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Indledning  
 

København skal fungere i hverdagen – for både byens borgere og byens gæster. Vi skal være en ambitiøs 

by, hvor det er godt at bo og leve. Det må dog aldrig stå i modsætning til, at dagligdagen også skal fungere 

for alle - børnene skal lære noget i byens skoler, de svage og ældre skal have en værdig behandling, og man 

skal kunne komme rundt og komme frem i vores dejlige by.  

 

Vi ønsker en ren by - både rene gader, ren luft og rent vand – det hører med til høj livskvalitet. 

 

Men vi vil ikke være til grin for vores egne penge, så derfor forventer vi, at vores skattekroner forvaltes an-

svarligt og med omtanke. Vi har respekt for dem, der tjener pengene til fællesskabet.  

 

På de følgende sider beskriver vi, hvordan vi ønsker København skal udvikle sig, både i de kommende fire år 

men også på længere sigt. 

 

For os som konservative er det vigtigt, at kommunen løfter opgaverne korrekt og med respekt for byens 

borgere, hvad enten man har brug for kommunens hjælp eller service i dagligdagen eller kan klare sig selv. 

Som borger i København betaler vi alle skat af vores indtægt til kommunen og disse penge, som vi jo selv 

må undvære til vores egne behov, skal forvaltes ordentligt og respektfuldt. Desværre er flertallet på Køben-

havns Rådhus stadig af den opfattelse, at de, som valgte politikere, bedre ved, hvordan dine og mine penge 

bruges end vi selv ved. Denne manglende tillid til borgerne vil vi gøre op med, blandt andet skal det være 

slut med det voldsomme spild af skattekroner, som dagligt forekommer i Københavns Kommune, som ek-

sempelvis: 

 At kommunen udlejer underskudsgivende elektriske bycykler i direkte konkurrence med private udle-

jere 

 At kommunen tilbyder modersmålsundervisning udover det lovpligtige 

 At kommunen underviser skolebørn i alderen 6-8 år om forskellige kønsidentiteter samt 

 At kommunen igangsætter og driver integrationsprojekter uden hverken målstyring eller resultatstyring 

 

I en tid, hvor der er et stort fokus på miljø og madspild ønsker vi, at der også kommer fokus på pengespild – 

penge som kunne være anvendt bedre til gavn for borgerne, kommunen, miljøet og ikke mindst, vores egen 

selvrespekt. 

 

Der er lang række ydelser som i dag reelt kun leveres af kommunen – selvom en privat leverandør vil kunne 

gøre det bedre og billigere. Derfor skal langt mere af kommunens drift overlades til private, således at kom-

munen kan fokusere på de reelle kommunale kerneydelser: 

 Daginstitutioner 

 Folkeskoler 

 Ældrepleje 

 Pleje af psykisk syge 

 Pleje af handicappede 

 Sikre at borgerne kan komme rundt i byen let, hurtigt og behageligt 
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Kort sagt ønsker vi en by, som understøtter det gode liv, men lader det være op til borgerne at bestemme, 

hvorvidt man ønsker at bruge kommunens services eller private services. Derfor er vores valgkamp-slogan: 

 

København skal fungere i hverdagen 
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Vision  
Vores vision er, at København skal blive en af verdens bedste byer at opholde sig og leve i, ikke kun for alle 

os som bor her, men også for de mange gæster som hvert år lægger vejen forbi vores dejlige by. For Køben-

havn er en dejlig by, men mange ting kan gøres endnu bedre. 

 

København skal være en ren og grøn by – en by, hvor ikke kun havnen er ren, men hvor også gaderne og 

den luft, vi indånder, er det. 

 

København skal være en attraktiv by for både københavnere og byens gæster. Vi skal have et rigt forret-

ningsliv, gode spisesteder og et varieret og rigt udbud af oplevelser både indenfor sport, oplevelser, under-

holdning 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 opvækst i verdensklasse. København bruger hvert år mange penge på 

folkeskolen. Vi konservative prioriterer en god folkeskole og stiller samtidig krav om, at den skal være Dan-

marks bedste folkeskole. Mindre kan vi ikke byde vores børn. Vores daginstitutioner skal være i top, så bør-

nene bliver passet, udfordret og stimuleret - i trygge omgivelser med kompetente og engagerede voksne. 

 

De ældre og de handicappede københavnere skal have den nødvendige hjælp, uden at skulle vente unødigt 

længe eller skulle tigge om nødvendig hjælp. De skal mødes af kompetente, engagerede og empatiske ple-

jere, hvor fokus er at sikre dem et værdigt liv.  Et værdigt liv er, hvor man bliver støttet i at klare så meget 

man kan selv, men når helbredet svigter, skal hjælpen være der på en professionel og betryggende måde. 

 

Efter mange år med lukning af veje, nedlæggelse af parkeringspladser og i det hele taget en uskøn ensret-

ning af transportmidler ønsker vi, at byen skal afspejle den mangfoldighed der findes – også i trafikken. Der 

skal derfor være plads til både biler, busser, cykler, lastbiler, fodgængere, løbehjul, løbere og alle de andre. 

Det vil gøre København mere levende og skal ske sideløbende med en massiv udbygning af Metroen, såle-

des at den kommer til alle byens bydele. Der skal også bygges en havnetunnel via Lynetteholm, så trafikken 

kan ledes udenom og under København, så vi kan slippe for meget af den massive trafik over byens få broer 

mellem Sjælland og Amager. Det vil give bedre plads til gående, cyklister og lokal trafik og et bedre Køben-

havn. 

 

København opkræver i dag langt flere penge, end kommunen har lov at bruge og i dag har alle københav-

nere – ung som gammel – cirka 21.000 kroner stående på kommunens bankkonto. Altså cirka 84.000 kroner 

for en børnefamilie. Imens lider især socialområdet og daginstitutioner under lave budgetter så borgerne 

ikke får den service, de burde få. Dette sker imens nogle områder, eksempelvis nyttesløse beskæftigelses-

projekter, bruger løs af borgernes penge uden mål og resultater. Der er derfor et stort besparelsespotenti-

ale i København, men det kræver politisk vilje at gennemføre. 

Det vil vi gerne stå i spidsen for og samtidigt gøre det billigere at være københavner. Vi vil derfor arbejde 

for, at parkeringstaksterne sænkes til et minimum, herunder at emissionsfrie biler kan parkere gratis i hele 

byen hele døgnet, sænke personskatterne så vi kommer i top-5, sænke grundskylden så ejere af egen bolig 

ikke flås i skat, samt fjerne dækningsafgiften til gavn for erhvervslivet. Pengene til disse lavere indtægter 
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finder vi ved, at Københavns Kommune anvender udlicitering i et meget større omfang end i dag, privatise-

rer en række opgaver samt indfører nye styringsmodeller i kommunen, så sygefraværet nedbringes. Det er 

bydende nødvendigt, at få de kommunale ydelser konkurrenceudsat, så vi ikke længere skal betale en over-

pris som dokumenteret af forskellige revisionsfirmaer. Vi vil have ordentlig kvalitet for skattekronerne. 

