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En by i udvikling 
København er en by i rivende udvikling. Og København 
er på mange måder en fantastisk succeshistorie.  

For omtrent tyve år siden flyttede jeg første gang til 
København, i et værelse på Vennemindevej på Østerbro. 
Dengang man stadig kunne lugte koks og petroleum, 
fordi den kollektive fjernvarme ikke havde erstattet de 
små, forurenende fyringsanlæg. Dengang byen var på 
fallittens rand, og indbyggerne flygtede ud af København. 

I 1987 var der 470.000 indbyggere i København. I dag 
30 år senere har vi rundet 600.000 københavnere. 

København er blandt de mest populære byer i verden. 
Det skyldes ikke mindst, at vi har haft modet til at 
udvikle store visioner for vores by, og at vi har viljen 
til at gøre dem til virkelighed: Vi anlagde cykelstier, 
dengang alle så bilen som fremtidens transportmiddel, 
og vi rensede havnevandet, så københavnerne i dag 
kan hoppe i havnen. Vi lægger metrolinjer under hele 
byen og bygger folkeskoler, der fremhæves verden over. 

Vores by er eftertragtet som sjældent før : Hvert år 
vokser byen med cirka 10.000 indbyggere. Det giver 
også udfordringer at byde så mange nye københavnere 
velkommen, og at sikre boliger og grønne transportmu-
ligheder, gode skoler og daginstitutioner samt kultur- og 
idrætsfaciliteter til alle byens borgere. 

Det og meget andet skal byens styre finde løsninger 
på de kommende år. Ikke bare i et samspil mellem 
politikere og embedsmænd, men i en debat med alle 
byens borgere, institutioner og virksomheder. 

På de følgende sider kan du læse om styret i Køben-
havns Kommune – hvem vi er, og hvad vi hver især har 
af ansvar og opgaver. Du kan også læse om, hvordan 
vi har organiseret os, og hvor du skal henvende dig, 
når du har spørgsmål.

København er et levende eksempel på, at visioner kan 
gøres til virkelighed, og at politik gør en forskel. Sammen 
har vi skabt en by, der ikke bare er flot at besøge, men 
som også er dejlig at bo i. 

Jeg håber, at publikationen her kan tjene til inspiration 
om vores fælles kommune, så endnu flere køben-
havnere – unge som gamle – får lyst til at tage del i 
byens styre og være med til at skabe det København, 
de gerne vil bo i.

Frank Jensen
Overborgmester
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Københavns styre
Københavns styre består af Borgerrepræsentationen 
og herunder – på lige niveau – Økonomiudvalget og 
seks stående udvalg, som har ansvaret for hver deres 
fagområde. I Københavns Kommune er der mellem-
formstyre med delt administrativ ledelse.

Det særlige ved mellemformstyre er, at både over-
borgmesteren og formændene for de stående udvalg 
(borgmestrene) er fødte medlemmer af Økonomiud- 
valget – overborgmesteren som udvalgets formand. 
Delt administrativ ledelse betyder, at overborgmesteren 
og formændene for de stående udvalg (borgmestrene) 
deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af 
kommunen. Borgmestrerne har hver især den øverste 
ledelse af den forvaltning, der administrerer deres 
respektive udvalgs opgaveområder.

Borgerrepræsentationen
Borgerrepræsentationen er Københavns øverste 
myndighed. Den har 55 medlemmer, som er valgt for 
en fireårig periode. Borgerrepræsentationen udstikker 
rammerne for udvalgenes opgaver.

Overborgmesteren er Borgerrepræsentationens for-
mand. Det er således overborgmesteren, der tilrette- 
lægger dagsordenen for Borgerrepræsentationens 
møder, indkalder til møderne og leder forhandlingerne.
Borgerne og pressen er velkomne til at overvære 
møderne, undtagen hvis der behandles fortrolige sager.  
Dagsordener for møderne findes på kommunens 
hjemmeside www.kk.dk. Efter møderne udarbejdes 
der en beslutningsprotokol, som også kan ses på 
kommunens hjemmeside.

Udvalgene
Borgerrepræsentationen har nedsat syv udvalg:
– Økonomiudvalget
– Kultur- og Fritidsudvalget
– Børne- og Ungdomsudvalget
– Sundheds- og Omsorgsudvalget
– Socialudvalget
– Teknik- og Miljøudvalget
– Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Økonomiudvalget består af 13 medlemmer. Udover 
overborgmesteren, som er udvalgets formand, sidder 
de seks borgmestre for fagudvalgene samt seks af 
Borgerrepræsentationens øvrige medlemmer i udvalget. 
Hvert af de seks stående udvalg har 11 medlemmer, 
hvoraf formanden for udvalget er borgmesteren for 
den pågældende forvaltning. 

Udvalgene varetager den umiddelbare administration 
af opgaver inden for hver deres fagområde. Udvalgene 
kan tage endelige beslutninger inden for deres fagom-
råder, og det giver mulighed for at begrænse antallet 
af sager, som skal forelægges Borgerrepræsentationen.

Udvalgene er desuden sammensat efter forholdstalsvalg, 
hvilket for eksempel betyder, at et simpelt flertal ikke kan 
sætte sig på alle pladser i et udvalg. Da udvalgene ikke 
kun er rådgivende, sikrer det mindretallets indflydelse 
på løsningen af kommunens opgaver.

Forvaltningen
Københavns Kommune er delt op i syv forvaltninger, 
som løser opgaver for hver deres fagudvalg.

