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STRATEGI OG INDIKATORER FOR SOCIALT 
BÆREDYGTIG BY
- lige muligheder og stærke fællesskaber



01-11-2018 2

Strategi og indikatorer for den socialt bæredygtige by

INDLEDNING

Frederiksberg er en dynamisk vækstkommune og en del af en region i forandring. 
Udgangspunktet for udviklingen af byen er, at byen er et fællesskab, hvor alle har 
noget at bidrage med og hvor samarbejde og gode relationer er højt prioriteret. 
Som det tættest befolkede kommune i Europa og omgivet af hovedstaden, sætter 
det nogle særlige rammer for udviklingen af byen. Derfor er der brug for et 
tværgående blik, når byen skal udvikles og komplekse problemstillinger håndteres 
– og dét kan kun løses i fællesskab med byen. Det er vejen til at styrke 
Frederiksberg som by med plads til alle gennem hele livet –  det er dét den socialt 
bæredygtige by handler om. Denne målsætning gøres operationel og udmøntes i 
nærværende Strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by.

Bæredygtighed er ansvarlig udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at 
bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det 
er en del af FN’s verdensmål og det er en ambition på Frederiksberg.

Frederiksbergstrategien er kommunens overordnede strategi og sætter retningen 
for visionen om udviklingen af byen gennem fire temaer; ‘Byen i byen’, 
‘Livskvalitet i hverdagen’, ‘Vidensbyen‘ og ‘Klimabyen for fremtiden’. Strategien 
for den socialt bæredygtige by er en udfoldelse af temaet ’Livskvalitet i 
hverdagen’. 

Med denne strategi gives en række sigtepunkter for den socialt bæredygtige by. 
Sigtepunkterne skal indgå som led i arbejdet med kommunens politikker og 
målgruppeplaner – og skal tænkes ind i kerneopgaven i den daglige drift og i 
institutionernes arbejde, hvor det er muligt at opstille mål for konkrete indsatser.

Der bliver desuden præsenteret en række indikatorer for den socialt bæredygtige 
by, som giver et nyt perspektiv for kommunens byens udvikling ved at sætte fokus 
på emner fremfor opgaver.

OPBYGNING

Strategi og indikatorer for den socialt bæredygtige by er delt i to dele. 

Del 1 tager afsæt i Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen og 
koblingen til den socialt bæredygtige by. Ambitionen for den socialt bæredygtige 
by er forankret i tre rammesættende sigtepunkter for, hvordan byen, 
lokalområdet, og borgeren og fællesskaberne i byen udvikles og forløses bedst 
muligt.

Et fjerde og sidste sigtepunkt handler om, hvordan vi arbejder i Frederiksberg 
Kommune som organisation. Dette sigtepunkt handler om hvordan vi arbejder i 
organisationen og der er således ikke er indikatorer for dette sigtepunkt.

Frederiksbergstrategiens fire overordnede arbejdsprincipper danner baggrund for 
den metodiske tilgang og under hvert sigtepunkt er der eksempler på, hvordan 
arbejdsprincipperne foldes ud i konkrete opgaver i forhold til sigtepunkterne for 
den socialt bæredygtige by. De fire arbejdsprincipper er Vi skaber løsninger 
sammen, Vi får mest muligt ud af investeringerne, Vi arbejder tværgående og Vi 
gør byen smart og bæredygtig.

Del 2 gennemgår indikatorer for socialt bæredygtig by ud fra en række temaer. 
Indikatorerne går på tværs af de fire sigtepunkter, traditionelle fagområder og 
livssituationer, og er et første bud på, hvordan der kan gives et anderledes 
sammenhængende billede på bæredygtighed på baggrund af forskellige 
indikatorer.
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TRE + ET SIGTEPUNKTER

INDRETNING AF BYEN

SAMMENHÆNGSKRAFT I 
LOKALOMRÅDERNE

BORGEREN OG FÆLLESSKABET

Udvikling af organisationen – ejerskab og 
synlighed

DEL 1

Del 1 er den overordnede strategi for den socialt bæredygtig by. 
Det er en gennemgang af hver af de tre + et sigtepunkter, som 
eksemplificeres med afsæt i arbejdsprincipperne fra 
Frederiksbergstrategien, dvs. 
• hvordan vi skaber løsninger sammen
• hvordan vi får mest muligt ud af investeringerne
• hvordan vi arbejder tværgående, og 
• hvordan vi gør byen smart og bæredygtig

Del 1 sætter således retningen for den socialt bæredygtige by og 
kan læses uafhængigt af del 2.
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INDRETNING AF BYEN

Blandede boligområder, anvisning, nybyggeri og byudvikling
Når vi indretter byen, skal vi være opmærksomme på, hvordan vi griber det an. 
Med Frederiksbergstrategien og Kommuneplanen er de overordnede linjer lagt i 
forhold til byens udvikling. Det handler bl.a. om at sikre tryghed og tilgængelighed 
for alle i byen og om hvordan vi bruger byen forskelligt.

