi er naturligvis tilhængere af frivillige lektiecaféer som eleverne kan benytte, men det skal ikke være
politikere på Christiansborg eller på Rådhuset, som tvinger samtlige elever til at sidde i lektiecafé.

Resultatløn til lærere og skoleledere
Vi konservative har allerede fået indført resultatløn for skolelederne. Det vil vi fastholde, således at den
gives på baggrund af både kvantitative og kvalitative målsætninger. Vi skal også give skolelederne reel
mulighed for at lede, således at alle væsentlige beslutninger træffes decentralt på den enkelte skole.
Skolelederne skal have reel mulighed for at udvikle og anvende almindelige ledelsesværktøjer og have
mulighed for at belønne den dygtige ansattes gode præstation.
Vi ønsker mulighed for resultatløn også for lærerne, så de lærere, der formår at gøre børnene glade og
dygtige, bliver belønnet for deres indsats.

Lektiefri skoler gavner ikke indlæringen
Lektier er sunde. De giver forældrene mulighed for at engagere sig i børnenes skolegang og lærer eleverne
at arbejde selvstændigt samt giver mulighed for fordybelse i fagene. Lektiefrie skoler er en bjørnetjeneste
for eleverne, da de mødes med krav om lektielæsning senere i livet.

Privatskoler
Vi ønsker, at folkeskolen skal være det naturlige valg for forældre og børn, men vil også understøtte private
tilbud bedst muligt, da tusindvis af børn har glæde og gavn af at gå i privatskole i København. Dette valg
skal vi ikke tage fra dem. Privatskolerne giver forældre et valg og sikrer, at folkeskolerne hele tiden er nødt
til at strenge sig an for at vinde konkurrencen om at tiltrække elever.
Vi skal derfor ikke tvinge forældrene til at vælge folkeskolen ved at bekæmpe privatskolerne. Vi skal
derimod hele tiden gøre folkeskolen bedre, så den er mindst lige så god som privatskolerne. Det er helt
forfejlet at forsøge at skære privatskolernes tilskud ned og på andre måder bekæmpe dem.

Åbenhed om resultater
Der skal være fuld åbenhed om både privatskolernes og folkeskolernes resultater. Det er ligesom alle andre
steder vejen til at forbedre og udvikle sig. Resultaterne fra skolernes afgangsprøver, nationale tests og
tilfredshedsundersøgelser skal være nemt tilgængelige for offentligheden, ligesom folk nemt skal kunne se
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den samalede fraværsprocent for både elever og lærere på hver enkelt skole.
En konkret målsætning er, at de ingen elever i 2021 skal forlade den københavnske folkeskole som
funktionelle analfabeter. Uden at kunne læse og skrive vil det være svært at få et job og blive
selvforsørgende.

Konkret foreslår vi derfor at:









Udvidelse af resultatløn til også at omfatte lærerne.
Der oprettes et website med oversigt over alle nøgletal for folkeskolerne i København, så der er
fuld åbenhed
Privatskolernes tilskud fastholdes
Heldagsskolerne nedlægges
Lektiefri skolegang afskaffes
Folkeskolerne baseres på danske normer og kultur, eksempelvis skolernes fridage og omgangen
mellem kønnene
Offentligt betalt modersmålsundervisning i andet end dansk afskaffes og erstattes af flere
dansktimer til indvandrerbørnene
I 2021 skal ingen elever længere forlade den københavnske folkeskole som funktionelle analfabeter
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Beskæftigelse og integration
Erhvervslivet
Det skal være attraktivt at starte virksomhed i København, ligesom det skal være attraktivt for udenlandske
firmaer at lave afdelinger i København. Det giver investeringer og skaber arbejdspladser. Vi skal også satse
endnu mere på turisme og konferencer, da det skaber masser af arbejdspladser både på byens hoteller og i
restaurationslivet.
Flere arbejdspladser er vejen til øget beskæftigelse og derved øget velstand.
Alle, der henvender sig i kommunens jobcenter for at få hjælp, skal yde noget til fællesskabet. Derfor
ønsker vi, at alle, der møder i jobcentrene, fra dag nummer ét skal møde op og yde en indsats for
fællesskabet – det kan være at gå ture med de gamle på byens plejehjem, være besøgsven, læse en bog
eller dagens avis for ældre og svagtseende, holde byen ren m.v.
Samtidigt er København nød til at sikre, at erhvervsklimaet i København bliver bedre. I 2016 ligger
København blandt de 5 dårligste kommuner at drive virksomhed i – det kan vi som landets hovedstad på
ingen måder være tilfredse med.
Strategien for bedre erhvervsforhold omfatter mange ting, herunder lavere skatter og afgifter, hurtigere
sagsbehandling, bedre kollektiv infrastruktur, bedre parkeringsforhold og mindre trængsel.