 

Vi ønsker et bedre og billigere København og at gøre det lettere og sjovere at være københavner. 
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Børn  
Børn skal have trygge rammer og de skal lære noget i skolen. Det går i dag fremad med faglighed i den kø-

benhavnske folkeskole, men vi skal fortsat være ambitiøse og stræbe mod at vi på alle parametre mindst 

ligger i national top-10 i forhold til landets øvrige folkeskoler. Særlig skal vi have fokus på, at de svageste 

elever bliver løftet, at 2. og 3. generations indvandrerdrenge bliver styrket, og endeligt, at de særligt bogligt 

stærke elever udfordres til at dyrke deres talent.  

  

Pasningsmuligheder 

Barndommen skal være tryg og fuld af gode oplevelser, så derfor skal vi ikke blot passe på børnene, men 

også udfordre dem, pirre deres nysgerrighed efter viden og lærdom, støtte dem og tage særligt hånd om de 

børn, som har behov for ekstra hjælp. På den måde hjælper vi til, at fremtidens borgere bliver kloge, nys-

gerrige og tillidsfulde. 

  

Som følge af vores ønske om styrkelse af børnenes dagligdag i kommunens institutioner har vi, modsat En-

hedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og Socialdemokratiet, stemt for et forslag om, 

at Københavns Kommune arbejder hen mod den model for en normering, som BUPL har foreslået. Denne 

indsats skal naturligvis gælde både private og kommunale daginstitutioner. 

  

Børn har krav på en god og tryg hverdag. Derfor vil vi fortsat arbejde på at forbedre og udvikle pasningstil-

buddene, således at forældrene også fremover har reelle valgmuligheder, når valget kommer til børnepas-

ning. 

  

Vi skal give plads til, at det er forældrenes valg af pasningsform, som er afgørende. Der skal derfor være 

mulighed for daginstitutionstilbud på privat grundlag, hvor forældrenes værdier kan skinne bedre igennem 

end det er tilfældet i de kommunalt drevne daginstitutioner. Vi skal ikke kvæle private initiativer med de-

tailregulering og administrative byrder, men derimod understøtte disse frivillige tiltag mest muligt. 

 

Klynger og ledelse  

Vores små borgere skal have en tryg hverdag, hvor de stimuleres, udvikles og danner sociale relationer. Det 

kræver et personale, som trives og som har mulighed for at yde den faglighed, som kræves. 

Vi har i dag klynge-ledelse i København, hvilket blev indført helt tilbage omkring 2009, som giver os nogle 

meget store institutioner hvor det nære og trygge kan være svært at sikre. Vi skal derfor konstant overvåge 

og sikre, at klynge-ledelsen er til gavn for børnene, da tryghed, nærvær og arbejdsglæde ikke må presses 

som følge af organiseringen. 

  

Folkeskolen 

Det er vigtigt, at vi har et uddannelsesniveau i absolut topklasse. Vi har store forventninger til vores folke-

skole. Det er den største og vigtigste samfundsbærende institution i Danmark, og kommunens klart vigtig-

ste opgave. Vi har derfor tidligere stillet forslag om, at alle de københavnske folkeskolelærere skal videre-

uddanne sig mindst hvert andet år, således at deres faglige niveau altid er helt opdateret, og de på den 

måde kan undervise vores børn bedre. Forslaget blev nedstemt i Borgerrepræsentationen, men det er sta-

dig en vision vi arbejder ud fra. 
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Vi ønsker også at give den enkelte folkeskole mulighed for at niveaudele eleverne efter 7. klasse, således at 

undervisningen bliver målrettet mere mod både de bogligt svage elever, men også med en styrket indsats 

overfor de bogligt dygtige elever. Endeligt skal vi sikre, at særligt 2. og 3. generations indvandredrenge løf-

tes. På den måde sikrer vi bedst, at den enkelte elev udfordres bedst muligt og opnår flest mulige succesop-

levelser. 

  

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, den danske kultur og de danske værdier om ligestilling, ansvar for egne handlinger, 

demokrati og tolerance at kende. Sådan skal det også være fremover, for det er den klart bedste måde at 

forstå, hvorfor Danmark ser ud, som det gør. Uanset om man har danske forældre eller ej. 

  

Vi betragter det som en selvfølgelighed, at de københavnske folkeskoler følger den officielle danske kalen-

der med de fri- og helligdage som fremgår af denne. Det er også en selvfølgelighed, at der lægges vægt på 

dansk historie 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 ved-

blive med at være dansk. 

 

Folkeskolen skal også bygge på danske traditioner og værdier, for det er kun ved at kende sin egen bag-

grund, 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 den en-

kelte 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, og inklusionen må aldrig være båret af en rigid kvantitativ målsætning. 

Vi har allerede bedt forvaltningen om at undersøge, hvordan det står til med inklusionen i den københavn-

ske folkeskole og vi er klar til at handle på undersøgelsens resultater, såfremt det viser sig, at det hæmmer 

den almene trivsel og læringsniveau. 

  

Modersmålsundervisning i ikke-lovbestemte sprog er et privat ansvar 

Folkeskolen skal integrere børn med indvandrerbaggrund – ikke fastholde dem i parallelsamfund. Moders-

målsundervisning i København skal derfor erstattes af danskundervisning af både barn og forældre, således 

at disse hurtigt kan blive en del af det danske samfund. Undervisning i andre sprog end dem som folkesko-

len tilbyder, må ske for egen regning og udenfor skoletid. 

  

Heldagsskoler er ikke løsningen 

Vi er ikke tilhængere af heldagsskoler, hvor eleverne holdes i skole til langt ud på eftermiddagen og hvor 

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 politikere på Christians-

borg eller Rådhuset skal ikke tvinge samtlige elever til dagligt at sidde i lektiecafé. 
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Fokus på den gode præstation i folkeskolen 

Vi konservative har tidligere fået indført resultatløn for skolelederne. Det vil vi fastholde, således at den gi-

ves på baggrund af både kvantitative og kvalitative målsætninger. Vi skal også give skolelederne reel mulig-

hed for at lede, således at alle væsentlige beslutninger træffes decentralt på den enkelte skole. Skolele-

derne skal have reel mulighed for at udvikle og anvende almindelige ledelsesværktøjer og have mulighed 

for at belønne den dygtige ansattes gode præstation. 

  

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. Derfor er vi modstandere af lektiefri 

skoler, men dog ikke mere, end at den enkelte skoles bestyrelse kan træffe beslutning om det. 

  

Religion 

Kommunen skal heller ikke give nogle religioner fordele på bekostning af kristendommen, det danske fri-

sind, 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. Derfor er det også kristendommen som er den bæ-

rende religion i folkeskolen og dens helligdage skolerne indretter sig efter. 

