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Embedsmand OG politiker

Det er ikke hver dag det sker: At en af kommunens egne
ansatte springer ud som politiker. Men det gør jeg! Med
over 6 års erfaring som chef i kommunen, først i Teknik- og Miljøforvaltningen og i dag som økonomichef i
Københavns Ejendomme & Indkøb, ønsker jeg at forene
min viden fra kommunens maskinrum med en vision
om et mere grønt, samskabende og borgerinddragende
København.
Hvorfor?
Fordi jeg længes efter et København, som tør gå foran.
Ikke kun med cykelstier, miljøløsninger og byudvikling i øjenhøjde, men også med at udvikle fremtidens
bæredygtige velfærd og offentlige arbejdsplads. En
kommune, som giver kommunens mange ansatte de
bedst mulige rammer for at udfylde deres opgaver med
faglighed, empati, kreativitet og ansvarlighed.

Ledetråde, som jeg vil arbejde efter i
Borgerrepræsentationen:
• København skal gå foran med at finde fremtidens
alternativ til centralisering og New Public Management.
Kommunens topstyring og forvaltningskultur trænger
til at blive udfordret politisk. Vi skal bruge mere tid
på at udvikle og afprøve faglige løsninger i dialog med
borgerne og brugerne – og mindre tid på at dokumentere, måle og kontrollere.
• Københavns Kommune skal skrue op for tilliden til
sine ansatte og give dem bedre og tryggere rammer, der
kan sikre vigtig kontinuitet og faglig udvikling. Og kommunen skal stå vagt om de ansattes ytringsfrihed på alle
niveauer i organisationen.

• Rådhuset skal være et mere åbent hus og summe af
dialog mellem de folkevalgte og borgere og virksomheder mfl. Gennem et stærkt forenings- og kulturliv med
lokal forankring skal København tage de næste skridt
frem mod at blive den bedste by for os. Og for verden.
• København skal investere mere og klogere i vores børn
og vi skal udvikle en folkeskole, som klæder vores børn
på til en fremtid, med nye og store udfordringer – for
København, Europa og verden.

4 spørgsmål, som jeg gerne vil høre DIN mening om
Alternativet og jeg vil arbejde for en NY politisk kultur,
hvor der er plads til nysgerrighed, åbenhed og tillid i
samtalen om byens udfordringer og muligheder. Det
betyder, at vi hellere vil LYTTE end at tale hele tiden.
Her nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil høre DIN
mening om:

• Hvad er dit største ønske eller din drøm for
København?
• 30% af børnene i København går i private skoler.
Hvordan får vi flere forældre til at vælge den lokale
folkeskole i stedet?

• København vokser. Hvor og hvordan kan vi bygge flere
billige og bæredygtige boliger, så byen kan bevare sin
mangfoldighed og blandede befolkning?
• København skal være verdens første CO2-neutrale
hovedstad i 2025. Hvordan mener du, at vi skal indrette
trafikken i byen, så vi når dette mål?

Du må meget gerne sende mig dit bud på svar på et
eller flere af disse spørgsmål - eller lave et opslag med
dit svar eller din kommentar. Begge dele kan du gøre på
min hjemmeside: www.kimhjerrild.dk.

Lidt mere om mig:
Jeg blev født på Vesterbro i 1960 og har siden boet 8
forskellige steder i byen, fra 1995 på Østerbro. Jeg har
arbejdet med økonomi, forretningsudvikling og ledelse
i over 20 år – bl.a. i Unibank, DAKO A/S, Kort & Matrikelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Københavns Kommune. Fra 2000-2006 var jeg generalsekretær i Folkehøjskolernes forening og siden 2015 har jeg været økonomichef i Københavns Ejendomme & Indkøb.
Bonus-info
• Jeg ELSKER musik og sang – og drømmer om skoler,
som vil bruge musikken og sangen meget mere aktivt i
hverdagen.

• Jeg var som fagligt ansvarlig chef den
drivende kraft bag udviklingen af REN
Kærlighed til KBH – første gang kommunen anvendte nudging i stor skala.