Integration
Integration sker bedst på arbejdspladserne og i foreningslivet. Derfor skal nytilkomne til vores land hjælpes
ind på arbejdsmarkedet og ind i foreningslivet. Kun ved at være en del af fællesskabet læres den danske
kultur – og arbejdspladserne og foreningerne er et oplagt sted at bruge det danske sprog i praksis.
Samtidigt skal den offentligt betalte modersmålsundervisning i andre sprog stoppes, og i stedet skal der
undervises i dansk, således at alle børn møder med næsten samme sproglige niveau i skolen.
Kommunen skal heller ikke give nogle religioner fordele på bekostning af kristendommen, det danske
frisind, demokratiet eller andre af vores bærende danske værdier. Når man bosætter sig i Danmark, må
man indordne sig under og tilpasse sig de danske værdier.
Sidst men ikke mindst, er integrationen og den følgende assimilation den enkeltes ansvar, hverken et
ansvar for staten eller kommunen.

Konkret foreslår vi derfor at:









Erhvervslivets forhold styrkes så København i 2020 ligger i top ti på DI´s liste over mest
erhvervsvenlige kommuner i Danmark
Flere parkeringspladser
Bedre infrastruktur med udbygning af blandt andet Metroen
Etablering af en havnetunnel
Der stilles krav til vores nye medborgere fra første dag
Tilpasningen til det danske samfund er den enkeltes ansvar
Aktivering fra første dag for alle, der henvender sig i kommunens jobcentre
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Kultur og Fritid
Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft. Det Konservative Folkeparti er et
kulturbærende parti og vi ønsker, at københavnerne kan glæde sig over det, der er skabt, og være med til
at skabe nyt for de kommende generationer. Derfor vil vi gerne støtte kultur og fritidsaktiviteter i bred
forstand indenfor kommunalfuldmagtens rammer, men uden at kommunen påtager sig økonomiske risici,
som rettelig bør være privates. Tilskud fra kommunen bør aldrig udgøre mere en 50 % af de samlede
indtægter.
Omverdenen kigger mere og mere til Danmark - hvad er det vi kan, der gør os til et af verdens lykkeligste
folk og et rigt samfund.
Det er efter vores opfattelse i høj grad i foreningslivet, at vi lærer at omgås alle og skabe noget sammen.
De frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt civilsamfund, og for at danskerne efter eget valg kan
deltage i de aktiviteter og fællesskaber, som giver dem værdi. Det er her, sammenhængskraften skabes, da
folk lærer hinanden at kende ud fra et frivilligt ønske om fællesskab. Vi skal værne om vores plads som
verdens lykkeligste folk og høje tillid til hinanden. Det udfordres i disse tider. Derfor er det ekstra vigtigt at
have fokus på vores foreningsliv og folkeoplysning.
Derfor ønsker vi, at foreningslivet får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til
faciliteter og via offentligt tilskud til deres aktiviteter.
Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår,
da de er præget af engagement og kompetencer og skaber værdi i vores samfund. Pengene skal prioriteres
til børn, unge, handicappede og socialt udsatte.

Foreningsliv og Idrætsanlæg
Vi konservative prioriterer det organiserede foreningsliv som idræt, spejderbevægelse osv. før det
uorganiserede, som f.eks. streetaktiviteter, events mv. Derfor ønsker vi, at der bruges flere midler på den
organiserede del på bekostning af den ikke organiserede.
Der er stor mangel på idrætsanlæg i København. Byen halter efter andre byer i Danmark. Flere idrætsanlæg
har høj prioritet. Vi skal passe på vores idrætsfaciliteter, og opsynet med dem må ikke nedprioriteres.
Vedligeholdelsen af vore anlæg er også vigtig. Det er til skade for brugerne og alt for dyrt på langt sigt at
lade stå til og lade dem forfalde.