  

Privatskoler 

Vi ønsker, at folkeskolen skal være det naturlige valg for forældre og børn, men vil også understøtte private 

tilbud bedst muligt til gavn for de mange københavnske børn, der har glæde og gavn af en privatskole. Den 

valgfrihed skal vi ikke tage fra københavnerne, og vi skal tilsvarende ikke udskamme privatskoler eller lave 

ensidige reklamefremstød for folkeskolen. Privatskolerne giver nemlig forældre et valg og sikrer, at folke-

skolerne 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 men derimod 

hele tiden arbejde for at gøre folkeskolen bedre, så den er mindst lige så god som privatskolerne. Det er 

helt forfejlet at forsøge at skære privatskolernes tilskud ned eller på andre måder bekæmpe dem. 

  

Åbenhed om resultater 

Der skal være fuld åbenhed om skolernes resultater, både privatskoler og folkeskoler. Det er vejen til at for-

bedre og udvikle sig. Resultaterne fra skolernes afgangsprøver, nationale tests og tilfredshedsundersøgelser 

skal være nemt tilgængelige for offentligheden, ligesom borgerne let skal kunne se, hvad den samlede fra-

værsprocent er for elever og lærere på hver enkelt skole. 

Vores målsætning i 2017 var at de københavnske folkeskoler i 2021 skal have halveret andelen af funktio-

nelle analfabeter. Det når vi desværre ikke med det nuværende flertal på Rådhuset, men vi vil fortsat 

presse på for at få gennemført de nødvendige forandringer. 

 

Understøttende undervisning skal væk 

På landsplan er konservative imod understøttende undervisning, som ikke har vist sig at medføre den ud-

vikling i hverken trivsel eller resultater, som oprindeligt var målet. 

I København ønsker vi, at de timer der kan frigives ved at nedlægge understøttende undervisning i stedet 

bruges til øgning af to-voksenordning (to-lærere) i den eksisterende faglige undervisning, udbygning af 

mere fagundervisning og endelig at styrke det øgede merforbrug i klub- og fritidstilbuddene, som en afskaf-

felse af understøttende undervisning vil give. 
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Konkret foreslår vi derfor at: 

 Vi styrker fokus på hhv. de bogligt svageste elever, de bogligt stærkeste elever og 2. og 3. genera-

tionsindvandrer-drenge. 

 Vi arbejder hen imod deciderede udslusningsskoler fra 7. klasse. Her betyder en tryg skolevej min-

dre end i de små klasser, elever er klare til at transportere sig hen til det rigtige valg, og de enkelte 

skoler kan profilere sig bedre. 

 Vi arbejder forsat for at matche BUPL’s minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.  
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Erhvervsliv, beskæftigelse og integration  
Erhvervslivet 

Det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i København, landets hovedstad, uanset om det er en 

dansk eller udenlandsk virksomhed. Arbejdspladserne skaber liv i byen, sikrer omsætning i detailhandlen og 

gør byen tillokkende for både nationale og internationale konferencer. Sagt med andre ord – erhvervslivet 

er hovedkilden til byens velstand. Derfor er vi konservative stærkt utilfredse med, at styret på Københavns 

Rådhus år efter år udviser en ligegyldighed overfor erhvervslivet, en retorik, som hurtigt kan koste byen 

langt flere arbejdspladser, end der er udflyttet af staten. 

  

Igennem de seneste 10 år har København ligget i bunden af erhvervsklimamålinger foretaget af Dansk Indu-

stri, hvor blandt andet fremkommelighed, tilgængelighed hos Københavns Kommune, byggesagsbehand-

ling, gebyrer for ansøgninger, manglende parkeringspladser og mange andre forhold, gør livet som er-

hvervsdrivende i København unødigt besværligt. 

  

Dækningsafgiften sænkes med 1 promillepoint hvert år de næste 10 år 

Københavns Kommune skal være en kommune, hvor det skal være attraktivt at etablere og drive virksom-

hed – uanset størrelse og branche. Desværre ser vi, at mange virksomheder placerer deres aktiviteter i om-

egnskommuner 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 attrak-

tive erhvervscentrum, og derved skabe arbejdspladser og økonomisk vækst til byen, skal erhvervsforhol-

dene 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 forret-

ningsejendomme, og vi foreslår, at denne afgift afvikles over 10 år. 

  

Jobcentre skal nedlægges og erstattes af private aktører 

Først og fremmest skal der ske en mentalitetsændring hos arbejdsløse borgere – det er den enkeltes ansvar 

at finde et arbejde og blive selvforsørgende. Ikke kommunens. Ikke statens. 

 

Ved at gøre det til den enkeltes ansvar at skaffe et arbejde, skal vi også sikre, at der er valgmuligheder for 

den arbejdsløse i forhold til at få hjælp til at komme i arbejde. Her ser vi gerne at private virksomheder, 

med speciale indenfor jobformidling, kommer på banen og hjælper alle videre. 

  

Princippet vil så være, at virksomheden som skaffer den arbejdsløse i job, får en økonomisk bonus fra kom-

munen når ansættelsen har varet mere end 3 måneder.  

  

Er det ikke umiddelbart muligt at finde et arbejde til den arbejdsløse, er der en masse muligheder for nytte-

jobs i København – det kan fx være at feje gader og stræder, rense søer og vandløb, indsamle skrald i parker 

og skove og meget andet.  

  

Er den arbejdsløse syg, skal man have ro til at blive rask, men naturligvis skal jobformidlingsvirksomheden 

have mulighed for at sende kunden til en af virksomheden udpeget læge med henblik på at indhente en 

samlet bedømmelse af sygdomsforløbet og varighed. 
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Baggrunden for disse drastiske skridt er de skandaler, vi har oplevet i forvaltningen igennem de seneste år. 

Skandaler som er startet for mange år siden, men hvor den daværende politiske ledelse ikke havde modet 

og viljen til at gøre noget ved problemerne. Fx kom det i efteråret 2019 frem, at der var brugt 14 millioner 

kroner på at få 25 personer i arbejde. Året før, i 2018, blev der brugt 6,8 millioner kroner på at få 8 perso-

ner i arbejde. Det er et spild af skatteborgernes penge og en hån mod alle dem, som dagligt passer deres 

arbejde. 

 

Assimilation er integration 

Integration og tilpasningen til Danmark, dansk kultur og skikke sker bedst på arbejdspladserne og i for-

eningslivet. Derfor skal nytilkomne hurtigst muligt finde sig et arbejde og blive aktive i vores utallige for-

eninger, så man hurtigt bliver en del af fællesskabet. 

  

Samtidigt skal den offentligt betalte modersmålsundervisning i andre sprog stoppes, og i stedet skal der un-

dervises i dansk, således at alle børn møder med næsten samme sproglige niveau i skolen. Såfremt der er 

behov for ekstra undervisning i dansk, for at et barn, født i Danmark, kan komme på et alderssvarende ni-

veau, skal denne ekstraundervisning betales af eller have økonomiske konsekvenser for forældrene.  

  

Sidst men ikke mindst, er integrationen og den følgende assimilation den enkeltes ansvar, hverken et an-

svar for staten eller kommunen. 

  

Konkret foreslår vi derfor at: 

 Beskæftigelsesområdet bliver et ægte beskæftigelsesområde. Alle projekter, som reelt er sociale 

projekter skal flyttes væk fra beskæftigelsesområdet og over i socialområdet, hvor de reelt hører 

hjemme.  