Strategien for socialt bæredygtig by kan her byde ind i tænkningen om, hvordan vi 
sikrer de overordnede mål for byen og for den socialt bæredygtige by. Det er 
gennem facilitering af processer, der involverer et lokalområde bredt, og et fast 
fokus på udviklingen af byen, når bygninger omdannes, og der bygges nyt eller, 
når der sker byudvikling i større skala. 

På det korte sigte skal de aktuelle behov for udvikling af byen i forhold til fx 
erhvervslivet, kultur eller kommunale velfærdstilbud. Samtidig er er det vigtigt at 
have det lange perspektiv for øje, så løsningerne på kort sigt er med til at ruste 
byen til fremtidig udvikling og indretning. Det sker bl.a. ved at indrette byens 
faciliteter mere fleksibelt til flere formål og gennem midlertidig indretning, der 
giver mulighed for at afprøve forskellige løsninger inden der indrettes mere 
permanent.

Udviklingen  af  byen  sker  blandt  andet  i  samarbejde  med  de  almene 
boligorganisationer,  som  er  en  central  aktør  i  udviklingen  af  boliger  og 
boligområder i byen.

Sådan indretter vi byen bæredygtigt

Vi skaber løsninger sammen, fx ved at gå i dialog med de almene 
boligorganisationer om at udvikle bæredygtige boliger til flygtninge og 
studerende. Eller når vi indretter byen med flere formål, fx 
medborgercentret på Nordens Plads, der både er et bibliotek, 
mødested og udviklingskatalysator for området og byen.

Vi får mest muligt ud af investeringerne ved at tænke flere funktioner 
sammen, når vi bygger, så flere får glæde af de samme faciliteter, fx 
åbne skolegårde eller fælles udvikling af klublokaler til den lokale 
fodboldklub og naboplejecentret.

Vi arbejder tværgående, når vi udvikler tilbud til borgerne med flere 
formål. Fx udviklingen af Magneten, der både tilbyder beskyttede 
beskæftigelsestilbud og sociale samværsaktiviteter samtidig med, at 
der samarbejdes med kulturelle aktører.

Vi gør byen smart og bæredygtig, når vi kobler klimatilpasning og 
indretningen af byens rum sammen, fx renoveringen af 
Lindevangsparken og Kronprinsesse Sofies Vej.
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SAMMENHÆNGSKRAFT I LOKALOMRÅDERNE

Blandede målgrupper og aktiviteter i byen
Sigtepunktet peger på lokalområdernes betydning for fællesskabet og for hele 
byens sammenhængskraft. Der foregår allerede en masse initiativer lokalt, både 
formelt med boligsociale indsatser, områdefornyelse, etablering af 
Medborgercenter, boliganvisning og lokale samarbejder med skolerne og 
daginstitutionerne. Andre eksempler er civilsamfundets engagement i modtagelse 
af flygtninge eller erhvervsinitiativet Start up City. Uformelt kan det være 
fællesspisning, sommerfester og forskellige netværksgrupper. Der er også 
samarbejde med kulturlivet om at komme ud lokalt og trække nye målgrupper til 
de eksisterende tilbud.

Det er disse og lignende greb som vi løbende skal have opmærksomhed på, om 
det er de rigtige og om vi bruger dem på den rigtige måde. Desuden skal vi 
arbejde på yderligere at fremme den bevægelse, som understøtter ambitionerne 
med socialt bæredygtig by.

Ved på kort sigt at understøtte lokale fællesskaber ruster vi byen på det lange sigt 
ved at have et stærkt fundament i lokalområderne, som kan styrkes når behovet 
opstår. Fx hvis et område oplever negativ ubalance. Det kan ikke løses af en aktør 
alene men forudsætter, at alle bidrager ind i løsningerne fra alle sider for en 
positiv udvikling, blandt andet de almene boligorganisationer.

Sådan skaber vi sammenhængskraft i 
lokalområderne

Vi skaber løsninger sammen, når vi udvikler lokale, boligsociale 
indsatser med de almene boligorganisationer, fx den boligsociale 
helhedsplan i Søndermarkskvarteret.

Vi får mest muligt ud af investeringerne ved at arbejde målrettet med 
lokale interessenter i områdefornyelsen, fx arbejdsgruppen i Nordre 
Fasanvej Kvarteret.

Vi arbejder tværgående, når vi laver målrettede, fremskudte indsatser 
lokalt, fx når uddannelsesvejledningen er placeret lokalt i et 
boligområde.
 
Vi gør byen smart og bæredygtig når vi som kommune er med i 
Boblberg.dk – en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et 
digitalt fællesskab
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BORGEREN OG FÆLLESSKABET

De nære fællesskaber
Dette sigtepunkt handler om hvordan vi kan understøtte ambitionerne om lige 
muligheder for alle og et stærkt fællesskab. Der skal findes gode veje til, hvordan 
den enkelte medborger kan komme bedre på vej understøttet af både det 
formelle og uformelle fællesskab. 