Kultur og dannelse
Vi ønsker et København, der er centrum for kulturel aktivitet. Teater, musik og andre former for kunstnerisk
udfoldelse skal tilgodeses, men kommunens rolle skal efter en håndsrækning til at komme i gang alene
være at medvirke til at skabe rum og mulighed for en sikker afvikling. (er det ikke det, I mener ?)
Adgang til viden og information er en forudsætning for at kunne fungere som en ansvarlig og engageret
samfundsborger. Derfor er der brug for udvikling af bibliotekerne i forhold til en digital fremtid.
Bibliotekerne skal tænkes sammen med kulturhusene og Borgerservice. Adgang til pc og net er en naturlig
del af et bibliotek, ligesom bøgerne stadig skal bevares. Men biblioteket skal ikke udvikles til et
aktivitetssted betalt af det offentligt. Deres formål er ikke at bedrive underholdningsindustri. De skal stille
deres faciliteter til rådighed for borgerne (til møder, foredrag mv), men skal ikke være initiativtagende. Det
skal borgerne.
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Kulturen i byen
Hovedstaden skal udvikles harmonisk, og kunstnerisk udsmykning er en vigtig del heraf. Derfor skal den
kunstneriske udsmykning indtænkes, når der bygges nyt. Det gælder også ved bygning af kommunale
institutioner. Ved udvikling af nye byområder skal der reserveres plads til kultur og fritidsliv.
Vi prioriterer også at renovere og passe på vores kulturarv, f.eks. Middelalderbyen, Thorvaldsens Museum
og andre særlige historiske bygninger og anlæg. De skal fremstå velholdte og tilpasses samtiden med
respekt for den gave, som de var og er til byen og dens borgere.

Nattelivet i København
København skal være både for byens gæster og for byens borgere. Hensynet til sidstnævnte skal veje
tungere end til gæsterne. Vi vil arbejde for at skabe en mere rolig og dermed også mere sikker by ved at
begrænse antal af udskænkningssteder i Indre By og begrænse åbningstiderne i barerne efter midnat.

Konkret foreslår vi derfor at:






Det kommunale tilskud højst må udgøre 50 % af de samlede indtægter for fritidsaktiviteter og
kulturelle aktiviteter
Der gives højere fokus på organiseret aktivitet på bekostning af de uorganiseret
Idrætsfaciliteterne opgraderes
Antallet af idrætsfaciliteter skal øges, så København ikke fortsat skal ligge langt under
landsgennemsnittet målt i faciliteter pr indbygger
Tildelingen af sene bevillinger i nattelivet begrænses
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Sociale forhold
Bedre hjælp til de mest udsatte
Kommunen skal gøre mindre for mange, og have mere fokus på dem, som virkeligt har brug for hjælp. Her
tænker vi specifikt på udsatte børn, handicappede, psykisk syge og mennesker, der ufrivilligt er havnet i
hjemløshed. I en konservativ optik er man ikke udsat, alene fordi man er på kontanthjælp, førtidspension
eller anden offentlig forsørgelse, men derimod hvis man har brug for særlig hjælp for at kunne klare sig.
I Det Konservative Folkeparti ser vi familien og pårørende som den bærende institution i samfundet.
Familie og pårørende er en ressource, som kan noget andet og mere end det kommunale system, og det er
derfor helt naturligt at inddrage og samarbejde med denne gruppe i langt højere grad, end man gør i dag.
Vi vil derfor arbejde for aktiv inddragelse af det nære netværk i både forebyggelse, under
behandlingsforløb og i rehabilitering. Undersøgelser viser at ved inddragelse af pårørende til psykisk syge, !
er risikoen for at falde tilbage i sygdom efter endt behandling halveret. Det Konservative Folkeparti vil
arbejde for at kommunen i højere grad aktivt inddrager de pårørende til alvorligt syge, og at de pårørende
får ordentlig støtte.
Siden sidste kommunalvalg er det lykkedes Det Konservative Folkeparti at få en behandlingsgaranti til
narkomaner, så de nu kan komme i afvænning i det øjeblik, de henvender sig. Det er et resultat, vi er stolte
af at have opnået, og vi ønsker, at tilbuddet fremover også gælder for alkoholikere.

Bedre hjælp og botilbud til psykisk syge
Der skal være flere plejepladser til demente og alkoholskadede borgere over og under 65 år. Hjælpen til
psykisk syge har længe været underprioriteret, og det ! på trods af alle øvrige partiers flotte skåltaler om, at
der skal ske noget. Men når der skal prioriteres til budgetforhandlingerne, sker det ikke.
Der skal være sammenhæng mellem behandlingen i regionen og opfølgning og rehabilitering af de psykisk
syge i kommunen. Der er brug for øget indsats for sindslidende med misbrug, sindslidende som er svære at
fastholde i behandling og hjemløse med sindslidelser. Der er også brug for plejepladser til psykisk syge og
alkoholskadede borgere, der ikke kan tage vare på sig selv. I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at styrke
det frie valg. Det betyder, at der skal være et reelt frit valg. Samtidig ved vi, at social innovation oftest sker i
private tilbud, samt at genkendelighed, tryghed og personlige relationer er væsentlige parametre for et
succesfuldt behandlingsforløb. I dag prioriterer kommunen egne institutioner. Det mener vi er forkert. Vi vil
derfor styrke samarbejdet og vilkårene for selvejende institutioner.