 Dækningsafgiften fjernes løbende over de næste 10 år. 

 Parkering for håndværkere tilgodeses med særlig tidsbegrænsede p-pladser. 

 Besøg hos familier med småbørn i socialt belastede områder prioriteres yderligere, så vi sikrer, at 

forældre får reel viden om, hvad danske daginstitutioner kan tilbyde, og hvor meget de betyder for 

børnenes integration. 
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Kultur og fritid  
Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft. Det Konservative Folkeparti er et kul-

turbærende 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 for-

stand indenfor kommunalfuldmagtens rammer, men uden at kommunen påtager sig økonomiske risici, som 

rettelig bør være privates og uden at de kommunale tilskud udgør 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 det foreningsliv, som danskerne færdes i, hvor 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, sammen-

hængskraften i samfundet 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 vores høje score på tillid til hinanden. Det ud-

fordres 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 ordent-

lige faciliteter, som medfinansieres af kommunen.  

 

Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår, 

da de er præget af engagement og kompetencer samt skaber gode værdier i vores samfund. Vi mener dog, 

at handicappede og socialt udsatte skal prioriteres, således de også får gode muligheder for at nyde for-

eningslivet. 

 

Foreningsliv og idrætsanlæg 

Vi konservative prioriterer det organiserede foreningsliv som idræt, spejderbevægelse osv. før det uorgani-

serede, som fx street-aktiviteter, events mv. Derfor ønsker vi, at der fremover kun bruges penge på den or-

ganiserede del, hvor ansvaret er tydeligt og indsatsen langsigtet.  

 

Der er stor mangel på idrætsanlæg i København og vi halter efter andre byer i Danmark, så flere idrætsan-

læg har høj prioritet. Vi kan dog også forsøge at få vores foreninger til at kigge mod nabokommunerne, så-

ledes at deres anlæg eventuelt udnyttes bedre end i dag. 

Vi skal passe på vores idrætsanlæg og der skal være opsyn på de kommunale faciliteter, da det i modsat 

fald skaber utryghed og forhøjer risikoen for hærværk markant. Vi vil ikke finde os i, at ballademagere hær-

ger idrætshallerne og skaber utryghed. 

 

Vedligeholdelsen af vores idrætsanlæg er også vigtig og det er til skade for brugerne og alt for dyrt på lang 

sigt at lade stå til og lade dem forfalde. Derfor ønsker vi, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for alle 

byens kommunale idrætsanlæg som løbende opdateres og følges. 

 

Kultur og dannelse 

Vi ønsker at København skal være det naturlige centrum for både lokale og nationale kulturelle aktiviteter, 

hvad enten det er teater, musik eller anden form for kunstnerisk udfoldelse. Men det skal i langt højere 
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grad ske på brugernes præmisser og via brugernes økonomiske støtte, idet det ikke er en kommunal op-

gave at drive koncertsale, kunsthaller, gallerier, biografer eller lignende. Kun ved at lade brugerne be-

stemme sikrer vi, at der sker en udvikling indenfor kunst og kultur til gavn for nuværende og fremtidige ge-

nerationer. 

 

Adgang til viden og information er en forudsætning for at kunne fungere som en ansvarlig og engageret 

samfundsborger i et oplyst demokrati og derfor er der brug for udvikling af bibliotekerne, så de står bedre 

rustet til den digitale fremtid. Derfor skal bibliotekerne tænkes sammen med kulturhusene og Borgerser-

vice, så de bliver en fast og integreret del af lokalområdet, hvor alle borgere kan læse eller låne bøger, få 

adgang til Internettet og løst en lang række af almindelige borgerhenvendelser. 

 

Men bibliotekerne skal ikke udvikles til et aktivitetssted betalt af det offentligt eller et sted, hvor man kan 

låne/leje udstyr som henhører til private udbydere. Deres formål skal ikke være at drive en underholdnings-

industri, men derimod stille deres faciliteter til rådighed for borgerne (til møder, foredrag mv.) på baggrund 

af initiativer fra borgerne.  

 

Kulturen i byen 

Selvom København vokser markant i de kommende år, skal vi sikre at den lokale historiske og kulturelle arv 

fastholdes og at udviklingen sker med respekt for byens sjæl. København skal udvikles harmonisk og med 

respekt for nærområdets historie, anvendelse og arkitektur, således at også byrummets kunst afspejler 

dette. Derudover skal der, ved udvikling af nye byområder, reserveres plads til kultur og fritidsliv. 

 

Vi prioriterer også at renovere og passe på vores kulturarv, fx 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 en dejlig by for både byens gæster og byens borgere. Men skal vi prioritere mellem 

disse, må det være byens borgere som har den højeste prioritet. 

 

At bo i en storby medfører en accept af, at når man bor tæt på andre, så er der mere larm, mere trafik, 

mere forurening og færre grønne områder end hvis man bor på landet. Det stiller krav om, at alle udviser 

mere hensyn overfor hinanden, hvor end vi færdes, og hvad end vores aktivitet er. Derfor foreslår vi, at par-

tybusser skal forbydes i København. 

 

Men den socialdemokratiske og radikale plan ”Gang i København” fra 2006 har nu igennem flere år vist, 

hvor hurtigt man kan smadre et byområde, jagte indbyggerne ud af byen og overlade byens gader og stræ-

der til hærgende horder af feststemte ballademagere som ikke respekterer andre. 

 

Vi har derfor som mål at få stoppet planens destruktion af København og påbegynde genopbygningen af 

byen – til gavn for byens borgere. 

 

Vi vil arbejde for, at antallet af bevillinger til langt ud på morgenen i beboelsesområder stoppes, at der stil-

les krav om bedre lydisolering, og hvor det måtte være påkrævet i forhold til naboer, indrettes indendørs 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc_old_format/Teknik-%20og%20Miljoeudvalget/07-06-2010%2015.00.00/Referat/10-06-2010%2015.01.14/5429634.PDF
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rygeområder, så festen flyttes fra gaden og ind på beværtningerne, samt mere tilstedeværelse af politi i 

festområderne. På den måde kan vi sikre en balance mellem byens borgere og byens gæster.  

 

Konkret foreslår vi derfor at: 

 Partybusser i byen forbydes. 

 Sene nattebevillinger reduceres i særlige belastede områder. 

 Bedre lydisolering. 

 Overholdelse af restaurationsloven. 

 Mere politi i nattelivet. 
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Sociale forhold  
Kommunen skal gøre mindre for de mange, som kan selv og i stedet have fokus på de få, som vitterligt har 

brug for hjælp. Her tænker vi specifikt på udsatte børn, handicappede, psykisk syge og mennesker der ufri-

villigt er hjemløse. Efter vores opfattelse er man ikke udsat, alene fordi man er på kontanthjælp, førtidspen-

sion eller anden offentlig forsørgelse, men det er man derimod, hvis man har brug for særlig hjælp for at 

kunne klare sig. Desværre har det socialistiske flertal på Københavns Rådhus valgt at gå den anden vej med 

budgettet for 2020. 