De syv forvaltninger er :
–  Økonomiforvaltningen
–  Kultur- og Fritidsforvaltningen
–  Børne- og Ungdomsforvaltningen
–  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
–  Socialforvaltningen
– Teknik- og Miljøforvaltningen
– Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere om Københavns styre på 
kk.dk/politik
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POLITISK STRUKTUR 
PR. 1. JANUAR 2018

Økonomiforvaltningen

Økonomi, budget og regnskab / HR, løn og personaleadministration / Demokratiudvikling og lokaludvalg / Sikker By / Erhvervs- og 

byudvikling / Varetagelse af ejerinteresser i større selskaber / Kommune- og trafikplanlægning / Beredskab / Finansiel styring / Drift og 

servicering af kommunens faste ejendomme / Renoveringer og nybyggerier / Indkøb / It drift, -udvikling og -sikkerhed / Internationale 

relationer / Tværgående kommunikation

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Biblioteker / Borgerservice / Folkeoplysning / Folkeregister / Idrætsanlæg og haller / Kulturhuse / Museer / Tilskud til teater / 

Musik og kunst / Turisme / Events / Internationalt kultur- og idrætssamarbejde

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Dagpasning (0-5 år) / Fritidsinstitutioner og klubber / Folkeskoler / Skoletjenesten / Specialskoler / Specialinstitutioner / 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning / Ungdomsskolen / Sundhedsplejen og kommunelægen / Ungdommens uddannelsesvejledning / 

Specialundervisning for voksne / Børne- og Ungdomstandplejen / Bydækkende opgaver på 0-18-årsområdet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Plejeboliger / Ældreboliger / Hjemmepleje / Hjælpemidler / Aktivitetstilbud / Sygepleje & behandling / Forebyggende 

& sundhedsfremmende tilbud / Genoptræning / Udredning og Rehabilitering / Omsorgs- & specialtandpleje / Vederlagsfri 

fysioterapi / Sammenhængende patientforløb og hjemtagning fra hospital / Kommunens arbejdsmiljørådgivning (AMK) /

Elevindsatsen, herunder Social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestudiet

Socialforvaltningen

Forebyggende socialt arbejde / Dag- og døgntilbud til børn og unge samt borgere med handicap eller sindslidelse / Krisecentre, 

herberger og væresteder / Stof- og alkoholbehandling / Hjemmepleje og hjemmesygepleje / Boligsocialt arbejde og boliganvisning / 

Kriminalitetsforebyggelse / Samværs- og aktivitetstilbud til udsatte / Hjælpemidler til borgere med handicap / Økonomisk hjælp i 

særlige tilfælde / Den sociale Døgnvagt / Akuttilbuddet for borgere med sindslidelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Lokalplanlægning og arkitektur / MiljøTrafik / Parkering / Parker og naturområder / Byfornyelse / Områdefornyelse / 

Ren- og vedligeholdelse af gader og pladser / Byggesager / Kirkegårde

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelsesindsats / Jobcenter København / Beskæftigelsescentre / Udbetaling af forsørgelsesydelser / Vurderinger og afgørelser 

af arbejdsevne i sager om førtidspension, fleksjob, revalidering og ressourceforløb / Københavns Erhvervshus / Samspil med 

virksomheder og overvågning af erhvervsstrukturen / Tværgående integrationsindsats / Modtagelse af nye udlændinge og 

flygtninge samt tilbud om integrationsprogram og introduktionsforløb i henhold til Integrationsloven / Danskuddannelse for 

voksne udlændinge / Koordineringsenheden for Københavns Kommunes antiradikaliseringsindsats

Økonomiudvalget

OVERBORGMESTER
FRANK JENSEN (A)

Kultur- og Fritidsudvalget

BORGMESTER
NIKO GRÜNFELD (Å)
 

Børne- og Ungdomsudvalget

BORGMESTER
JESPER CHRISTENSEN (A)

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BORGMESTER
SISSE MARIE WELLING (F)
 

Socialudvalget

BORGMESTER
MIA NYEGAARD (B) 

Teknik- og Miljøudvalget

BORGMESTER
NINNA HEDEAGER OLSEN (Ø)

Beskæftigelses- og Integrationssudvalget

BORGMESTER
CECILIA LONNING-SKOVGAARD (V)

Borgerrepræsentationen

Intern Revision

Borgerrådgiveren

UDVALG / BORGMESTER FORVALTNING / KERNEYDELSER

MANDATFORDELING
Socialdemokratiet 15
Enhedslisten 11
Alternativet 6
Radikale Venstre 5
Socialistisk Folkeparti 5
Venstre 5
Det Konservative Folkeparti 3
Dansk Folkeparti 3
Liberal Alliance 2

A

Ø 

Å

B

F

V

C

O

I
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Jonas Bjørn 
Jensen

(A)

Lars 
Weiss
(A)

Jesper
Christensen

(A)

Marcus 
Vesterager

(A)

Jakob 
Hougaard

(A)

Susan 
Hedlund

(A)

A

Sofie 
Seidenfaden

(A)

Kasandra
Behrndt-Eriksen

(A)

Laura 
Rosenvinge

(A)

Simon 
Strange

(A)

Andreas 
Keil
(A)

Trine 
Madsen

(A)

Simon 
Simonsen

(A)

Niels 
Efterstigaard

Bjerrum
(A)

Rikke 
Lauritzen 

(Ø)

Gyda 
Heding

(Ø)

Hassan 
Nur Wardere

(Ø)

Jens 
Kjær Christensen

(Ø)

Ninna 
Hedeager Olsen

(Ø)

Ulrik Omar 
Sebastian Kohl

(Ø)

Charlotte 
Lund Dideriksen 

(Ø)

Gorm 
Anker Gunnarsen

 (Ø)

Karina 
Vestergård 

Madsen 
(Ø)