Unge med misbrugsproblemer
Vi vil prioritere en målrettet indsats mod unge med misbrugsproblemer og hjælpe dem ud af misbruget og
ind i uddannelsessystemet. Det Konservative Folkeparti arbejder derfor for flere kollegieværelser til denne
gruppe. Vi ønsker også at mobilisere ressourcer i den unges netværk ved sociale indsatser. Det kan gøres
ved at pårørende indkaldes til samtaler og gennem individuelle møder med personale fra
socialforvaltningen. Man laver på den måde en social indsats i hele netværket og skaber ikke en parallel
verden i det sociale system.

Frivillige organisationer skal støttes
De frivillige organisationer skaber netværk og hjælper, hvor det offentlige ikke har tilbud. Deres indsats
overfor blandt andet de hjemløse er uvurderlig. Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke frivillige
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initiativer og knowhow. Kommunens rolle skal derfor mere være formidlende. Relevante frivillige
organisationer bør også have plads i Sundhedshusene og på plejehjemmene.

Bedre hjælp til veteraner
Vi ønsker at støtte bedre op om de mange københavnere, som er veteraner. En del af dem døjer med
forskellige problemer som for eksempel posttraumatisk stresslidelse. Vi ønsker at styrke de sociale
indsatser rettet mod de veteraner, som har et behov for øget hjælp.
Indsatsen på veteranområdet skal ske i samarbejde med region og stat og bygge på den viden, som løbende
samles omkring veteranerne og deres særlige behov.
Ingen københavnsk veteran må opleve, at København ikke er taknemmelig for indsatsen.

Konkret foreslår vi derfor at:








Indsatsen fokuseres mod behov og ikke mod evne til at skabe opmærksomhed
Borgernes egne evner skal anvendes, så man bliver selvhjulpen og kun midlertidigt får behov for
offentlig hjælp
Straksafvænning for narkomisbrug fastholdes og udvides til også at omfatte alkoholikere
Psykisk syge skal have bedre behandling – hurtigere udredning og målrettet hjælp til varigt at opnå
det bedst mulige funktionsniveau
Frivillige organisationer skal indtænkes i løsningerne
Københavnske veteraner skal hjælpes og føle, at vi er taknemmelige for deres indsats
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Sundhed
Vi konservative ønsker sammenhæng i sundhedsindsatsen til borgerne. Vi ønsker en rationel og kompetent
indsats, hvor de syge borgere, der ikke kan klare sig selv, prioriteres.

Ældre
Vores ældre, der ikke kan klare sig selv, skal sikres omsorg og pleje, så de har en værdig tilværelse. Det
betyder, at vi skal have en velfungerende hjemmehjælp. Antallet af forskellige hjælpere til den enkelte
nedbringes. Når det ikke er muligt at klare sig i eget hjem, skal der inden for kort tid tilbydes plejeplads,
midlertidigt eller permanent.
Der skal være sikker medicinuddeling. Der sker for mange fejl i dag.
Mange ældre er både fysisk, åndeligt og økonomisk velfungerende og kan klare sig selv og behøver ikke
hjælp fra det offentlige. Vi skal fokusere hjælpen til dem, der har behov.
Hjemmehjælp til praktisk hjælp skal gøres indtægtsbestemt, således at der indføres egenbetaling, og
samtidigt åbnes for, at der kan tilkøbes tillægsydelser. I samme omfang bør det være muligt at vælge privat
hjemmehjælp, hvis man ikke ønsker at bruge den kommunale.
Madordninger skal være mere fleksible.
Når kræfterne begynder at svigte, skal kommunen vejlede og hjælpe med foranstaltninger, der gør den
ældre i stand til at være selvhjulpen længst muligt.
Demensindsatsen skal styrkes. Pårørende skal kunne få hjælp og vejledning, når sygdommen demens
rammer i familien. Der er derudover behov for egentlige demensplejepladser.

Plejehjem
En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser. 16 % af plejecentrene havde ultimo
2015 alvorlige fejl og mangler, hvilket er uacceptabelt højt. De nuværende kommunale plejehjem bør
hurtigst muligt overgå til at være selvejende plejehjem.
I plejehjemmenes fællesarealer skal der være åbent for, at foreninger og andre frivillige får adgang, således
at beboerne kan tilbydes adspredelse via civilsamfundet.
Udover de kommunale plejehjem, bør der gives mulighed for etablering af private plejehjem, som
modtager samme økonomiske tilskud, som de kommunale plejehjem.