 

Vi mener at familien og pårørende er den bærende institution i samfundet, der som samlet ressource kan 

noget andet og mere end det kommunale system og som derfor skal inddrages i samarbejdet med pasning 

og pleje end det sker i dag. Vi vil derfor arbejde for aktiv inddragelse af det nære netværk i både forebyg-

gelse, under behandlingsforløb og i rehabiliteringen, hvor det især er i forebyggelse og rehabilitering at det 

nære netværk kan hjælpe. Det er blandt andet påvist gennem undersøgelser, at ved inddragelse af pårø-

rende til psykisk syge mindskes risikoen for tilbagefald efter endt behandling med mere end 50 %. 

 

Vi skal som samfund også være villige til at række hånden ud til de borgere, som er kommet i uføre. Derfor 

er vi glade for, at vi fik indført en behandlingsgaranti til narkomaner, så de nu kan komme i afvænning i det 

øjeblik, de henvender sig. Vi ønsker derfor, at dette tilbud kan udbredes til også at gælde for alkoholikere. 

 

Bedre hjælp og botilbud til psykisk syge 

Der skal være det antal plejepladser til demente og alkoholskadede borgere som der er behov for – uanset 

alder. Derudover skal hjælpen til psykisk syge flyttes fra de socialistiske partiers skåltaler og paroler, og over 

til konkret handling, hvilket vi stadig mangler at opleve. Senest i budgettet for 2020, hvor området igen blev 

nedprioriteret. 

 

Der skal være sammenhæng mellem behandlingen i regionen og opfølgning og rehabilitering af de psykisk 

syge i kommunen, og der er derfor behov for et bedre samarbejde mellem disse to vigtige aktører. Der er 

også brug for øget indsats overfor sindslidende med misbrug og sindslidende, som er svære at fastholde i 

behandling samt hjemløse med sindslidelser. Der er yderligere brug for plejepladser til psykisk syge og alko-

holskadede borgere, der ikke kan tage vare på sig selv. 

 

Vi arbejder for at styrke det frie valg for alle borgere, men det kræver, at der er et reelt frit valg – altså no-

get, som borgeren kan vælge imellem. Vi ønsker derfor, at private får bedre mulighed for at byde ind på 

pleje- og behandlingsopgaver, især fordi social innovation oftest sker i private tilbud samt at genkendelig-

hed, tryghed og personlige relationer er væsentlige parametre for et succesfuldt behandlingsforløb. Begge 

dele er noget som den store, tunge og langsomme offentlige maskine aldrig vil kunne levere. 

 

Unge med misbrugsproblemer 

Vi vil prioritere en målrettet indsats mod unge med misbrugsproblemer og hjælpe dem ud af misbruget og 

ind i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet – alt efter hvad evner og vilje rækker til. Derfor arbej-

der vi for flere kollegieværelser til denne gruppe så de kan komme på fode igen. 

 

Også hér skal indsatsen mellem kommune, pårørende og sociale netværk styrkes, således at der bliver bak-

ket op om kampen for at komme ud af misbruget. 
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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 og vi ønsker at styrke frivillige initiativer og vidensdeling ved 

at stille kommunale faciliteter, herunder i sundhedshusene og på plejehjem, til rådighed for deres arbejde. 

 

Bedre hjælp til veteraner 

Vi ønsker at støtte meget bedre op om de mange københavnere, som er veteraner, især dem som døjer 

med forskellige problemer, så som posttraumatisk stresslidelse så de får hurtig behandling og derved ople-

ver, at det land som har sendt dem ud også tager sig af dem, når de kommer hjem. 

 

Hjælpen skal også ske ved, at det er lettere for veteraner at få ansættelse i Københavns Kommune, således 

at deres krigsskader ikke trækker ned i feltet af ansøgninger. 

 

Alle københavnske veteraner skal opleve og føle, at hele byen er stolte og taknemmelige for deres indsats. 

 

Hjælpen skal nuanceres og individualiseres 

Vi ønsker at hjælpen til socialt udsatte skal være på flere niveauer. Det er ikke alle, der er parate til at mod-

tage meget avanceret hjælp og derfor skal kommunen tilbyde tryghed og omsorg via såkaldte lavtærskeltil-

bud som fx herberg. Det betyder at borgeren kan stabiliseres og komme sig og senere modtage mere kvali-

ficeret individuel hjælp. 

 

Kommunen skal styrke samarbejdet med de selvejende institutioner om at løse opgaver både for psykisk 

syge, socialt udsatte og handicappede. De private selvejende institutioner har en tradition for at inddrage 

mange frivillige (inklusive borgerne selv) i noget af arbejdet og det vil vi gerne støtte. Det er nemlig med til 

at udvikle de forskellige tilbud i en retning, der er i øjenhøjde med de mennesker, der benytter dem. 

 

Hjælp skal være individuelt tilpasset den enkeltes behov. Vi er stærke modstandere af, at borgerne skal 

modtage standardiserede løsninger, som de måske ikke engang har brug for, men er nødt til, da det er en 

del af en pakke. Stordriftsløsninger har vi haft i mange år og der er meget få borgere der trives med det, så 

de må væk.  

 

Borgerne skal have deres egen sagsbehandler, der kender borgerens familie og forstår den udvikling som 

både borgeren og familien har været igennem. 

Fokus skal være på hvad kommunen kan gøre for borgeren og ikke på, hvordan man må indordnes under 

kommunens programmer.  
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Konkret foreslår vi derfor at: 

 Vi ønsker at hjælpen til socialt udsatte skal være på flere niveauer tilpasset den enkelte. 

 Kommunen skal styrke samarbejdet med de selvejende institutioner.  

 Hjælp skal være individuelt tilpasset den enkeltes behov.  

 Borgerne skal have deres egen faste sagsbehandler. 

 Fokus skal være på hvad kommunen kan gøre for borgeren og ikke på, hvordan man kan indordnes 

under kommunens programmer.  
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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 på bekostning af de mange ældre, som 

ganske fint kan klare sig selv. 

 

Vi mener ikke, at det er hverken en social eller sundhedsmæssige begivenhed at blive 65 år og derfor øn-

sker vi, at den stramme ramme mellem henholdsvis Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen nedbry-

des og i stedet, at borgeren sættes i centrum. 

 

Hjemmeplejen i København er opdelt i to, hjemmepleje til borgere under og hjemmepleje til borgere over 

65 år. I sygeplejeklinikkerne i kommunens sundhedshuse kan borgere over 65 år komme og få specialiseret 

sygepleje til deres sårproblemer, det kan borgere under 65 år ikke, hvis de modtager hjemmepleje. Man 

kan lige så vel have kompliceret sårproblematik selvom man er under 65 år. Det samme gælder hjælpemid-

delområdet, både almindelige hjælpemidler og kropsbårne.  Er man under 65 år skal man søge i Borgercen-

ter Handicap, er man over 65 år skal man søge i Sundhedsforvaltningen. Det er ulogisk og ikke rationelt at 

dele området i to, da hjælpemiddelområdet kræver specialviden. 