Hvordan man som medborger fletter ind og ud af de formelle og uformelle 
fællesskaber er individuelt. Men der kan være brug for at understøtte og 
synliggøre de mange muligheder, og udvikle nye ideer og fællesskaber så flere er 
med.

Fællesskaber styrker og udvikler sammen. Gennem stærke fællesskaber rustes 
den enkelte borger i sit eget liv, og det giver muligheder både på kort sigt ved fx 
at gennemføre en ungdomsuddannelse og på lang sigt gennem fx forebyggelse af 
ensomhed i alderdommen. Og dermed rustes hele byen og styrker sin sociale 
bæredygtighed gennem borgerne og fællesskabet.

Sådan styrker vi borgerne og fællesskabet

Vi skaber løsninger sammen, når vi udvider samarbejdet med borgeren 
til mere end kommunale indsatser. Fx når sundhedsmedarbejdere 
understøtter udviklingen af frivilligt drevne ideer som gå-grupper og 
sang-grupper.

Vi får mest muligt ud af investeringerne ved fx at involvere naboer ved 
renoveringsprojekter og få indarbejdet lokale ønsker, når arbejdet 
alligevel er i gang, fx etablering af ny skolegård på Skolen på Duevej 
med legeområde til kvarteret og kombineret med skybrudsløsninger.

Vi arbejder tværgående, når vi systematisk og struktureret koordinerer 
indsatser for udsatte børn og unge på tværs af fagområder.
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UDVIKLING AF ARBEJDSFORMER – EJERSKAB OG 
SYNLIGHED

Arbejdet mod den socialt bæredygtige by handler også om nye måder at arbejde 
på, både internt i kommunen og med byens aktører. Det forudsætter politisk 
opbakning og et bredt kendskab og ejerskab til strategien. 

Det handler om opmærksomheden på at få formelle og uformelle fællesskaber til 
at spille bedre sammen, tænke bredt og helhedsorienteret, når der udvikles i 
byen, når der skal afholdes arrangementer og når komplekse problemstillinger 
skal håndteres. For at udvikle og styrke opgaveløsningen, så vi lykkes bedre, skal 
vi turde at udfordre vanen. Både som kommune i forhold til kerneopgaven, men 
også i en aktiv indsats i retning af sigtepunkterne om byen, lokalområdet og 
borgeren. Det understøtter lige muligheder og stærke fællesskaber og dermed 
den socialt bæredygtige by.

Udfordringen af vanetænkningen sker allerede i forskellige sammenhænge, fx 
boligsociale indsatser, områdefornyelsesprojekter og netværk i kommunen, der 
arbejder med komplekse problemstillinger, der ikke kan løses på traditionel vis. 
Disse eksempler inspirerer konkret til, hvordan der kan arbejdes på nye måder og 
med nye metoder i forhold til at løfte den socialt bæredygtige by. 

Sådan styrker vi borgerne og fællesskabet

Vi skaber løsninger sammen, når vi på tværs af kommunen og andre 
aktører, i fælles og koordineret indsats, arbejder sammen om at løfte 
et område fysisk og socialt som fx Finsensvej Vest.

Vi får mest ud af investeringerne, når vi samarbejder på tværs og med 
lokale aktører om at udvikle byen for flere målgrupper og flere formål, 
fx sammentænkningen af plejeboliger (Ingeborggården) og klubhus til 
den lokale fodboldklub (Frederiksberg Boldklub)

Vi arbejder tværgående, når vi inddrager hele organisationen, fx 
gennem ledernetværk og udviklingen af samskabelsespiloter.



Arbejdet med den socialt bæredygtig by er blandt andet at anskue 
kendte problemstillinger på nye måder og derved også udtænke 
løsninger og policy, der favner bredere end kun ét problem. Det er 
derved et værktøj til dels at afdække problemstillinger eller 
mangelområder, der ikke tidligere var kendte, men samtidig også et 
redskab til at sammensætte en opgaveløsning, der går på tværs af 
hele byen – og på tværs af kommunens forvaltninger og andre 
aktører. 

I kommunalt regi findes der i dag en række effektopfølgninger på 
tværs af eksisterende udvalg og forvaltningerne, der alle rapporterer 
på effekterne af de igangsatte initiativer. Det er dog sjældent, at der 
gives status på afledte konsekvenser ved initiativerne, altså hvorledes 
eksempelvis indsatsen i daginstitutionerne påvirker skoleområdet og 
beskæftigelsesområdet, og endnu sjældnere, hvordan den måde som 
vi har indrettet vores by på, påvirker betingelserne for forløsningen af 
den enkeltes potentiale via vores mange berøringsflader med 
borgeren.