Ali 
Hansen 

(Ø)

Overborgmester 
Frank Jensen 

(A)

KØBENHAVNS 
BORGERREPRÆSENTATION 
2018 –2021

Ø

Astrid 
Aller
(F)

Sisse Marie 
Berendt Welling

(F)

Klaus 
Mygind

(F)

Annika 
Smith 

(F)

Maria 
Frej
(F)

Cecilia 
Lonning-Skovgaard 

(V)

F

Marcus 
Knuth 

(V)

Flemming Steen 
Munch

(V)

Jens-Kristian 
Lütken

(V)

Caroline 
Stage Olsen 

(V)

Jakob 
Næsager

(C)

Helle 
Bonnesen

(C)

Carl Christian 
Ebbesen

(O)

Line 
Ervolder 

(C)

Finn 
Rudaizky

(O)

Anna Maria 
Hede Christensen

(O)

Alex 
Vanopslagh 

(I)

Heidi 
Wang 

(I)

Mia 
Nyegaard

(B)

Jakob 
Gorm 

(Å)

Mette Annelie 
Rasmussen 

(B)

Karen 
Melchior

(B)

Tommy 
Petersen

(B)

Christopher 
Røhl Andersen 

(B)

Niko 
Grünfeld 

(Å)

Badar 
Shah 
(Å)

Fanny 
Hermind 
Broholm

(Å)

Franciska 
Rosenkilde

(Å)

Maja 
Krog
(Å)

Knud 
Holt Nielsen 

(Ø)

Å

V

B

O I

C
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Økonomiudvalget (ØU) består af i alt 13 medlemmer. 
Overborgmesteren er formand for ØU, som derudover består 

af de seks øvrige borgmestre og seks medlemmer af 
Borgerrepræsentationen. 

ØU har ansvaret for den overordnede koordinering af 
Københavns Kommunes anliggender, herunder økonomi, budget 
og regnskab, finansiel styring, HR, løn og personaleadministration, 
Sikker By, drift og servicering af kommunens faste ejendomme, 

renoveringer og nybyggerier, indkøb, beredskab, it drift, -udvikling 
og -sikkerhed, internationale relationer, demokratiudvikling og 

lokaludvalg, strategisk erhvervsudvikling, byudvikling, 
kommune- og trafikplanlægning, tværgående information 

og kommunikation samt varetagelse af kommunens 
ejerinteresser i større selskaber. 

Økonomiudvalget

OVERBORGMESTER 
FRANK JENSEN (A)
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ANTAL MEDARBEJDERE
Økonomiforvaltningen har cirka

 2.300 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Budget, regnskab, finansiel styring, HR, 

løn, Sikker By, ejendomsdrift og -service, 
indkøb, beredskab, it, internationale

 relationer, erhvervsudvikling, byudvikling, 
byplanlægning.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 21 21 
e-mail: okf@okf.kk.dk

Økonomiforvaltningen
(ØKF)

Udfører de opgaver, Økonomiudvalget (ØU) har ansvaret for. 
Overborgmesteren er ØKF’s øverste leder, mens direktionen 

varetager den daglige ledelse.

ØKF varetager den daglige administration af sager 
under ØU. Forvaltningen består af en direktion, fire 
stabsfunktioner, fire faglige centre og fire kontrakt-
enheder. Direktionen består af en administrerende 
direktør og to direktører, som varetager den daglige 
ledelse af ØKF og har ansvaret for at gennemføre 
overborgmesterens og ØU’s beslutninger.

De fire stabsfunktioner

Borgerrepræsentationens Sekretariat varetager op-
gaver for Borgerrepræsentationen (BR), ØU og 
gruppeformandskredsen. Sekretariatet betjener 
overborgmesteren som formand for BR og ØU, 
rådgiver og vejleder de øvrige medlemmer af BR og 
sekretariatsbetjener de 12 lokaludvalg.

Overborgmesterens Sekretariat varetager sekre-
tariatsopgaver for overborgmesteren, blandt andet 
møder, presse, borgerhenvendelser, artikler og taler.

Direktionens Sekretariat betjener direktionen og 
bidrager med økonomiske analyser, generel juridisk 
rådgivning til ØKF Rådhuset og en god sagsbehandling 
i ØKF og kommunen generelt. 

Koncernkommunikation servicerer ØKF med presse, 
kampagner, intern kommunikation og projektkommu-
nikation, løser grafiske opgaver for alle forvaltninger 
og kommunikationsopgaver på tværs af kommunen. 

De fire faglige centre

Center for Økonomi varetager den overordnede 
økonomiske styring af kommunen, herunder budget- 
og regnskabsprocessen. 

Center for Byudvikling varetager den overordnede 
byudvikling, herunder boligpolitik, kommune- og 
trafikplanlægning, udvikling af den kollektive trafik og 
koordinering af kriminalitetsforebyggende indsatser.

Kontoret for Vækst og Erhverv har ansvaret for 
byens strategiske erhvervs- og vækstpolitik, brander 
København og bidrager til markedsføringen af danske 
løsninger internationalt. 

Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi varetager 
kommunens ejerinteresser i en række større selskaber 
og servicerer kommunens bestyrelsesmedlemmer i 
selskaberne.

De fire kontraktenheder 

Enhederne servicerer alle forvaltninger for at gøre 
den samlede administration i kommunen mere effektiv.

Byggeri København har løbende cirka 200 igangvæ-
rende byggeprojekter, fx skoler, institutioner, botilbud 
og idrætsanlæg.

Koncern IT understøtter kommunen med IT drift,  
-udvikling og -sikkerhed, og bidrager til effektiviseringer 
gennem rådgivning og digitalisering.