Sammenhæng fra hospital til kommunen
Kommunerne overtager flere og flere opgaver fra hospitalerne, hvilket stiller krav til kapacitet og
kompetencer.
Hvis man er færdigbehandlet på hospitalet, men ikke er i stand til at klare sig i eget hjem, skal man straks
kunne tilbydes en midlertidig plejeplads i kommunen. Dette er vigtigt, så man ikke optager en dyr
hospitalsseng. Det skal tilbydes uden skelen til alder.
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Bliver man ramt af en hjerneskade, skal man kunne tilbydes neurorehabilitering på højt niveau, og
kommunen skal blive langt bedre til at koordinere indsatsen på tværs af deres forvaltninger.
Borgerne skal tilbydes genoptræning, når de har behov for det.
Borgerne skal kunne henvende sig ét sted og ikke føle at de bliver kastebold. Et eksempel er forældre til
handicappede børn. Der skal sikres en sammenhængende indsats og tydelig tilkendegivelse og
forventningsafstemning.

Handicaptilgængelighed i byen og i trafikken
Der skal til stadighed være fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne færdes selvstændigt.
Det betyder, at der skal tænkes i niveaufri adgang til bygninger og kollektive trafikmidler.

Forebyggelse og sundhedsfremme
Forebyggelse er bedre end behandling. Men vi har en kritisk tilgang til forebyggelse. Det skal virke, og det
skal målrettes, hvor udfordringerne og gevinsten er størst.
Det må aldrig udvikle sig til formynderi. Forebyggelse skal altid være et tilbud og ikke et diktat fra
kommunen. Det er først og fremmest et personligt ansvar og et personligt valg at passe godt på sin egen
krop.
Det er vigtigt at få rigtigt fat i de unge, når vi taler forebyggelse, fordi effekten heraf vil give de unge den
bedste start på voksenlivet. Vi skal derfor allerede i ungdommen forebygge livsstilsygdomme og misbrug af
alkohol og rusmidler. Skolesystemet skal oplyse de unge om sundhed, så de bliver bevidste om
betydningen. Det kan være med til at bryde negativ social arv og forebygge livsstilssygdomme og misbrug.

Konkret foreslår vi derfor at:







De ældre skal have færre forskellige hjælpere i eget hjem – der skal være mere kontinuitet blandt
hjælperne
Der åbnes for brugerbetaling samt for øget mulighed for tilkøb af ydelser
Mad på plejehjem og til ældre i eget hjem skal smage godt og være nærende
De kommunale plejehjem bliver selvejende institutioner
Forebyggelse og selvhjælp skal prioriteres, så færre får behov for varig offentligt betalt hjælp
Ingen skal vente på at få hjælp til genoptræning
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Trafik og miljø
København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig. Vi vil gerne have en spændende by,
hvor der er en harmonisk vekslen mellem nyt og gammelt – med respekt for det bestående og en
nysgerrighed efter nyt. Vi skal værne om det danske særpræg i vores byrum og samtidig lade os inspirere af
internationale strømninger.

Byudvikling med respekt for værdierne
København er en vidunderlig og smuk by, og den skal vi passe på. Når byen skal udvikles, skal det ske i
respekt for det bestående. København skal være en moderne by, som vedvarende udvikler sig med afsæt i
og med respekt for det, der er skabt. Derfor skal vi være særlige opmærksomme på at finde balancen
mellem at vedligeholde og passe på det eksisterende og tilføre nyt, mens vi fastholder vores modstand
overfor yderligere højhusbyggeri i den gamle middelalderby.
Vi ønsker at gøre plads til en stadig større befolkning og flere arbejdspladser ved at udvide byen i de gamle
industriområder langs havnen.
Vi ønsker, at ny bebyggelse i København skal være varieret i sin form og sin type, så København igen får
både villaer, rækkehuse, lave etageejendomme og højere etageejendomme og byen bevarer sin
forskellighed, historie og mangeartede udtryk, samtidig med at borgerne får mulighed for at sætte deres
eget præg på deres nærområde. Vi ser en værdi i, at der skabes ejerboliger, da vi tror på, at det medvirker
til at skabe større fælles ansvarsfølelse både for sit kvarter og for at vedligeholde sin egen bolig.
Vi ønsker flere træer i byen, da træer er vigtige for at skabe et spændende og årstidsvarieret byrum med
små oaser til rekreation og leg. Vi ønsker en byen med flere blomsterkummer, blomsterbede,
blomsterudsmykning og træer langs hovedfærdselsårer.