I det følgende er der under ni temaer, på baggrund af eksisterende 
data, samlet en række nøgletal og geografiske oversigter med 

information, der som et samlet hele giver et billede af, hvorledes 
byen, lokalsamfundet og borgeren enten berøres af kommunens 
services eller er medproducenter til selv samme. Det interessante er 
her at se indikatorerne i en anderledes sammenhæng, fremfor den 
dynamiske udvikling. Temaerne sætter retningen og indikatorerne 
belyser socialt bæredygtig by lige nu og her fra mange forskellige 
vinkler. Indikatorerne er baseret på eksisterende viden og data.

Ved at inddrage nøgletal fra forskellige perspektiver omkring byens, 
lokalsamfundets og borgerens udvikling, giver den socialt 
bæredygtige by et andet perspektiv end andre former for 
opfølgninger og kan dermed være med til at vise sammenhænge på 
en anden måde.
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Indikatorer som et værktøj til strategien for den 
socialt bæredygtige by

Indikatorerne er et dynamisk 
værktøj. Nogle vil være 

fortløbende, andre vil komme til 
og andre udgå afhængig af den 

besluttede retning.

Under hvert tema er der en 
beskrivelse af, hvordan 

problemløsningen under det 
anførte tema er i dag. Herved 

kobles nøgletallene til kommunens 
indsatser.

Under hvert tema beskrives 
sammenhængen til den socialt 
bæredygtige by og hvorfor de 
angivne nøgletal og geografiske 
oversigter er særligt centrale.

Det belyses, hvordan der i 
Frederiksberg Kommune arbejdes 
med systematisk inddragelse af 
byens aktører i velfungerende, 
eksisterende samarbejder.
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FREDERIKSBERG – HVEM ER VI OG HVORDAN BOR VI: SIDE 10

BOLIGER TIL ALLE: SIDE 11

FLERE FORMÅL NÅR VI UDVIKLER BYEN: SIDE 12

FOREBYGGELSE FOR EN TRYG BY: SIDE 13

BYUDVIKLING I DIALOG MED BYEN: SIDE 14

BORGERENS POTENTIALER: SIDE 15

AKTIVITITER OG FÆLLESSKABER FOR ALLE: SIDE 16

UDFORDRINGER FOR NOGLE BORGERE: SIDE 17

SUNDHED OG POTENTIALER: SIDE 18
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Frederiksberg er en velfungerende by med høj beskæftigelse, gode  indkomstforhold 
og  sunde  borgere.  Der  er  et  varieret  udbud  af  boliger  og  boligformer,  der  giver 
mulighed for en bolig til alle  i alle  livets  faser. Det er gode  indikatorer for en socialt 
bæredygtig  by  og  et  godt  fundament  at  bygge  videre  på  for  løbende  at  udvikle  og 
styrke bæredygtigheden.
Indikatorerne nedenfor er et lille udpluk af overordnede fakta om Frederiksberg, som 
sammen  med  kortet  giver  et  lille  indblik  i  forhold  til  byen,  lokalområderne  og 
borgerne.

FREDERIKSBERG – HVEM ER VI OG 
HVORDAN BOR VI
 

LEVEALDER

Den gennemsnitlige levealder er 
stigende og er nu 

80,9 år (2017)

BOLIGFORMER
38 pct. privatudlejning
28 pct. andelsboliger
23 pct. ejerboliger 

11 pct. almene lejeboliger

YDELSESMODTAGERE

Ydelsesmodtagere i Frederiksberg 
Kommune udgør 11,6 pct.

(af de 16-66 årige)

BEFOLKNINGEN

66 pct. af befolkningen på 
Frederiksberg er mellem 17-64 år, 

mens 17 pct. er henholdsvis mellem 0
-16 år og over 65 år.

Eksempler på data og initiativer
Frederiksberg er en forholdsvis ung by. Siden 2011 har der været en stigning i den 
gennemsnitlige levealder, men borgerne på Frederiksberg har stadig en lidt 
kortere levetid end danskerne generelt (DK 81,1 år). 

Der er en forholdsvis høj andel af private boliger (eje, privatleje og andel), mens 
andelen af almene boliger ligger under landsgennemsnittet på ca. 22 procent. 

Der er en højere andel af borgere i den erhvervsaktive alder og færre modtager 
ydelse end landsgennemsnittet Disse forudsætninger sætter rammen for hvilke 
greb, der kan bruges, når byens udfordringer skal løses.

Husstandsindkomstfordeling

Middel indkomst

Høj indkomst
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Der er stor opmærksomhed på, at der i den socialt bæredygtige by tages hånd om alle, 
og  at  der  også  for  de mest  udsatte  borgere er  gode muligheder.  Det  kan  være  en 
udfordring at sikre boliger til alle i kommunen, men det gode samarbejde med byen, 
og  særligt  med  de  almene  boligorganisationer,  giver  mulighed  for  at  udvikle  nye 
samarbejder og boligløsninger til glæde for byens borgere.
I  2016  blev  der  indgået  en  rammeaftale  med  seks  almene  boligorganisationer  om 
fleksibel  udlejning og  kommunal anvisning afhængigt  af  beskæftigelsesgraden  i  den 
enkelte  boligafdeling. Som fremgår  af  kortet har  det  haft  betydning  for 
anvisningsgraden i en række boligafdelinger.