Koncernservice understøtter kommunen med finans, 
løn- og personaleadministration samt personalejuri-
disk bistand. 

Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for 
kommunens indkøb og administrerer, drifter, udlejer, 
køber og sælger kommunens ejendomme.
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Kultur- og 
Fritidsudvalget

BORGMESTER 
NIKO GRÜNFELD (Å)

Kultur- og Fritidsudvalget består af 11 medlemmer, 
hvoraf kultur- og fritidsborgmesteren er udvalgets formand. 

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning 
af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder 
opgaver vedrørende folkebiblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse,

 museer, borgerservice, turistinformation samt tilskud til teatre, 
musik, festivaler mv.   
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ANTAL MEDARBEJDERE
Kultur- og Fritidsforvaltningen har 

cirka 1.650 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Biblioteker, Borgerservice, folkeoplysning, 

folkeregister, idrætsanlæg og haller, kulturhuse, 
museer, Stadsarkivet, tilskud til teater, musik 
og kunst, events, regionalt og internationalt 
kultur- og idrætssamarbejde samt Bevillings-

nævnet, Huslejenævn og Legater.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 26 11
e-mail: kff@kff.kk.dk

Kultur- og 
Fritidsforvaltningen

(KFF)

Organisatorisk består KFF af en direktion, tre stabsen-
heder og syv fagcentre. Herudover er forvaltningens 
kulturinstitutioner og anlæg samlet i fire bydelsenheder.

Direktionen har det overordnede administrative 
ansvar for ledelsen af Kultur- og Fritidsforvaltningens 
kerneydelser og forvaltningens medarbejdere. Direk-
tionen er ansvarlig for, at borgmesterens og Kultur- og 
Fritidsudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.

Fire bydelsenheder

Kultur N, Kultur Ø, Kultur S og Kultur V har ansvaret for 
mere end 100 idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. 
Bydelsenhedernes fokus er at drive og orkestrere ud-
viklingen og samarbejdet med aktører i de respektive 
bydele samt at være drivende i bydelens udvikling i 
samarbejde med andre enheder i KFF eller KK. 

Syv fagcentre

I de syv fagcentre er der samlet eksper tise til at 
understøtte bydelsenhederne i deres arbejde med 
københavnerne. De syv fagcentre omfatter Bibli-
oteksudvikling & Hovedbibliotek, Borgerservice, 
Ejendomsdrift & Service, Historie & Kunst, Idrætsud-
vikling, Innovationshuset og Vækst, Internati onalisering, 
Borgerservice, Frivillighed, Samskabelse og Kreativ 
Vækst (VIB/DIT KBH).

Tre stabsenheder

Bydelsenhederne og fagcentrene får rådgivning og 
støtte centralt fra de tre stabsfunktioner Sekretariat 
& Byudvikling, Center for Digitalisering og Innovation 
samt HR, Strategi & Økonomi. 

Stabsenheden Sekretariat & Byudvikling har ansvar 
for den strategiske byudvikling, herunder udvikling og 
implementering af den blå plan og havnen. Derud-
over er betjeningen af alle de politiske udvalg samt 
tilskuds- og lokaleadministration samlet i enheden. 
Enheden varetager endvidere myndighedsopgaven 
ift. Bevillingsnævn, Huslejenævn og Legater

Stabsenheden Center for Digitalisering og Innovation 
(CDI) har tre primære arbejdsområder : Kommunika-
tion, projektledelse samt IT og telefoni. Enheden har 
bl.a. ansvaret for den strategiske udvikling af kk.dk og 
de sociale medier på tværs af forvaltninger. Desuden 
står enheden for digitaliseringsprojekter og har ansvaret 
for, at den daglige it- og telefonidrift i KFF fungerer.

HR, Strategi & Økonomi (HRSØ) arbejder med 
en bred portefølje af opgaver fra økonomistyring, 
dataindsamling og analyse til strategi, organisations-
udvikling og HR. 

Varetager den daglige administration af sager, der hører 
under Kultur- og Fritidsudvalget. KFF’s fornemmeste opgave 

er at samarbejde med københavnerne om at skabe en by, 
der lever og udvikler sig.  
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Børne- og 
Ungdomsudvalget

BORGMESTER 
JESPER CHRISTENSEN (A)

Børne- og Ungdomsudvalget består af 11 medlemmer, 
hvoraf børne- og ungdomsborgmesteren er udvalgets formand. 

Børne- og Ungdomsudvalget skaber rammerne for den indsats, der 
skal gøre de ca. 100.000 børn mellem 0 og 18 år i Københavns 

Kommune bedst mulig i stand til at udleve deres drømme.  

Det handler om rammerne for den dannelse og uddannelse, 
der foregår i vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, specialskoler, 

fritidsinstitutioner, klubber og specialinstitutioner. Derudover har 
udvalget ansvar for en lang række opgaver som Børnetandplejen, 
Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ungdoms-

skolen og Uddannelsesvejledningen. 
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ANTAL MEDARBEJDERE
Børne- og Ungdomsforvaltningen har 

cirka 18.000 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Dagtilbud (0-5 år), folkeskoler, specialskoler,

specialinstitutioner, fritidsinstitutioner 
og klubber, Ungdomsskolen, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning, sundhedspleje, 
børnetandpleje og en lang række by-

dækkende opgaver (0-18 år).
.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 20 00
e-mail: buf@buf.kk.dk

Børne- og 
Ungdomsforvaltningen

(BUF)

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) understøt-
ter driften af skoler og institutioner og varetager 
den daglige administration af sager, der hører under 
Børne- og Ungdomsforvaltningen. En administrerende 
direktør og to direktører varetager den daglige ledelse 
af forvaltningen.

