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Uanset hvor vi arbejder i Økonomi-

forvaltningen, uanset om vi er med-

arbejdere eller ledere, og uanset om 

vi arbejder sammen eller hver for 

sig, skal vi arbejde i samme retning 

og med samme udgangspunkt. 

Derfor har vi brug for en fælles stra-

tegi for Økonomiforvaltningen. 

Vores ambition er, at København 

skal være for alle, og at København 

skal være verdens bedste by at leve i.  

ØKF-strategien er vores fælles svar 

på, hvordan vi skal bidrage til at rea-

lisere den ambition – og strategien 

er den overordnede og fælles strate-

giske ramme for alle enheder i vores 

forvaltning. Enhedernes egne, spe-

cifikke strategier skal konkretisere og 

udmønte ØKF-strategien. 

Det er vigtigt for os, at du kan se dig 

selv, dine kolleger og jeres arbejde i 

strategien, så den kan være med til at 

sætte retning både i den daglige op-

gaveløsning og i en større strategisk 

sammenhæng. Så kan vi ved fælles 

hjælp fortsat skabe mest mulig værdi 

for København og københavnerne. 

Venlig hilsen 

Koncerndirektionen



Livskvalitet, bære-
dygtighed og vækst 

Vi skaber rammerne for, at 
et godt hverdagsliv og en høj 
livskvalitet for københavnerne 
kan gå hånd i hånd med byens 
befolkningstilvækst.

Vi understøtter den økonomiske 
vækst og gode rammevilkår for 
virksomhederne. Vi bidrager til 
en langsigtet udvikling og en 
bæredygtig by, kendt for grønne 
løsninger og med plads til alle. 

Fælles 
løsninger

Vi skaber økonomisk råderum i 
samarbejde med forvaltningerne 
og bidrager derved til mere og 
bedre service for borgerne i 
København.

Vi tager ansvar for og virker 
aktivt for at drive udviklingen 
på tværs af kommunen.

Vi yder god og effektiv service, 
og vi skaber fælles løsninger 
for en veldrevet og sammen-
hængende kommune. 

Udvikling og 
nytænkning

Vi udvikler og nytænker kommu-
nens opgaveløsning til gavn for 
københavnerne.

Vi går forrest i en digital  udvik-
ling, der forener vores forretning, 
de teknologiske muligheder og 
brugernes behov.

Samspil med 
omverdenen

København er hele Danmarks 
hovedstad, og vi virker til gavn for 
hele Danmark.

Vi samarbejder med alle relevante 
aktører på en åben, interesseret 
og involverende måde.

Vi påvirker med vores viden og 
faglighed de nationale og inter-
nationale dagsordener for at få 
indflydelse på rammerne for 
byens udvikling. 

Ambitiøs og tillids-
båret arbejdsplads

Vores arbejde er meningsfuldt 
og skaber værdi, fordi vi gør en 
forskel for kommunen og for 
københavnerne.

Vores arbejdsplads er kende-
tegnet ved motiverede, ambitiøse 
og fagligt dygtige medarbejdere 
og ved en ledelse baseret på 
tillid.  

Vores ledere og medarbejdere 
afklarer rammer, ansvar og op-
gaver i stærke arbejdsfælles-
skaber, der bidrager til trivsel 
og arbejdsglæde.

København er for 
alle og skal være 
verdens bedste by 
at leve i

Vores retning
I Økonomiforvaltningen binder vi hele kommunen sammen 
og tager ansvar for, at vækst, hverdag og livskvalitet følges ad 
i København.

Vores fokus

Vores kerneopgave
I Økonomiforvaltningen sikrer vi økonomisk råderum til at 
realisere politiske beslutninger og skaber beslutningsgrund-
laget for byens udvikling.



Sådan gør vi, når vi 
løser vores opgaver

1 Vi tager ansvar for det brede samarbejde og for at 
finde den bedst mulige løsning for København.

2 Vi har blik for den strategiske kontekst og anlægger et 
langsigtet perspektiv på de områder, vi har ansvaret for.

3 Vi har fokus på at gøre det nemmere at være borger, 
virksomhed og medarbejder i Københavns Kommune.

4 Vi gør os umage og sætter barren højt.

5 Vi er nysgerrige og åbne over for nye ideer og  
andres perspektiver.
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