BOLIGER TIL ALLE

HERBERG

25 pct. af de hjemløse med tilknytning 
til Frederiksberg sover på herberg.

HJEMLØSHED

4 pct. af de hjemløse i 
hovedstadsområdet er tilknyttet 
Frederiksberg Kommune.

MEDFINANSIERING

Frederiksberg Kommune har ydet 
grundkapitalindskud til i alt 378 
boliger af i perioden 2016-2018.

ANVISNING

Kommunen har anvisningsret til 25 
pct. af almene boliger på Frederiks-
berg. Anvisningen i en afdeling  kan 
variere afhængig af andelen af 
borgere på offentlig forsørgelse.

Eksempler på data og initiativer 
Tallene for hjemløshed og overnatninger på herberg viser, hvordan det er en 
udfordring at sikre boliger til alle. Derfor arbejdes der på flere fronter med at 
udvikle nye samarbejder med almene og private boligudlejere og der bygges og 
indrettes boliger for sårbare grupper. 
Der vil også fremover blive udviklet på dette, fx i forbindelse med udviklingen af 
hospitalsgrunden. Det kan også være gennem nye samarbejdsformer, som fx 
sociale investeringer, der kan blive et redskab til at sikre boliger til alle. 
Der er indgået aftale med en række almene boligorganisationer om at tilpasse 
den kommunale boliganvisning efter antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 
afdelingen. I løbet af perioden 2016-2017 er antallet af boligafdelinger med den 
relativt laveste grad af borgere på offentlig forsørgelse steget. Det vil sige, at der 
har været en stigning i antallet af boligafdelinger, der har højere anvisningsgrad 
på 33% og færre med lavere anvisningsgrad på 11%.
Siden 2016 har kommunen givet grundkapitalindskud i til byggeprojekter indenfor 
almenboligloven, der samlet har resulteret i 70 ungdomsboliger, 62 almene 
familieboliger, 91 ældreboliger og 155 plejeboliger.

Boligafdelinger med ændret anvisningsgrad 
fra 2016-2018

Broagerhus

Grønlandsgård

Solbjerg Have

Vandværksgården

Tartuhus

Platanvej

Søndermarken

Finsenshave

Havremarken

Vodroffsvej

Vodroffs tværgade

Nyelandsvej 

Harsdorffsvej

Lavere anvisningsgrad (5 boligafdelinger)

Højere anvisningsgrad (8 boligafdelinger)
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På Frederiksberg tænkes der strategisk og socialt bæredygtigt, når byen skal udvikles. 
Derfor  er  det  et  sigte,  at  udvikling  af  byen  sker  med  flere  formål,  det  vil  sige,  at 
funktioner  lokalt bliver sammentænkt. Det sker både gennem udviklingen af kendte 
funktioner som biblioteker, der sammentænkes med lokale funktioner og udviklingen 
af lokalområder som Betty Nansens Allé og Nordens Plads, hvor bygninger, funktioner 
og udearealer er nøje afstemt med henblik på synergi i lokalområdet.

FLERE FORMÅL NÅR VI UDVIKLER BYEN

FORENINGER I BYEN

33 foreninger, der modtager §18 
midler, er placeret på Frederiksberg, 
hvoraf flere får mere end et tilskud.

BOTILBUD I FREDERIKSBERG 
KOMMUNE

Borgere, der modtager et kvalificeret 
tilbud på Frederiksberg, er steget 
med 10 procentpoint fra 2013 til 
2016. Der etableres pt. et nyt 

botilbud.

BIBLIOTEKER

En drivkraft for kultur og 
medborgerskab med fem lokaliteter i 

byen

PLEJEHJEMSMODERNISERING

Der gennemføres pt. 3 
plejehjemsmoderniseringer

Eksempler på data og initiativer 
Når der udvikles og bygges med flere formål, er det til gavn for hele byen og i 
særlig grad for lokalområdet. Og den opnåede synergi er samtidig også bæredygtig 
for borgeren, der kan profitere af flere muligheder samme sted. Tanken er, at 
kvaliteten af tilbud øges for alle, og at de afledte (positive) konsekvenser af en 
mulighed, bidrager til en anden, både ift. kultur og botilbud. Samtidig sikrer det 
borgeren mulighed for at blive tæt på egen familie, netværk og den vante 
dagligdag. 

Et eksempel er området omkring Betty Nansens Alle, der er en blanding af 
ungdomsboliger, botilbud, kulturtilbud med Medborgercentret og en 
socialøkonomisk café i stueetagen på en ejendom. Derudover er der udearealer, 
der er nøje afstemt med området og dets beboere, med mulighed for 
handicapvenlige aktiviteter, og både rolige og aktive områder.