Forvaltningen er organisatorisk bygget op af en direk-
tion, et ledelsessekretariat, fem områder og tre centre.

Direktionen udøver den overordnede ledelse af for-
valtningen og har ansvaret for at servicere politikerne.

Ledelsessekretariatet varetager den daglige borgme-
sterbetjening, herunder henvendelser til borgmesteren, 
pressehåndtering og kommunikation til forvaltning. 
Endvidere varetages den politiske orienterede sags-
behandling og sekretariatsbetjening af Børne- og 
Ungdomsudvalget samt direktionen. 

De fem områder er geografisk afgrænsede i forhold 
til hinanden og varetager hovedsagligt ledelse af og 
support til skoler og dagtilbud i området. Skoleledere 
og klyngeledere refererer til områdechefen.

Center for policy udarbejder politiske indstillinger og 
øvrige politiske og administrative oplæg for forvalt-
ningens samlede forretningsområde.

Administrativt Ressourcecenter varetager opgaver 
vedr. økonomi, fysik, kapacitet, ledelsesinformation 
og digitalisering. Pladsanvisning og dagpleje refererer 
til centerets chefer.

Fagligt Center varetager faglig support til skoler og 
institutioner med udgangspunkt i deres behov. Des-
uden visiterer centeret til visse ydelser og fører tilsyn 
af enheder. Chefer i bydækkende enheder refererer 
til cheferne i centret.

Understøtter driften af skoler og institutioner og varetager den daglige 
administration af sager, der hører under Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen. En administrerende direktør og to direktører varetager den 

daglige ledelse af forvaltningen.
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Sundheds- og  
Omsorgsudvalget

BORGMESTER 
SISSE MARIE WELLING (F)

Sundheds- og Omsorgsudvalget består af 11 medlemmer, 
hvoraf sundheds- og omsorgsborgmesteren er udvalgets formand. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens 
ældrepleje og indsatser på sundhedsområdet.

Det indebærer ansvaret for at sikre tilbud om pleje og 
omsorg for byens ældre samt ansvar for at sikre forebyggelse, 

sundhedstilbud, genoptræning og sygeplejefaglig behandling til 
alle borgere i Københavns Kommune.

På ældreområdet har udvalget ansvaret for Københavns 
Kommunes plejecentre og ældreboliger samt hjemmepleje, 

udrednings- og rehabiliteringsforløb, hjælpemidler, 
madservice, tandpleje og aktivitetstilbud.

På sundhedsområdet har udvalget ansvaret for forebyggende 
og sundhedsfremmende initiativer, der styrker folkesundheden 

i København. Udgangspunktet er sundhedspolitikken 
”Nyd livet, Københavner”, der bl.a. sætter fokus på 

strukturel forebyggelse og på at københavnernes sundhed 
og livskvalitet løftes som et fælles ansvar på tværs af 

forvaltningerne i Københavns Kommune.
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ANTAL MEDARBEJDERE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

har cirka 10.000 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Pleje- og ældreboliger, hjemmepleje, 

behandling, hjælpemidler, aktivitetstilbud, 
specialtandpleje, forebyggelse, 

genoptræning, udredning & rehabilitering, 
arbejdsmiljø (AMK) og elevindsats.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 23 80 
e-mail: suf@suf.kk.dk

Sundheds- og  
Omsorgsforvaltningen

(SUF)

Udgangspunktet for forvaltningens styring er en 
central rammestyring og en decentral ledelse. Orga-
nisatorisk er forvaltningen bygget op af en direktion, 
en centralforvaltning, fem lokalområder og en række 
øvrige enheder.

Direktionen har det overordnede administrative 
ansvar for forvaltningens medarbejdere. Samtidig 
er direktionen ansvarlig for, at borgmesterens og 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger bliver 
ført ud i livet. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
består direktionen af en administrerende direktør 
og to direktører.

Centralforvaltningen har ansvaret for den politiske 
betjening og for strategi- og politikudvikling og drifts-
understøtter og hjælper alle udførerenhederne i for-
valtningen i forhold til både faglige og administrative 
opgaver samt udfordringer.

De to sekretariater

Ledelsessekretariatet varetager den politiske betjening 
og understøtter samarbejdet mellem det politiske 
udvalg og forvaltningen. Sekretariatet har også ansvaret 
for kommunikation og presse.

Økonomisekretariatet har ansvaret for at arbejde stra-
tegisk og udviklingsorienteret med økonomiområdet 
og er ansvarlig for budgetprocessen i Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen.

De fem centre

Center for Administration understøtter driften af 
forvaltningens enheder og institutioner i forhold til
blandt andet indkøb og udbud, frit valg, regnskabsfø-
ring, generelle juridiske forhold, beredskab og interne
serviceopgaver. Derudover har centret ansvaret for 
forvaltningens byggeopgaver, kapacitetsstyring og
ældreboliganvisning.

Center for Analyse, HR og Kvalitet har ansvaret for 
analyser, brugerundersøgelser, evalueringer og effekt
samt kvalitetsarbejde og HR i forvaltningen.

Center for Innovation og Digitalisering har ansvaret 
for velfærdsinnovation, digitalisering og it-systemer,
herunder forvaltningens omsorgssystem.

Center for Omsorg og Rehabilitering har ansva-
ret for ældreområdet i forhold til hjemmepleje og 
plejecentre samt ansvaret for samarbejde med civilsam-
fund og frivillige. Centret har desuden ansvaret for 
udrednings- og rehabiliteringsområdet og for gen-
optræningsområdet.

