
Opstillingsgrundlag KV21 – Kim Hjerrild 

Jeg søger genvalg som kandidat til kommunalvalget, fordi den accelererende klima- og naturkrise har brug 

for Alternativet og Alternative politiske praktikere, der kan bringe partiets politiske mål og værdier helt ind i 

det politiske maskinrum.  

For mig er Alternativet (stadig) vor tids vigtigste lærings- og demokratiprojekt. En bevægelse og et parti 

som giver håb om, at vi kan nå at redde vores civilisation, fordi vi favner de altafgørende udfordringer, som 

vores verden står midt i. Udover vores fokus på klimakrisen og de tre bundlinjer, er Alternativets afgørende 

bidrag, at vi har indset, at den nuværende politiske og økonomiske kultur er en del af problemet - og at vi 

har brug for at genskabe den politiske samtale om de store og vigtige spørgsmål, hvis vi skal omstille 

samfundet med den konsekvens og hastighed, som klima-, natur- og ressourcekriserne kræver.  

Som folkevalgt ser jeg det som en afgørende opgave at være med til at åbne vores demokrati op, så viden 

og magt deles med flere. Jeg brænder for at inspirere mennesker til at blive aktive medborgere, som 

engagerer sig med deres viden, livserfaringer, nysgerrighed og ideer i at (med)skabe en bæredygtig og 

bedre verden. Gerne med afsæt i et medlemskab af Alternativet, selvfølgelig. 

Behovet for Alternativets fokus på en ny politisk samtale, hinsides gamle ideologier og fastlåste interesser, 

er tydeligt i København. Min kære fødeby har været en uomtvistelig succes de sidste 20-30 år, men flere af 

de politikker, som måske gav mening for ti eller femten år siden, er forældede eller ikke længere 

tilstrækkelige. Byens klimaplan, som i vid udstrækning er baseret på afbrænding af træflis og ikke 

inkluderer udledninger fra vores forbrug, er ét eksempel. Et andet er byens kommuneplan, som bygger på 

fortsat høj økonomisk vækst og et mål om, at vi skal være 100.000 flere borgere indenfor 

kommunegrænsen. Lynetteholm-projektet og konstruktionen omkring By & Havn og en gældsfinansieret 

metro er et tredje væsentligt tema, hvor jeg oplever Alternativets stemme som helt uundværlig. Som et 

fjerde – meget centralt tema – vil jeg nævne den mildt sagt svingende kvalitet i kommunens leverancer på 

beskæftigelses-, social- og undervisningsområdet. Her er der brug for Alternativt mod til at udfordre den 

herskende ledelses- og forvaltningskultur, som presser de udførende faglige miljøer udover al rimelighed og 

fornuft. 

Jeg har været medlem af Borgerrepræsentationen siden august 2018, først som fuldtids suppleant og fra 

juni 2019 med mit ’eget’ mandat. Det har været en lærerig, interessant og ind imellem også ret 

udfordrende rejse. Som gruppe har vi skullet igennem nogle børnesygdomme, som jeg synes, at vi er 

kommet igennem. Vi er gået fra 6 til 4 BR-medlemmer, men vi er mere afklarede og handlekraftige nu end 

før. Jeg mener, at vi har et betydeligt uudnyttet potentiale, som jeg meget gerne vil være med til at forfølge 

frem mod et KV21, som tegner til at blive ufatteligt spændende. 

I BR har jeg siddet i Kultur- og Fritidsudvalget, i praksis som en slags backup for Franciska, der som 

borgmester selvsagt har trukket det store læs. Jeg har været meget glad for samarbejdet med Franciska og 

vores stærke kultur- og fritidsbaggrundsgruppe (tak, Rikke mfl.). Det samarbejde har givet mig tid til at 

koncentrere mig om kommunens økonomi og overordnede strategi for byudvikling, som har udviklet sig til 

at blive mit primære politiske arbejdsområde. Skoleområdet og erhvervspolitikken er andre 

interesseområder, som jeg følger tæt. 

Der er flere ting, som jeg gerne vil styrke i Å Københavns arbejde i næste valgperiode (fordi selvfølgelig får 

vi valgt en gruppe ind igen): Vi skal styrke koblingen mellem de folkevalgte og Alternativets medlemmer, 

bl.a. ved at sikre, at alle folkevalgte har velfungerende baggrundsgrupper bag sig, og ved at holde jævnlige 

møder, hvor medlemmerne kan møde deres repræsentanter på rådhuset. Og vi skal arbejde videre med at 



udvikle politik, som på samme tid er den bedste for København og for regionen og landet som helhed. Vi 

skal insistere på et København, som er for alle og som forfølger en politik, som rækker ud over geografisk 

eller generationsmæssig egoisme. I kampen vores kamp for at forhindre privatisering og bebyggelse af 

mere af vores fælles natur skal vi fremover arbejde mere med formuleringen af positive og konkrete 

alternativer, som vil gøre det tydeligt, at der kan tænkes andre strategier end at bygge på Amager Fælled 

og Stejlepladsen eller at etablere en hel ny ø midt ude i Kongeløbet. 

Der er også ting, som jeg er tilfreds med i den politik, som vi har ført. Vigtigst er det nok, at vi faktisk er 

lykkes med at skubbe til debat- og samtalekulturen på rådhuset. Vi har skabt tillidsfulde forbindelser til 

mange i de andre partier og vores optræden fra talerstolen har vakt respekt, fordi vi har styr på faglighed 

og facts og ikke spiller med på den til tider barnagtigt ironiske eller perfide tone, som ellers er typisk for 

debatterne. Vi har også fået vigtige grønne forslag og sager besluttet og gennemført, bl.a. fremme af 

plantebaseret kost i de kommunale kantiner, en væsentlig forhøjelse af parkeringslicenser i byen, 

genoptagelse af CO2-kompensation ved alle kommunale flyrejser og – ikke mindst – indførelsen af DONUT-

modellen, som fremtidig målestok for kommunens politik i forhold til alle tre bundlinjer, klima/miljø, social 

og økonomisk. 

Skulle jeg blive valgt, vil jeg se frem til at arbejde videre med byens overordnede udvikling og planer, 

kommunens økonomi og de demokratiske processer – ud fra en længsel efter et København, som inddrager 

ikke mindst sine børn og unge og går foran i udviklingen af fremtidens bæredygtige og borgerdrevne storby.  

Lidt om personen bag: Jeg er far til fire skønne unger ml. 13 og 22 år, gift med Karin, som er gymnasielærer, 

og indfødt københavner. I løbet af mine 60 år har jeg boet på alle brokvarterer, i Ballerup og de sidste 25 år 

på Østerbro. Professionelt har jeg siden min afgang fra Københavns universitet arbejdet med ledelse og 

projekt- og økonomistyring i både private virksomheder, NGO’er og det offentlige. Siden okt 2018 har jeg 

arbejdet med fremme af cirkulær økonomi i små og mellemstore virksomheder som leder af et team på 7 

projektledere i klyngeorganisationen Lifestyle & Design Cluster.  

 

 