Magneten

Ingeborg-
gården

Betty 2 
(botilbud), 
Betty 3 og 
Nordens plads

Venligbolig Plus

Biblioteket Godthåbsvej

Biblioteket 
Danasvej

Biblioteket 
Frederiksberg

Medborgercentret Nordens Plads

KUBE 
Frederiksberg

Udvikling af byen med flere formål

Biblioteker 

Udvikling af byområder 
Almene boliger
Falkoner Allé 118 (flygtninge 
og familieboliger)

Sdr. Fasanvej

Søndervang
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En  social  bæredygtig  by  er  både  tryg  og  rummelig overfor borgerne. Der  skal  være 
plads til alle på tværs af generationer, kulturer og livsvalg, så alle oplever at være en 
del af byens trygge rum. Det handler om, hvordan vi med forskellige greb udvikler en 
mangfoldig og samlet by og dermed forebygger en negativ udvikling i dele af byen.
Det handler om kriminalitet og tryghed – og om hvordan vi  forebygger. Det handler 
også om, hvordan vi som by står sammen og finder løsninger på udfordringer, der ikke 
kan løses af en enkelt aktør alene.

FOREBYGGELSE FOR EN TRYG BY

TRYGHED PÅ CYKEL
• 74 pct. af cyklisterne føler sig trygge
• 46 pct. af forældrene føler sig 
trygge ved at deres børn cykler på 
Frederiksberg
• 68 pct. af de ældre føler sig 
trygge/sikre i trafikken

TRYGGE UNGE

81 pct. af de unge svarer ja til, at 
Frederiksberg er et trygt sted at leve.

FLYGTNINGE
• 72 pct. af flygtninge og 
familiesammenførte ankommet 
siden 2014 bor i permanente 
boliger.

• 53 pct. er i beskæftigelse 
(ankommet 2015)

OMRÅDER  MED BOLIGSOCIAL 
INDSATS

Der er syv boligområder med 
boligsociale indsatser i Frederiksberg 

Kommune.

Eksempler på data og initiativer 
Forebyggelse handler om bæredygtighed i hele byen. Nogle områder har dog 
særlige udfordringer, og derfor gøres der en særlig indsats i de syv områder med 
boligsocial indsats. Det er med til at skabe lige muligheder for alle og styrke de 
lokale fællesskaber. 

Et andet eksempel er modtagelsen af flygtninge og opgaven med at finde boliger 
til de nye borgere. Her er det hele byen, der sammen løfter opgaven. Det er 
forskellige løsninger og greb, der har været med til at give indtil videre 72 pct. af 
flygtningene permanente boliger. Almensektoren er en væsentlig 
samarbejdspartner, men også private og nye strategier for kommunale boliger 
bidrager.

Tryghed handler også om, hvordan vi oplever at komme rundt i byen. Det sker ofte 
på cykel, og grundlæggende er der generelt en stor oplevelse af tryghed blandt 
byens cyklister, med en opmærksomhed på, at forældrenes oplevelse af tryghed 
for deres børn kan forbedres.

Beskæftigelsesfaktor

Forholdsmæssig overvægt af personer uden for arbejdsmarkedet

Forholdsmæssig overvægt af lønmodtagere på lavt/mellem niveau

Forholdsmæssig overvægt af selvstændige eller lønmodtagere på højt niveau

Områder med boligsocial indsats
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Udviklingen af byen sker løbende og af en lang række forskellige aktører. Det sikrer en 
by  i  bevægelse  i  takt  med  tiden  og  borgerne.  Frederiksbergs  Kommunes  løbende 
dialog med udviklere af byen giver retningen, så der i udviklingsprojekterne også tages 
højde for den sociale bæredygtighed til glæde for byen.
 
På kortet ses  investeringerne  i byen – private, offentligt-private samarbejder og nye 
almene boligbyggerier, der understøttes af kommunal finansiering. Områdefornyelse 
er ligeledes indtegnet.

BYUDVIKLING I DIALOG MED BYEN

START-UP CITY
Ambitionen med START-UP City er, at 
tiltrække iværksættere fra hele 

Europa. 

VENLIGBOLIG PLUS
Der bygges VenligBoliger, hvor 

flygtninge og studerende deler bolig. 
Det sker i  samarbejde med 
VenligBolig Plus og FFB.

BOLIGUDVIKLING

Frederiksberg Kommune 
medfinansierer etableringen af 100 

nye almene boliger. 

BETTY 3
Etableringen af et nyt plejecenter i 
samspil med den øvrige udvikling af 
lokalområdet på baggrund af en 

bystrategisk analyse med inddragelse 
af lokalområdet.