Center for Sundhed har ansvaret for folkesundheds-
indsatsen i København samt sygepleje og egentlig 
behandling. Fokus er på styrkelse af den strukturelle 
forebyggelse, herunder samtænkning af forebyggel-
sesindsatsen med andre politikområder. Derudover 
har centret ansvaret for samarbejdet med Almen 
Praksis og Region Hovedstaden.

Udfører de opgaver, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har 
ansvaret for. Sundheds- og Omsorgsborgmesteren er forvaltningens 

øverste leder, mens forvaltningens direktion står for 
den daglige ledelse.
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Socialudvalget

BORGMESTER 
MIA NYEGAARD (B)

Socialudvalget består af 11 medlemmer, hvoraf Social-
borgmesteren er udvalgets formand. Socialudvalget har ansvaret 

for kommunens sociale opgaver. Udvalget koordinerer, planlægger 
og prioriterer den samlede indsats over for børn, unge og voksne 

med handicap eller sociale problemer som f.eks. misbrug, kriminalitet, 
hjemløshed eller sindslidelse. 

Opgaverne omfatter blandt andet forebyggende socialt 
arbejde, dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge samt 

borgere med sindslidelse eller handicap, stof- og alkoholbehandling, 
hjælpemidler og hjælp til borgere med handicap samt boligsocialt 
arbejde og boliganvisning. Derudover kommer opgaver omkring 

hjemmepleje og hjemmesygepleje til udsatte borgere og borgere med 
handicap, samværs- og aktivitetstilbud for udsatte, krisecentre, 

herberger og væresteder, opsøgende socialt arbejde, kriminalitets-
forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering samt økonomisk 

hjælp i særlige tilfælde.
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Socialforvaltningen
(SOF)

Direktionen er ansvarlig for, at socialborgmesterens 
og Socialudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet. 
Direktionen består af en administrerende direktør 
og to direktører med hver deres ansvarsområde. 

Fire borgercentre

Borgercenter Børn og Unge yder støtte til køben-
havnske børn, unge og deres familier, som har særlige 
behov pga. sociale problemer som f.eks. kriminalitet, 
misbrug eller psykiske lidelser. Borgercenter Børn 
og Unge består af seks lokale børnefamilieenheder, 
en fælles stab og seks tilbuds- og institutionscentre. 
Under centrene ligger en række forebyggende og 
opsøgende tilbud samt døgntilbud. 

Borgercenter Handicap yder hjælp og støtte til 
børn, unge og voksne, som har en varig fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse, eller som er kronisk 
eller langvarigt syge. Der er en åben modtagelse, tre 
aldersopdelte handicapfaglige teams, en taskforce, et 
familiehus, en fælles stab samt otte centerfællesskaber. 
Under centerfællesskaberne ligger en række bo- og 
dagtilbud, fritids- og aktivitetstilbud og beskæftigel-
sestilbud til borgere med handicap. 

Borgercenter Hjemmepleje leverer hjemmepleje 
og hjemmesygepleje til borgere mellem 18-65 år, 
der lever med et handicap, psykisk sygdom og/eller 
et misbrug. Borgercentret består af en visitation, en 
fælles stab og tre lokale hjemmeplejecentre. 

Borgercenter Voksne yder hjælp og støtte til voksne 
med sociale og psykiske problemstillinger samt tilbyder 
stof- og alkoholbehandling. Der er fem bydækkende 
enheder, som blandt andet hjælper hjemløse og 
borgere med sindslidelse samt anviser boliger til 
udsatte borgere. 

Dertil kommer et center for rusmiddelbehandling 
med seks lokale behandlingsenheder, en fælles stab 
og et center for udsatte voksne og familier med 
tilbud til voldsramte og hjemløse. Derudover er 
der fire socialpsykiatriske centre med botilbud samt 
aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne borgere 
med sindslidelse. 

Seks centrale enheder

De centrale enheder understøtter det politiske niveau, 
direktionen og borgercentrene. De løser opgaver 
inden for blandt andet politikudvikling, effektmåling, 
byggeri, velfærdsteknologi, kvalitetsudvikling, organi-
sationsudvikling, regnskab, it og økonomi. 

– Center for Politik
– Digitalisering
– Faglig Understøttelse
– Organisationsudvikling
– Regnskab og Kontrakt
– Økonomi og Byggeri

Løser kommunens sociale opgaver over for 
børn, unge og voksne. Socialborgmesteren varetager 

den øverste daglige ledelse af forvaltningen. 

ANTAL MEDARBEJDERE
Socialforvaltningen har 

cirka 7.100 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Hjælp til udsatte børn og unge, hjælp 

til borgere med handicap eller sindslidelse, 
krisecentre og herberger, stof- og alkohol-
behandling, hjemmepleje og hjemmesyge-

pleje, boligsocialt arbejde.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 24 51
e-mail: sof@sof.kk.dk
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Teknik- og 
Miljøudvalget

BORGMESTER 
NINNA HEDEAGER OLSEN (Ø)

Teknik- og Miljøudvalget består af 11 medlemmer, 
hvoraf teknik- og miljøborgmesteren er udvalgets formand. 

Teknik- og Miljøudvalget har ansvar for kommunens 
opgaver på miljø- og klimaområdet, udvikling og afvikling 
af trafikområdet, udvikling af nye byområder og varetager
 en række myndighedsfunktioner. Derudover administrerer 

Teknik- og Miljøudvalget byens grønne områder.