 

Ældre 

De ældre, der ikke kan klare sig selv, skal sikres en ordentlig omsorg og pleje, så de har en værdig tilvæ-

relse. Det betyder at vi skal have en velfungerende hjemmehjælp hvor det skal være de samme 3-4 perso-

ner, den ældre medborger får besøg af, så man ikke får en opfattelse af at ens bopæl minder om Hovedba-

negården. Dette kan blandt andet sikres ved at overlade mere drift til mindre hold af ansatte, som så får 

ansvaret for et bestemt område, hvor de selv skal stå for at lave vagtplaner, ferieplaner med videre. Derved 

får den enkelte medarbejder mere indflydelse på sin hverdag og mere ejerskab til plejen af de ældre. 

 

Når det ikke længere er muligt at klare sig i eget hjem, skal kommunen sikre, at man indenfor kort tid, tilby-

des en plejebolig. 

 

Hjemmehjælp til praktisk hjælp, som fx. rengøring af bolig, indkøb af madvarer og forbrugsgoder, ledsa-

gelse til aktiviteter udenfor hjemmet og lignende, skal gøres indtægtsbestemt. Og naturligvis skal man 

kunne vælge mellem privat eller kommunal hjemmehjælp. 

 

Plejehjem 

En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser og hvor man får den nødvendige 

hjælp, så man kan gøre de ting i hverdagen, der er vigtige for den enkelte. Der skal gives en værdig pleje 

med respekt for beboeren. Vi ønsker fokus på god ledelse og uddannelse af personalet. Flere kommunale 

plejehjem skal overgå til at være selvejende. Det giver mere frihed til at indrette sig efter de særlige behov, 

der kan være på det enkelte plejehjem. Dagligdagen for plejehjemsbeboerne kan forekomme lang og ens-

formig. Det er vigtigt med inddragelse af pårørende. Ligeledes ønsker vi, at plejepersonalet tager de ældre 

med på udflugter samt at plejehjemmenes fællesarealer kan bruges af foreninger og andre frivillige således 

at beboerne kan tilbydes adspredelse via civilsamfundet.  
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For at sikre et godt og varieret udbud af plejehjem, vil vi arbejde for at gøre det lettere at stifte og drive pri-

vate plejehjem. Hvis man som ældre ønsker at flytte ind på et privat plejehjem, vil man naturligvis få et til-

skud med svarende til den gennemsnitlige plejehjemsplads i Københavns Kommune, og så selv skulle betale 

en eventuel merpris. 

 

Sammenhæng fra hospital til kommune 

Kommunerne overtager flere og flere opgaver fra hospitalerne. Derfor vil vi arbejde for, at der er en langt 

bedre koordination mellem hospitalerne, som drives af regionen og de kommunale sundhedshuse, pleje-

personale og andre, som er involveret i den enkelte patient. På den måde vil vi sikre, at ingen patienter ta-

bes på gulvet eller ender mellem to stole. Tilsvarende skal patienten også oplyses om, hvilken pleje og hjæl-

pemidler denne skal have efter udskrivelse fra hospitalet samt hvem, der skal levere de påkrævede ting. 

 

Hvis man er færdigbehandlet på hospitalet, men ikke i stand til at klare sig i eget hjem, skal man straks 

kunne tilbydes en midlertidig plejeplads i kommunen og derved frigøre en hospitalsseng. 

  

Hele tanken er, at patienten skal sættes i centrum for behandlingen og ikke stive faglige strukturer eller an-

svarsfraskrivende forvaltninger. Hvilket desværre alt for tit er det, som sker i dag. Derfor skal patienten 

have en primær kontaktperson tilknyttet i hele forløbet og denne – patientens ambassadør – skal sikre, at 

ingen ender som kastebold mellem forskellige og modsatrettede hensyn og opfattelser. 

 

Handicaptilgængelighed i byen og i trafikken 

Der skal til stadighed være fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse kan færdes selvstændigt. Det 

betyder, at der skal tænkes i niveaufri adgang til bygninger og kollektive trafikmidler. 

 

Forebyggelse og sundhedsfremme 

Der skal sættes mere fokus på forebyggelse, for det er bedre end at behandle. Det skal ikke ske gennem 

formynderi hvor det personlige ansvar udviskes og selvrespekten dermed tabes. Forebyggelsen skal ske 

gennem objektiv oplysning til borgerne, især i folkeskolen, om de negative indvirkninger på ens liv, hvis 

man ikke dyrker motion, hvis man ryger tobak, tager snus, drikker meget alkohol og ikke mødes fysisk til 

socialt samvær. Det er vigtigt, at der hele tiden gås efter forebyggelsesmetoder der virker. Et forebyggelses-

center i regionen kunne være et videnscenter, som kommunerne kan hente inspiration fra. 

 

Konkret foreslår vi derfor at: 

 Hjemmeplejen lægges sammen til en under Sundhedsforvaltningen. 

 Hjælpemiddelområdet lægges sammen til en enhed under Sundhedsforvaltningen. 

 Brugertilfredshedsundersøgelse på plejehjem og i hjemmeplejen skal leve op til de satte mål. 

 Ansættelse af flere udskrivningskoordinatorer til at hjælpe med svært syge patienters udskrivelse til 

kommunale tilbud. 

 Seksualundervisning i skolerne skal formidles med sundhedsfagligt personale. 

 Fokus på forebyggelse, at søge ”best practice”. 
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Indretning af byen  
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, men også med 

plads til at blive udfordret.  

 

Byudvikling med respekt for værdierne 

København er en vidunderlig og smuk by, som vi alle skal passe på. Derfor fastholder vi vores modstand 

overfor yderligere højhusbyggeri i den gamle middelalderby, som er ret enestående. 

 

København er fuld af historiske bygninger, pladser, monumenter og statuer, men desværre er langt de fle-

ste opstillet uden tanke for moderne indretning af byer. 

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 by med flere blomsterkummer, blomsterbede, blomsterud-

smykning og træer langs hovedfærdselsårer, således at København også fremstår grønnere. Fx. vil træer på 

begge sider af strækningen fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen være et flot syn. Fra enhver bolig i Kø-

benhavn bør der være udsyn til træer. 

 

Boliger 

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 høje etageejendomme, så byen bevarer sin forskellig-

hed, historie og mangeartede udtryk. 

 

Historisk set har vi konservative været tilhængere af, at man som borger kan eje den bolig man bor i. Det er 

et godt og sundt princip, som samtidigt øger ansvarsfølelsen og selvrespekten hos borgerne. Derfor arbej-

der vi for at øge andelen af ejerboliger i København fra de nuværende cirka 21 % til 25 %, blandt andet ved 

at gøre det muligt for lejere at købe deres almene lejebolig. 

 

Kun ved at hæve andelen af private ejerboliger får vi et frit og velfungerende marked for private boliger. 

Når vi har så få private boliger, som i dag, bliver de meget konjunkturfølsomme, og priserne presses op. 

For at flere får råd til en ejerbolig i København, skal kommunen tillade flere private boliger i København. 