Eksempler på data og initiativer 
Som det fremgår af kortet, er der mange forskellige initiativer, der udvikler byen 
og lokalområderne – både med og uden kommunalt engagement. Denne 
variation er en stor styrke, som understreger byens samspil i forskellige 
konstruktioner. 
Kommunen understøtter og faciliterer en række indsatser, hvor der i tæt dialog 
med lokale samarbejdspartnere og borgere, udvikles lokale løsninger til gavn for 
lokalområdet og borgerne. Et eksempel er dialogen med de almene 
boligorganisationer og aftalen om etablering af 100 nye almene boliger, der 
bidrager til at skabe en mere blandet by og en god balance. Og det sker i 
samspillet mellem områdefornyelsen, boligudvikling, boligsociale indsatser og 
byfornyelse. Dette krydsfelt af indsatser er nærmest synonymt med socialt 
bæredygtig by, og erfaringerne fra disse indsatser vil byde ind i områdeudvikling 
med bæredygtige greb, der kan understøtte en lokal udvikling af fx området 
Finsensvej Vest. 
Der er endvidere indgået finansielle leasingaftaler vedr. Flintholm svømmehal, 
ombygningen af Aveny T, opførelse af parkeringskælder på Langelandsplads samt  
medfinansiering af Metro.

Madkulturens Hus
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Det er vigtigt element i den socialt bæredygtige by, at borgernes eget potentiale bliver 
forløst mest muligt gennem hele livet. Det være sig  i skolen, uddannelsessystemet,  i 
voksen-  og  seniorlivet.  Særligt  som  ældre,  hvor  borgeren  gennem  forebyggelse 
og/eller  med  den  rette  hjælp,  genvinder evnen  til  at uafhængigt  liv.  Og  på  kortet 
gennem  gennemsnitskaraktererne på  skolerne  set  i  forhold  til  det  forventede 
socioøkonomiske gennemsnit.

BORGERENS POTENTIALER

LANGTIDSLEDIGHED
45 pct.* har en varighed over 52 
uger. 8 pct.point lavere end 

klyngekommuner.
(*a-dagpenge, kontanthjælp og 

integrationsydelse)

PASNINGSGRAD

96,4 pct. af alle treårige på 
Frederiksberg er tilknyttet et 

pasningstilbud.

REHABILITERING

80 pct. af afsluttede forløb blandt 
ældre borgere har den ønskede 

effekt.

INKLUSION

96,1 pct. af eleverne modtager 
almindelig undervisning.

8,4 / 8,1
7,4 / 7,0

6,7 / 7,4

8,1 / 8,1

7,4 / 7,7

8,1 / 7,8

7,5 / 7,8

7,6 / 7,97,1/ 7,5

Opnået karaktergennemsnit i bundne fag  over 3 år og 
socioøkonomisk reference

Opnået karaktergennemsnit 
Socioøkonomisk reference

Eksempler på data og initiativer 
De præsenterede data giver med enkelte nedslagspunkter et eksempel på 
borgerens rejse fra barn til alderdom. Tallene afspejler hvordan de almene 
kommunale tilbud rammer langt de fleste borgere, og at borgerne har god effekt 
af tilbuddene i forhold til nedslagspunkterne. Fx er stort set alle 3-årige tilknyttet 
et pasningstilbud i form af daginstitution eller dagpleje.

En metode til at forløse borgerens potentiale ved funktionstab er 
hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering kan foregå på mange måder og for 
mange målgrupper afhængigt af livssituation og funktionstabet, og kan involvere 
mange forskellige faggrupper. Det handler om at komme tilbage til hverdagslivet 
og leve på enten samme funktionsniveau eller med de nye muligheder, der viser 
sig i forløbet. 

Kortet illustrer forskellene i forventet karaktergennemsnit og det realiserede 
gennemsnit, og giver et perspektiv på lokale forskelle.
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Frivillighed og aktiviteter, der faciliteres i byen, er vigtige for fællesskabet i byen. Der 
gives  tilskud til en  lang  række forskellige aktiviteter  i  forventning om, at det  styrker 
livskvaliteten. 
Kortet  viser  fordelingen  af  §79  støtte og §18  bevillinger til foreninger  beliggende  i 
Frederiksberg Kommune,  som  udgør  den  største  del  af  modtagerne. Der  tildeles 
ligeledes  bevillinger  til  foreninger beliggende udenfor  kommunen,  som  har mange 
borgere fra Frederiksberg eller aktiviteter i byen. 

AKTIVITITER OG FÆLLESSKABER FOR ALLE

§ 79 STØTTE

Der er givet §79 støtte til 20 
aktivitetscentre i Frederiksberg 

Kommune.

§ 18 BEVILLINGER

82 foreninger/tiltag er blevet tildelt 
§18 bevillinger i 2018.

KULTUR

71 pct. af borgerne er generelt 
tilfredse med kultur-, idræt- og 
fritidstilbud i Frederiksberg

MENTAL SUNDHED

7 pct. oplever ensomhed og 21 pct. 
ønsker hjælp til at påbegynde sociale 

aktiviteter.