Opgaveporteføljen omhandler både drifts- og anlægs-
opgaver inden for blandt andet anlæg, skybrudssikring, 
drift af veje og parkering, drift af kirkegårde og renhold 
af byen. Udvalget står også i spidsen for forvaltningens 
implementering af strategiske planer som KBH 2025 

Klimaplanen og Politik for udsatte Byområder.
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ANTAL MEDARBEJDERE
Teknik- og Miljøforvaltningen har 

cirka 2.200 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Lokalplaner, arkitektur, miljø, klima, 

trafik, parkering, parker, naturområder, 
byfornyelse, områdefornyelse, ren- og vedli-

geholdelse af gader og pladser, 
byggesager og kirkegårde.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 26 26
e-mail: tmf@tmf.kk.dk

Teknik- og 
Miljøforvaltningen

(TMF)

Udgangspunktet for forvaltningens styring er en 
central rammestyring og en decentral ledelse, hvor 
budgetansvaret er delegeret til serviceområderne, 
der tilsvarende har ansvaret for risikostyringen og 
håndteringen af de konkrete aktiviteter.

Forvaltningen består af en direktion og en koncern-
ledelse, to stabsfunktioner og fire serviceområder, 
hvor byen og opgaveløsningen er i centrum.

Direktionen og Koncernledelsen leder for valt- 
ningen og koordinerer på tværs af serviceområderne. 
Koncernledelsen består af direktionen, fem vice- 
direktører samt sekretariatschefen for TMF-sekretariat 
på Rådhuset.

De to stabsenheder

TMF Sekretariatet yder bistand til Teknik- og Miljø-
udvalget, borgmesteren og direktionen. Sekretariatet 
understøtter den faglige sammenhæng mellem 
administrationen og det politiske niveau.

TMF Stab understøtter hele forvaltningen inden 
for økonomistyring, HR- og organisationsudvikling, 
kommunikation, digitalisering, jura, regnskab og udbud.

De fire serviceområder

Byens Drift (BD) får byen til at fungere hver dag. Desuden 
er formålet at facilitere en sammenhængende, fleksibel 
og effektiv drift af byens arealer og infrastruktur. Et særligt 
vigtigt hensyn er at se byens forskellige driftsopgaver 
som en helhed. 

Byens Fysik (BF) sikrer, at ændringer i byens fysik sker 
på en sammenhængende, smidig og effektiv måde 
med mindst muligt gene. Fokus er på en balancering 
mellem proces, tid, kvalitet, økonomi og særligt på en 
åben og gensidig kommunikation med omverdenen.

Byens Anvendelse (BA) skaber forudsigelig, sammen-
hængende og effektiv myndighedsbehandling af og tilsyn 
med byens anvendelse. Fokus er på at balancere mellem 
forskellige hensyn i en fleksibel og imødekommende 
servicekultur og i dialog med omverdenen.

Byens Udvikling (BU) sikrer en fremsynet udvikling og 
skaber strategisk, sammenhængende og forudsigelige 
rammer – og ikke mindst en klar retning for byens 
udvikling i dialog med omverden.

Udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har 
ansvaret for. Teknik- og Miljøborgmesteren er forvaltningens 

øverste leder, mens forvaltningens direktion står for den 
daglige ledelse.
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Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget

BORGMESTER 
CECILIA LONNING-SKOVGAARD (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 11 
medlemmer, hvoraf beskæftigelses- og integrationsmesteren 

er udvalgets formand. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
har ansvaret for kommunens opgaver, der vedrører beskæftigelses-

indsats, udbetaling af forsørgelsesydelser, integrationsindsats 
samt indsatsen inden for vækst og erhverv. 

Udvalget har herunder ansvaret for fem jobcentre, 
tre beskæftigelsescentre, et ydelsescenter og et erhvervshus 

samt for koordinationen af kommunens tværgående 
integrationsindsats og modtagelsen af nye udlændinge 

og flygtninge.  
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ANTAL MEDARBEJDERE
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

har cirka 1.800 medarbejdere.

KERNEYDELSER
Beskæftigelsesindsats, udbetaling af 
ydelser, samspil med virksomheder, 

danskuddannelse, modtagelse af udlændinge 
og flygtninge, integrationsprogram, 

tværgående integrationsindsats.

KONTAKT 
Rådhuset, 1599 København V

telefon 33 66 28 49
e-mail: bif@bif.kk.dk

Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen

(BIF)

Forvaltningen består af en direktion, en centralfor-
valtning, fem jobcentre, tre beskæftigelsescentre, et 
ydelsescenter og et erhvervshus.

Direktionen består af en administrerende direktør 
og to direktører.

Centralforvaltningen (CF) understøtter udvalget, 
borgmesteren, direktionen og centrene ved at ud-
arbejde beslutningsoplæg og stå for resultats- og 
kvalitetsopfølgning, regnskab, leverandørstyring,  
klagesagsbehandling, lovimplementering, HR, IT, kom-
munikation mv.

De fem jobcentre

Arbejdsmarkedscentret (AMC) hjælper jobparate 
over 30 år samt sygemeldte fra ledighed i arbejde 
gennem jobsamtaler med jobformidling. 

Karrierecentret (JKK) hjælper akademikere i arbejde 
gennem jobsamtaler med jobformidling. 

Ungecentret (JKU) hjælper unge under 30 år uden 
uddannelse i uddannelse og unge med uddannelse 
i arbejde gennem samtaler med fokus på formidling 
af uddannelser eller job.

Center for Arbejdsfastholdelse (JKA) hjælper sygemeldte 
borgere til raskmelding og en tilbagevenden til deres 
arbejdsplads. JKA hjælper også fleksjobberettigede, 
og har ansvaret for veteran- og handikapindsatsen. 

Center for Jobindsats (JKI) hjælper udsatte borgere over 
30 år tættere på arbejdsmarkedet gennem samtaler med 
fokus på afklaring af arbejdsevnen. JKI vurderer også, om 
borgerne er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob 
eller førtidspension. 