 

Det er politisk vedtaget, at de offentligt støttede almene boliger kan udgøre op til 25 % af alt nybyggeri, og 

selvom vi konservative ikke ser det som en offentlig opgave at bygge boliger, må vi erkende, at det politiske 

flertal på Københavns Rådhus mener noget andet. Vi mener ikke, at 25 % af københavnerne har behov for 

en støttet bolig. Det bør efter vores opfattelse være sådan, at par, hvor begge går på arbejde, må kunne eje 

deres egen bolig og ikke have behov for en bolig med støtte. Vi kan ikke byde folk med lave indkomster, at 

de skal være med til, at folk i arbejde kan få økonomisk støtte til at bo billigt. 

 

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. Det nye ejendomsskattesystem lægger oven i købet op til, at køben-

havnerne skal betale endnu mere for at bo i vores by. Det er ikke rimeligt. 

 

Grundskylden sænkes 1 promillepoint hvert år de næste 10 år 
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En forudsætning for et godt og frit boligmarked er, at boligskatterne ikke slår bunden ud af privatøkono-

mien. Derfor vil vi fortsat arbejde for, at grundskylden – den skat som betales af den grund som en ejen-

dom ligger på, skal sænkes til det laveste mulige niveau. 

 

Københavns Kommune har i årtier opkrævet den maksimalt lovlige grundskyld på 34 promille. Grundskyl-

den udgør en stadig større del af mange københavneres privatøkonomi, i takt med de stigende grundvær-

dier. 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 dyrere 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, så den i 2030 er på det lavest mulige niveau (i 2021 er det 12,6 promille). 
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Miljø  
Et rent København 

København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig på alle tider af døgnet og året. Vi øn-

sker at bo i en by med rene gader, ren luft og rent vand. En by, hvor der er grøn strøm, og hvor affaldet 

genbruges. København har en målsætning om at være CO2 -neutral i 2025, og den målsætning bakker vi 

konservative op om. 

 

Enhver arrangør af arrangementer skal derfor sørge fuldt og helt for oprydning for egen regning, så områ-

det efterlades mindst lige så ryddeligt som før arrangementet. 

Dermed mener vi, at der kan skabes en større ansvarlighed overfor vores fælles værdier. 

 

Vi vil også se på mulighederne for at få dækket omkostningerne til bortfjernelse af affald fx. ved pant på 

brug af plastikkrus, pizzabakker osv. samt få uddannet og indsat et kommunalt ordenskorps som sikrer, at 

der ikke larmes og svines, når den spontane gadefest går amok. 

 

Vi ønsker, at hærværk og henkastning af affald straffes og straffes hårdere, for det er et udtryk for mang-

lende respekt for vores fælles ejendom og gennem en indførelse af nul-tolerance, vil vi hurtigt kunne få en 

skøn by tilbage, hvor man ikke skal sparke sig igennem affald fra uansvarlige mennesker. 

 

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 samt pladser, så både vi beboere men også turister kan 

nyde de mange spændende lokaliteter, København har i overmål.  
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Klima  
Vi har alle et ansvar for, at den natur og den jord vi har overtaget fra vores forfædre afleveres videre til vo-

res efterkommere i mindst lige så god stand, som da vi selv overtog den. Det er hele essensen i konservatis-

men, nemlig generationskontrakten. 

 

Derfor har vi konservative altid været aktive og fremsynede, når det kommer til klima og miljø. Det ligger 

ganske simpelt i vores DNA, lige som fornuft og fakta gør det. 

 

Vi er dog meget bekymrede for, at klimadebatten overskygges og tages som gidsel af venstrefløjen, som 

forsøger at skabe en modstrid mellem kapitalisme og klima. Også selvom intet kunne være mere forkert, 

især når man ser, hvor meget netop de frie markedskræfter og kapitalismen har betydet for et bedre klima. 

Og det er jo ikke fordi verdens socialistiske stater går forrest i kampen for bedre klima og miljø. 

 

Denne uheldige tendens har desværre også spredt sig til Københavns Rådhus, hvor venstrefløjen, på god 

traditionel socialistisk vis, forsøger at bestemme hvad det rigtige liv er og udskamme alle, som tror bor-

gerne selv kan træffe de rigtige valg. For det sidste, det tror vi konservative på. 

 

Men Københavns Kommune kan bestemt også gøre sit til, at klimaet får det bedre og ikke bare lade det 

blive ved symbolpolitik, som skader mere end det gavner. 

 

Konkret foreslår vi konservative følgende: 

 At al strøm anvendt af kommunen skal være grøn strøm. 

 At kommunen kun anskaffer biler med vedvarende energi som drivmidler. 

 Alle kommunens ejendomme energirenoveres bedst muligt.  

 De af kommunens bygninger som er egnet hertil, forsynes med solfangere. 

 At byen skybruds- og klimasikres, så oversvømmelser undgås eller afværges. 

 At byens affald sorteres og genbruges. 

 Den motoriserede trafikafvikling i hele København optimeres ved bedre brug af lyssignaler, således 

at færrest muligt holder for rødt lys og at det sker i kortest mulig tid. 

 Alle kommunens håndvaske forsynes med vandhaner med indbyggede sensorer hvorved vandspil-

det reduceres. 

 I nybyggeri tænkes ind, hvorvidt regnvand kan anvendes til toiletter i stedet for drikkevand som i 

dag. 

 Gratis parkering for el-biler, også for byens gæster. 

 De nedgravede vejbaner forsynes med anlæg som opsamler og renser luften, inden den slippes ud. 

 Den teknologiske udvikling til opsamling af CO2 følges tæt med henblik på opsætning rundt om i 

København hvor det giver mening. 
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Trafik  
Trafik og fremkommelighed 

Vi ønsker, at alle skal kunne færdes ubesværet, uanset hvilket transportmiddel den enkelte finder mest 

hensigtsmæssigt og derfor skal Københavns Kommune – og vores kommunalpolitikere – sikre, at alle trafi-

kanter kan komme hurtigt og sikkert fra sted til sted. 

 

Overordnet ønsker vi, at der er en balance mellem de enkelte transportformer, hvor ingen favoriseres på 

bekostning af en anden. 

 

Vi vil skabe en bedre, hurtigere, renere og mere sikker afvikling af trafikken, fx. ved at optimere trafikken i 

Farimagsgaderne og i Søgaderne, da vi mener, at det er bedre både for de færdende som for beboerne, at 

trafikken flyder, end at den holder stille. Derfor vil vi også investere i intelligent styring af lyssignaler, så tra-

fikken flyder bedre og mere sikkert med mindre forurening til følge. 

 

En adskillelse af cyklister og motoriseret trafik vil kunne lade sig gøre forskellige steder i byen, til gavn for 

alle trafikanter. 

 

Vi ser gerne flere forbindelser fx over havnen og over jernbaneterrænerne, hvor der skabes nye og hurtige 

forbindelser for cyklister og gående, så flere får lyst til at færdes på cykel eller gående. 