Et rent København
København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig.
Enhver arrangør af events og arrangementer skal sørge fuldt og helt for oprydning for egen regning.
Dermed mener vi at der kan skabes en større ansvarlighed overfor vores fælles værdier.
Vi ønsker pant på plastikkrus, pizzabakker osv, så der ikke bliver efterladt så meget affald i byens gader og i
naturen. Vi ønsker, at hærværk og henkastning af affald straffes og straffes hårdere, for det er et udtryk for
manglende respekt for vores fælles ting.
Der skal etableres adgang til toiletfaciliteter under tilsyn på stærkt befærdede steder, så det fælles areal
holdes hygiejnisk.

Sikkerhed, tryghed og udfoldelse
Københavnerne skal kunne udfolde sig og færdes trygt. Vi ønsker, at der kommer lys på pladser, i gader og
stræder, så borgene og gæsterne oplever en åben, venlig, ren og sikker by også i de mørke timer. Vi ønsker
effektbelysning af historiske og markante bygninger og pladser.
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Trafik og fremkommelighed
Vi ønsker, at alle skal kunne færdes ubesværet, uanset hvilket transportmiddel den enkelte finder mest
hensigtsmæssigt – kommunen skal ikke bestemme, om man må køre i bil, eller skal køre på cykel. Vi ønsker
ligeværd og lige hensyn mellem trafikformerne.
Vi vil skabe mere plads til nye borgere og gæster ved at lægge trafik og parkering ned under jorden. Vi vil
lede transittrafik under eller udenom byen. Vi ønsker en havnetunnel og flere af vore meget trafiktunge
veje lagt ned under jorden i tunneller. Al den trafik, der ikke har ærinde i selve byen, skal ledes udenom, så
trafikken kan effektiviseres til gavn og glæde for alle færdende – og give mere plads på gadeniveau for
gående, cyklister og lokal trafik.
Vi ønsker Metroen udbygget med flere underjordiske linjer. Vi ønsker at Metroen udbygges til Brønshøj,
Husum, til Rigshospitalet, til Valby og gerne til Hvidovre hospital. Vi ser også gerne yderligere en Metrolinje
under havnen, der kan forbinde fx Amagerbrostation med DR-byen, Islands Brygge og de nye områder ved
Enghave Brygge.
Der skal være flere parkeringsmuligheder til både cykler og biler, så den irriterende kørsel efter en ledig
parkeringsplads mindskes.
Vi ønsker at overdække banegravene og bruge de nye byrum rekreativt, til parkering og eventuelt til en
busterminal til vekslen mellem lokal trafik og fjernbusser.
Vi ønsker, at få bydelene hægtet sammen med broer, så gående og cyklende lettere kan komme fra en del
af byen til en anden. Vi ønsker f.eks. broer over banen på Østerbro og Vesterbro for at knytte bydelene
sammen.
Vi vil gerne skabe et bedre flow i trafikken, f.eks. ved at optimere trafikken i Farimagsgaderne og i
Søgaderne, da vi mener, at det er bedre både for de færdende og for beboerne, at trafikken flyder end at
den holder stille. Derfor vil vi også investere i intelligent styring af lyssignaler, så trafikken flyder bedre og
mere sikkert og med mindre forurening til følge.
Vi vil gøre det gratis for Københavnerne at parkere i deres egen by.
Vi vil arbejde for bedre parkeringsfaciliteter til turistbusser.

Miljø og energi
Vi ønsker en ren by med et minimum af affald ved at videreudvikle genbrugsmulighederne, og at byen
samlet set forurener så lidt som muligt. Vi ønsker, at de kommunale bygninger energirenoveres, for at
bringe energiforbruget ned.
Vi ønsker at skybrudssikre og stormflodsikre byen for at undgå store skader efter kraftige
naturbegivenheder.

Konkret foreslår vi derfor at:





Borgerne skal selv have mulighed for at vælge transportmiddel – der skal ikke hetzes mod bilisterne
Cykelstier skal anlægges, men ikke på bekostning af den samlede fremkommelighed
Mere Metro
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En havnetunnel hurtigst muligt
Kørebanerne langs Søgaderne/Farimagsgaderne udvides for at skabe bedre kapacitet til bilerne og
for at skabe mindre kø og bedre fremkommelighed
Byen holdes rent
En grønnere og smukkere by med mere beplantning
Bevare den unikke Middelalderby uden eksperimenterende arkitektur
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Boliger
Det skal være muligt at bo i København, uanset om man har en lav eller høj indtægt. Der skal være boliger i
alle størrelser og i alle prisklasser. Som hovedstad har vi også en forpligtelse til, at vores by er tilgængelig.
Det er ikke en kommunal opgave at sikre bestemte boligformer til bestemte grupper, derimod skal vi sikre,
at der er gode betingelser for at bygge boliger som efterspørges.