De tre beskæftigelsescentre 

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) hjælper 
ressourceforløbsmodtagere til job, fleksjob eller førtids-
pension, bl.a. gennem rehabiliteringsmøder. CAB hjælper 
også udsatte borgere med at komme tættere på arbejds-
markedet gennem en helhedsorienteret aktiveringsindsats.

Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI) 
hjælper jobparate borgere i arbejde gennem en aktive-
ringsindsats med fokus på jobformidling. CBSI er også 
ansvarlig for danskuddannelse, og for modtagelsen af 
nyankomne udlændinge samt flygtninge.

Center for Kompetence og Brobygning (CKB) hjælper 
unge aktivitetsparate tættere på en uddannelse gennem 
en helhedsorienteret aktiveringsindsats.

De to øvrige centre

Ydelsesservice (YDS) udbetaler ydelser til borgerne, er 
bogholderi og administrerer danskuddannelsesområdet. 

Københavns Erhvervshus (KEH) hjælper virksomheder 
med at finde arbejdskraft, administrerer den kommunale 
erhvervsservice og rådgiver iværksættere.

Udfører de opgaver, som Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget har ansvaret for. Beskæftigelses- 

og Integrationsborgmesteren er forvaltningens øverste leder, 
mens direktionen står for den daglige ledelse.
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Borgerrådgiveren Intern Revision 
Borgerrådgiveren er en uafhængig enhed i Københavns 
Kommune, som varetager tilsyns- og kontrolfunktioner 
for Borgerrepræsentationen og gør det lettere for kom-
munens borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage.

Borgerrådgiveren er med til at styrke dialogen mellem 
borgere og forvaltninger og sikre, at klager og under-
søgelsesresultater anvendes konstruktivt til at forbedre 
kommunens sagsbehandling og betjening.

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens 
sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen 
af praktiske opgaver. Borgerrådgiveren vejleder og 
rådgiver desuden generelt i diskriminationsspørgsmål, 
som har et retssikkerhedsmæssigt sigte.

Herudover har Borgerrådgiveren kompetence til at 
tage sager op på eget initiativ og gennemføre under-
søgelser af udvalgte forvaltningsområder og inspicere 
institutioner i kommunen.

Borgerrådgiveren kan udtale kritik og afgive hens-
tillinger til forvaltningerne i konkrete klagesager og 
ved konstateringer af fejl eller forbedringsområder i 
undersøgelser og inspektioner.

I den årlige beretning giver Borgerrådgiveren gene-
relle anbefalinger til kommunen på baggrund af den 
indsamlede viden om retssikkerheden i kommunens 
sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren varetager kommunens whistle-
blowerordning, hvor kommunens ansatte og samar-
bejdspartnere kan indgive oplysninger om grove fejl 
og forsømmelser eller væsentlige og gentagne fejl og 
forsømmelser i kommunens administration eller bor-
gerbetjening. Borgerrådgiveren sørger for, at relevante 
undersøgelser foretages og sikrer, at oplysningerne 
bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse 
og afværgelse af fejl og ulovligheder.

Borgerrådgiveren råder over 11 ansatte og et årligt 
budget på omkring 9 millioner kroner.

Borgerrådgiverudvalget 
Borgerrådgiverudvalget er et rådgivende udvalg un-
der Borgerrepræsentationen. Udvalget består af syv 
medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke må 
være borgmestre.

Udvalget følger Borgerrådgiverens virksomhed og 
orienteres løbende om Borgerrådgiverens observati-
oner og konstateringer. Desuden behandler udvalget 
Borgerrådgiverens årlige beretning og er med til at 
fastlægge, hvilke større undersøgelser og inspektioner 
Borgerrådgiveren skal foretage af egen drift, ligesom 
udvalget afgiver indstilling til Borgerrepræsentationen i 
relation til ansættelse og afskedigelse af borgerrådgiveren.

Kontaktoplysninger
Vester Voldgade 2A
1552 København V

Telefon 33 66 14 00
www.kk.dk/borgerraadgiveren

Intern Revision har to ansvarsområder:
 
– At bistå kommunens revisor i dennes revision af 

kommunens regnskaber samt understøtte Borger-
repræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen 
af kommunens økonomiske midler. Formålet er at 
sikre en systematisk og effektiv intern kontrol med 
kommunens økonomistyring og regnskabsfunktion.

 
– At føre tilsyn med kommunens overholdelse af den 

til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse 
af persondata. Formålet er at rådgive og overvåge 
kommunens behandling af personoplysninger, således 
at borgernes (registrerede) rettigheder til en hver tid 
overholdes.

 
Intern Revision er etableret som en selvstændig ad-
ministrativ enhed i Københavns Kommune ledet af en 
revisionschef, der samtidig er udpeget som kommunens 
databeskyttelsesrådgiver (DPO). 
 
Intern Revision og DPO/DPO-funktionen refererer 
direkte til Borgerrepræsentationen via et nedsat Revi-
sionsudvalg. Revisionsudvalget består af syv medlemmer 
af Borgerrepræsentationen. Intern Revision er således 
uafhængig af det administrative niveau i kommunen.
 
Intern Revisions pt. 15 medarbejdere repræsenterer 
brede kompetencer inden for regnskabsvæsen, øko-
nomistyring og analysearbejde samt jura og it indenfor 
databeskyttelsesområdet.

Rapportering på revisionsområdet og DPO området 
rapporteres løbende til de stående udvalg og direk-
tionerne i de enkelte forvaltninger samt til Borger- 
repræsentationen.
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