 

Massiv investering i parkeringsanlæg 

Vi ønsker meget parkering flyttet over i parkeringshuse. Det vil løse manglen på parkeringspladser – og med 

tilstrækkeligt med parkeringshuse, vil vi også kunne frigøre vejene til at færdes på. Det hører med til et vel-

fungerende København, at københavnerne kan parkere i deres egen by. Mange spilder alt for megen tid – 

og forurening - på at lede alt for længe efter en parkeringsplads. 

 

Vi har gennem flere år arbejdet for, at omegnskommunerne anlægger parkeringsanlæg i tilknytning til kol-

lektive trafikknudepunkter, men desværre sker der ikke meget og slet ikke hurtigt nok. 

Derfor vil vi konservative arbejde for, at der anlægges videoovervågede parkeringspladser, med fri og gratis 

parkering, i tilknytning til flere af vores største trafikknudepunkter, bl.a. ved byens indfaldsveje. Der bør by-

ens gæster kunne skifte til enten Metro eller S-tog. 

Helt konkret forstiller vi os, at følgende steder udvides med parkeringspladser: 

 Svanemøllen station 

 Ryparken station 

 Jyllingevej station 

 Ålholm station 

 Ny Ellebjerg station 

 Ørestad station 

 Femøren station 

 

På den måde, vil de største indfaldsveje være omfattet af parkeringsanlæg med en kapacitet afhængigt af 

det forventet behov. Det er en stor investering, men den vil sikre, at vi får en renere luft i kommunen og 

bedre plads på gader og stræder. 
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Udover anlæggelsen af disse nye parkeringsanlæg vil vi arbejde for, at der skabes flere parkeringspladser 

over jorden og derved får stoppet de sidste mange års konstante nedlæggelse af parkeringspladser. Det vil 

give eksempelvis børnefamilier mere tid, når der ikke skal bruges halve timer på at finde en ledig parke-

ringsplads nær boligen ligesom meget stress kan undgås herved. 

 

Som en del af budgetforliget for 2020 er det blevet besluttet, at parkeringsafgifterne for almindelige bor-

gere i København koster op til 4.000 kroner om året. Og det er endda uden pladsgaranti! 

Det kalder vi tyveri ved højlys dag og vi vil kraftigt modarbejde yderligere prisstigninger samt fortsætte vo-

res kamp for lavere parkeringsafgifter – først og fremmest for os, som bor i byen. 

  

Trafikken skal graves ned 

Ikke al trafik kan placeres på de ovenfor nævnte anlæg, så vi vil også lægge meget af den motoriserede tra-

fik og parkering af biler under jorden, hvilket samtidigt vil gøre det lettere at opsamle forureningen og få 

renset luften inden den slippes ud i byen. Ved at udnytte vores undergrund bedre, vil det også være mere 

sikkert at færdes som fodgænger og cyklist i byens rum. 

Helt konkret forestiller vi os, at følgende strækninger graves ned og med op/nedkørsler hvor det giver bedst 

mening: 

 Hans Knudsens Plads til Fredensbro 

 Ågade til Langebro 

 Vasbygade til Kgs. Nytorv 

 Vejlands Allé til Englandsvej 

 Jagtvej 

 Amager Boulevard 

 Folehaven/Ellebjergvej 

 Jyllingevej 

 

Vi konservative har igennem mange år arbejdet for, at der anlægges en nedgravet østlig omfartsvej rundt 

om København med start i Nordhavnen og afslutning ved sammenfletningen mellem Vejlands Allé og til-

kørslen til motorvejen. For at vejen kan anvendes bedst muligt, skal der være flere op og nedkørselssteder, 

fx. i tilknytning til Amager Strandvej, Amagerbrogade og Ørestads Boulevard. Ved disse steder kan man pas-

sende anlægge underjordiske parkeringsanlæg samt etablere busstoppesteder, så det bliver mere attraktivt 

for pendlere og byens gæster, at stille bilen og tager mere miljøvenlige transportformer videre ind til cen-

trum. 

 

Metro 

Mens Københavns Overborgmester arbejder for metro til Malmø, arbejder vi konservative for mere metro i 

København, for det er trods alt os, der betaler for den. 

 

Konkret vil vi konservative arbejde for, at metroen udvides, så også Brønshøj, Husum, Islands Brygge Syd, 

Valby, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital bliver tilgængelige via metro. Vores mål er, 

at man skal kunne komme rundt over alt i København på under en halv time. 

 

Konkret foreslår vi derfor at: 

 Parkeringsnormen ved nybyggeri sættes op. 
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Økonomi  
Københavnerne får ganske enkelt for lidt for deres skattekroner. Vi bruger forholdsmæssigt mere på admi-

nistration i København end fx på Frederiksberg. Der er for meget bureaukrati og ineffektivitet i Københavns 

Kommune, som hæmmer mulighederne for økonomisk vækst og at holde fokus på kommunens kerneopga-

ver - det vil vi lave om på. Især fordi der er et effektiviseringspotentiale i kommunen på cirka 3.000.000.000 

kroner jf. CEPOS. Sagt med andre ord – hver københavner kunne betale 5.000 kroner mindre i skat og sta-

dig få den samme service. Det er spild! 

 

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 mar-

kante skattelettelser for borgere og erhvervsliv som er fuldt finansierede. 

 

Københavnerne skal højst betale landets femte-laveste kommuneskat 

Københavns Kommune har siden 2009 opkrævet en indkomstskat på 23,8 %. Det høje skattetryk på bor-

gerne indskrænker københavnernes købekraft og dermed handlefrihed. Københavnerne skal have større 

indflydelse og ansvar for deres eget liv og med det følger naturligvis lavere skat. Og som anført længere 

oppe, er der god mulighed for en mere effektiv drift som kan give denne skattelettelse. 

 

Modernisering af kommunens struktur 

Københavns Kommune består af mange forvaltninger, mere end 1.000 forskellige enheder, over 40.000 an-

satte 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. 

 

Øget konkurrence 

Mange af kommunens opgaver kunne i princippet privatiseres eller udliciteres. Udlicitering øger konkurren-

cen 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 yderligere indenfor de områder, hvor det giver mening.  

 

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 Køben-

havns Kommune. 

 

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 øko-

nomi og er fuldt finansieret, kan kommunen fortsat nedbringe sin gæld og udføre de planlagte anlægsinve-

steringer. Dette kan gøres inden for kommunens nuværende budgetteret rådighedsbeløb. Vi mener fortsat 

https://infogram.com/de-enkelte-kommuners-besparingspotentiale-pa-nettodriftsudgifter-i-2019-hvis-kommunen-havde-samme-serviceniveau-som-den-bedste-kommune-i-2019-1hdw2jqppqxp4l0
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kommunens direkte langfristede gæld skal afvikles over 10 år som allerede er budgetteret. Kommunens 

gæld erhvervet gennem selskaber, mener vi ikke bør pålægges kommunens borgere men skal afvikles af de 

enkelte selskaber. Gældsætter kommunen sig med 1 mia. til fx. en udvidelse af metroen, skal gælden såle-

des afdrages af metroselskabet. 