At eje sin bolig
Vi mener, at det har en særlig værdi, at man ejer sin egen bolig. Når man ejer sin boliger, tager man typisk
ansvar for boligen og for det område, hvor man bor, dels for at passe på sit hjem, og dels for at sikre, at det
er et trygt område at bo i for sig selv og sin familie.
Vi konservative mener derfor, at vi skal sikre, at der også i fremtidens København bliver plads til ejerboliger
– både ejerlejligheder, rækkehuse, andelsboliger og parcelhuse.

Ingen må beskattes fra hus og hjem
Boligskatterne i København er urimeligt høje. Det er væsentligt, at ingen beskattes fra hus og hjem og på
den måde tvinges ud af kommunen.
Kommunen bestemmer grundskyldens størrelse, og det er ikke rimeligt, at København opkræver så høj en
grundskyld, så rigtig mange aldrig får råd til at få en ejerbolig i kommunen. Grundskylden bør derfor sættes
betragteligt ned.

Konkret foreslår vi derfor at:





Lettere adgang til at opføre boliger i København
Der skal være boliger i alle størrelser og prisklasser
Lavere grundskyld
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Økonomi
Københavnerne får ganske enkelt for lidt for deres skattekroner. Der er for meget bureaukrati og
ineffektivitet i Københavns Kommune, hvilket hæmmer mulighederne for økonomisk vækst og fjerner fokus
fra kommunens kerneopgaver - det vil vi lave om på. Vi vil skabe en effektiv kommune, hvor borgerne får
mere for deres penge, hvor der er vækst i stedet for stilstand, og hvor borgerne får mere frihed og
økonomisk råderum. Over de kommende ti år vil vi give markante skattelettelser for borgere og erhvervsliv
som er fuldt finansieret.

Kommunal indkomstskat sænkes 0,4 % point hvert år de næste 10 år
Københavns Kommune har siden 2009 opkrævet en indkomstskat på 23,8 %. Det høje skattetryk på
borgerne indskrænker københavnernes købekraft og dermed handlefrihed. Københavnerne skal have
større indflydelse og ansvar for deres eget liv, og med det følger naturligvis lavere skat. Vi ønsker at
Københavns Kommune skal have den laveste skatteprocent i landet, og en skatteprocent på højst 20.
Derfor foreslår vi, at den kommunale indkomstskat sænkes med 0,4% point hvert år de kommende 10 år,
således at personskatten udgør 19,8 % i 2027.

Grundskylden sænkes 1 promillepoint hvert år de næste 10 år
Københavns Kommune har i årtier opkrævet den maksimalt lovlige grundskyld på 34 promille.
Grundskylden udgør en stadig større del af mange københavneres privatøkonomi, i takt med de stigende
grundværdier. Det er en beskatning som ikke skyldes højere løn, men udelukkende, at naboens ejendom er
blevet solgt for et højere beløb end den blev købt. Udviklingen i grundskylden betyder, at det er blevet dyre
at bo i eget hus. Vi ønsker, at Københavns Kommune skal være et attraktivt sted at bo for alle, og vi
foreslår, at grundskylden sænkes 1 promille hvert år de næste 10 år, således at den maksimalt udgør 24
promille i 2027.

Dækningsafgiften sænkes med 1 promillepoint hvert år de næste 10 år
Københavns Kommune skal være en kommune, hvor det skal være attraktivt at starte, etablere og drive
virksomhed – uanset størrelse og branche. Desværre ser vi, at mange virksomheder placerer deres
aktiviteter i omegnskommuner eller i andre storbyer såsom Hamborg eller Stockholm, blandt andet på
grund af det dårlige erhvervsklima, som det nuværende bystyre har skabt. Hvis København skal være
Nordeuropas mest attraktive erhvervscentrum, og derved skabe arbejdspladser og økonomisk vækst til
byen, skal erhvervsforholdene forbedres. Der skal derfor anlægges bedre til- og frakørselsforhold, bedre
parkeringsforhold og ikke mindst lavere erhvervsskatter. Københavns Kommune opkræver 9,8 promille i
dækningsafgift på forretningsejendomme, og vi foreslår, at denne afgift afvikles over 10 år.