Tildeling af § 79 og § 18 midler
§79 støtte til forebyggende, sundhedsfremmende og 
aktiverende tilbud til borgere over 65 år

§18 støtte til frivilligt 
socialt arbejde

Eksempler på data og initiativer 
Aktiviteter spredt i hele byen er med til at understøtte den sociale 
bæredygtighed. Det er blandt andet med til at forebygge og afhjælpe ensomhed, 
som opleves af 7 pct. af borgerne. Socialudvalgets fordeling af §18 og Ældre- og 
Omsorgsudvalgets fordeling af §79 midlerne er et eksempel herpå. §18 
bevillinger understøtter foreninger, der foretager frivilligt socialt arbejde for 
Frederiksbergs borgere og §79 understøtter foreninger, der faciliterer 
forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende ældreindsatser til borger 
over 65 år. Det er således en måde at understøtte aktiviteter for bl.a. ensomme 
borgere, der ønsker at påbegynde sociale aktiviteter (21%).

Der er generel tilfredshed med kultur-, idræts- og fritidstilbud i kommunen, 
samtidig med at 29 pct. aldrig bruger idrætsforeninger og sportsfaciliteter, mens 
6 pct. aldrig bruger teatre/museer mv.

Der er således grobund for at overveje, hvordan flere borgere kommer med og 
hvorledes vi indretter vores opgaveløsning og generelle fokus i tildeling af midler. 
En overvejelse kan være, om der kan identificeres en geografisk skævvridning.
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Frederiksberg  er  generelt  velfungerende  og  sammenhængende,  men  der  er  også 
områder, hvor der er brug for opmærksomhed. Det handler blandt andet om, hvordan 
tilbud  og  muligheder  ikke  benyttes  af  alle,  eller  at  der  er  områder  hvor  tilbud  og 
samarbejde kan styrkes – både i forhold til børn og voksne. Det gælder blandt andet 
for fokuselever og  for  borgere  uden  beskæftigelse.  Indikatorerne  med  motion  og 
stress  belyser  på  en  anden måde,  at  der  er  nogle  udfordringer,  som  påvirker  den 
sociale bæredygtighed.

UDFORDRINGER FOR NOGLE BORGERE

MODTAGER YDELSE

Der er 7.698 ydelsesmodtagere i 
Frederiksberg Kommune minus SU og 

efterløn.

FOKUSELEVER

Uddannelsesvejledning fra 
Ungecentret er fokuseret på 16,9 pct. 
af eleverne i kommuneskolernes 9. 

og 10. klasse i 2018.

STRESS
24 pct. af borgerne i Frederiksberg 
Kommune har et højt stressniveau.

MOTION
12 pct. af de 10-16 årige og hver 
tredje borger over 60 år dyrker ikke 

motion.

Eksempler på data og initiativer 
Som det fremgår af tallene, er der borgere, som ikke er en del af det etablerede 
system i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Samtidig er der mange borgere, 
der har en uhensigtsmæssig livsstil i form af stress og fravær af motion i 
hverdagen. Som kortet viser, koncentrerer fokuseleverne sig i en række 
lokalområder og viser således, at der kan registreres lokale udfordringer i by, der 
generelt præsterer.

Lav Høj

Fokuselever der ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse fordelt efter bopæl
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I den socialt bæredygtige by er der lige muligheder for borgerne uanset baggrund og 
vilkår, også når det kommer til sundhed. Et udpluk af data fra sundhedsområdet viser 
status på alkohol, kost, forebyggelige indlæggelser og søvnmønstre.
Kortet viser antal ydelser ved vagtlæger fordelt i områder. Blå angiver områder med et 
lavt antal ydelser og grøn et højt antal ydelser.

KOST

8 pct. har et usundt kostmønster. 
Dette er en stigning siden 2013

ALKOHOLVANER

18 pct. har tegn på 
alkoholafhængighed og 13 pct. har 
risikabel alkoholadfærd i hjem med 

børn.

.

SØVNMØNSTRE

44 pct. har søvnproblemer, hvilket er 
en stigning siden 2013.

SUNDHEDSDATA

I 2017 blev der foretaget 2.136 
forebyggelige indlæggelser i 

Frederiksberg.

Ydelser, vagtlæge pr. 1000 indbyggere

Eksempler på data og initiativer 
Sundheden i Frederiksberg Kommune er generelt bedre sammenlignet med 
hovedstaden og hele landet. Der er dog stadig stort potentiale for forbedringer. 
Størstedelen af borgerne ønsker at leve sundere og en del ønsker hjælp til det.

De grundlæggende vaner, som alkohol og kost, viser et potentiale for 
forbedringer, men også antallet af forebyggelige indlæggelser og stigningen i 
borgernes søvnmønstre peger på, at noget kan gøres bedre i forhold til borgernes 
sundhed.

En samlet indsats med effekt for borgernes livskvalitet og levetid kræver 
prioriteringer og betydningsfulde indsatser, der skaber ændringer i borgernes 
sundhedsvaner – ændringer som borgerne i høj grad selv efterspørger.

SUNDHED OG POTENTIALER

Lavt antal ydelser

Højt antal ydelser