Modernisering af kommunens struktur
Københavns Kommune består af mange forvaltninger, mere end 1.000 forskellige enheder, tæt på 40.000
ansatte og har et budget på næsten 50 mia. kroner. Effektiviseringspotentialet er betydeligt!
Vi foreslår derfor, at eksterne rådgivningsfirmaer gennemgår kommunens struktur med henblik på at finde
mulige effektiviseringer. Alene på skole-, daginstitutions- og ældreområde finder Produktivitetskommissionen et effektiviseringspotentiale på 10 % i landets kommuner. Et effektiviseringspotentiale på 5
% af kommunens samlede budget på 50 mia. kr. er derfor meget realistisk – og måske endda lidt
uambitiøst.
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Øget konkurrence
Mange af kommunens opgaver kunne i princippet privatiseres eller udliciteres. Udlicitering øger
konkurrencen og indebærer økonomisk gevinst for kommunen, og borgeren får bedre kvalitet og øget
frihed. Dansk Erhverv har påvist, at der kan spares 15 % i gennemsnit, når en opgave udliciteres. Vi mener,
at Københavns Kommune bør kunne udlicitere for yderligere 14 mia. indenfor de områder, hvor det giver
mening.

Beskæftigelsesindsatsen skal reformeres
Københavns Kommune har i 2016 budgetteret med udgifter til beskæftigelse og integration på 7,3 mia. kr.
Generelt anvendes der store summer på beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Danmark bruger 1,37 % af
BNP på arbejdsmarkedsindsats og er det land i OECD, som bruger absolut flest ressourcer. Fx bruger Sverige
1,01 % og OECD’s gennemsnittet er 0,35 %. Alligevel har vi den opfattelse, at den aktive beskæftigelses- og
integrationsindsats er slået fejl. Vi ønsker derfor en omlægning af indsatsen og vil indføre væsentlig
skrappere sanktioner, hvis den ledige reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Den enkelte skal gøre
en aktiv indsats for beskæftigelse, hvilket ligeledes vil lette integrationen af udlændinge. Vi har den
opfattelse, at det kan gøres væsentligt bedre og billigere, og vi anslår dette til en 10 % besparelse.
For at sikre, at offentlige ydelser gives til de rigtige personer, skal kommunen kræve lægeattest fra to
uafhængige læger i tilfælde af mistanke om snyd, ligesom det fysiske fremmøde skal kræves ved mistanke
om snyd. Er der mistanke om, at et eller flere børn er sendt ud af landet, skal det kræves at disse
tilsvarende møder fysisk frem, idet familien eller skal fratages børnepenge.

Reform af tilskudsordninger og øvrige støttemidler
Vi mener, at der skal være skærpede krav til, hvad kommunens penge kan anvendes til. Der er efterhånden
skabt en kultur, hvor projekter og aktiviteter kun vil blive gennemført, hvis der kan opnås støtte fra
Københavns Kommune. Der kan være gode samfundsmæssige argumenter for at støtte f.eks. et
medborgerhus med husleje eller vedligeholdelse, men vi mener, at dette er overforbrug af kommunens
midler, når der modtages 50.000 kr. om året til fællesspisning, som ellers kunne afregnes med kr. 20,- pr.
person. Vi ønsker derfor nye retningslinjer for, hvad kommunen kan og må anvende sine midler på.

Københavnerne skal have lov at beholde egne penge
Borgerne i Københavns Kommune vil med vores omlægning af kommunens økonomi beholde 4,6 mia. kr.
mere til sig selv, og erhvervslivet vil spare 1,2 mia. kr. i skat. Derudover er der mange positive sideeffekter i
planen, som ikke er medregnet. Københavnere får flere penge mellem hænderne, og det vil øge den fælles
vækst og velstand. København vil forbedre sin konkurrenceevne i forhold til de øvrige danske kommuner og
europæiske storbyer og skabe flere arbejdspladser. Da initiativerne er en omlægning af kommunens
økonomi som er fuldt finansieret, kan kommunen fortsat nedbringe sin gæld og udføre de planlagte
anlægsinvesteringer. Dette kan gøres inden for kommunens nuværende budgetterede rådighedsbeløb. Vi
mener fortsat kommunens direkte langfristede gæld skal afvikles over 10 år som allerede er budgetteret.
Kommunens gæld, der er erhvervet gennem selskaber, mener vi ikke bør kunne pålægges kommunens
borgere. Den skal afvikles af de enkelte selskaber. Gældsætter kommunen sig med 1 mia. til f.eks. en
udvidelse af metroen, skal gælden således afdrages af metroselskabet.
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