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Indledning 

Formålet med denne pjece er at give kandidater til kommunalvalget 2021 en kort introduktion til fakta om 
Frederiksberg Kommune som helhed samt til hvert af de ti udvalgsområder. 

Pjecen er derfor inddelt i en generel del om Frederiksberg Kommune samt i en del, der vedrører hvert af de ti 
udvalgsområder. 

Den generelle del indeholder tre hovedafsnit: 
• Frederiksberg Kommune 
• Økonomi 
• Organisation 

Hvert af de ti udvalgsområder indeholder følgende hovedafsnit: 
• Drifts- og anlægsudgifter 
• Institutioner, pladser og takster (hvis relevant for området) 
• Øvrige informationer om opgaver på udvalgsområdet (specifikt for hvert udvalg) 
• Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 

For at sikre et overskueligt materiale er der alene medtaget eksempler på hovedinitiativer i indeværende 
valgperiode og et begrænset udvalg af informationer i øvrigt. For mere detaljerede informationer henvises der 
løbende til adresser på kommunens hjemmeside: https://www.frederiksberg.dk/. Særligt 
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Budgetpublikationerne 2021-2022 og Politikker og planer anses som væsentlige kilder til supplerende 
information. 

God læselyst!

https://www.frederiksberg.dk/
https://www.frederiksberg.dk/node/1191
https://www.frederiksberg.dk/node/174


3

Indholdsfortegnelse 

1.1. Frederiksberg Kommune ............................................................................................................................. 5 

1.1.1. Befolkningsudvikling .............................................................................................................................. 5 

1.1.2. Areal og befolkningstæthed .................................................................................................................. 6 

1.1.3. Boligsammensætning ............................................................................................................................ 6 

1.1.4. Erhvervsstruktur .................................................................................................................................... 6 

1.1.5. Borgerundersøgelse .............................................................................................................................. 7 

1.2. Økonomi ....................................................................................................................................................... 9 

1.2.1. Økonomiske nøgletal ............................................................................................................................ 9 

1.2.2. Udgifter og finansiering ......................................................................................................................... 9 

1.2.3. Skat, grundskyld og dækningsafgift .................................................................................................... 10 

1.2.4. Kommunale nøgletal ........................................................................................................................... 10 

1.3. Organisation ............................................................................................................................................... 11 

1.3.1. Politisk organisation ............................................................................................................................ 11 

1.3.2. Administrativ organisation ................................................................................................................... 12 

2.1. Bolig- og ejendomsudvalget ...................................................................................................................... 13 

2.1.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 13 

2.1.2. Kommunale ejendomme ..................................................................................................................... 14 

2.1.3. Almene boliger i kommunen ................................................................................................................ 15 

2.1.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 16 

2.2. Undervisningsudvalget .............................................................................................................................. 17 

2.2.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 17 

2.2.2. Institutioner på skoleområdet .............................................................................................................. 17 

2.2.3. Fællesrådgivningen for Børn og Unge ................................................................................................ 18 

2.2.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 19 

2.3. Ældre- og omsorgsudvalget ....................................................................................................................... 20 

2.3.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 20 

2.3.2. Institutioner og pladser på ældreområdet ........................................................................................... 20 

2.3.3. Hjemmepleje og hjemmehjælp ............................................................................................................ 21 

2.3.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 22 

2.4. Kultur- og fritidsudvalget ............................................................................................................................ 23 

2.4.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 23 

2.4.2. Institutioner .......................................................................................................................................... 23 

2.4.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 24 

2.5. Børneudvalget ............................................................................................................................................ 25 

2.5.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 25 

2.5.2. Institutioner og pladser på dagtilbudsområdet .................................................................................... 25



4

2.5.3. Fællesrådgivningen for Børn og Unge ................................................................................................ 26 

2.5.4. Børn, unge og familier i udsatte positioner ......................................................................................... 26 

2.5.5. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden. ............................................................................................ 27 

2.6. Socialudvalget ............................................................................................................................................ 28 

2.6.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 28 

2.6.2. Institutioner og pladser ........................................................................................................................ 29 

2.6.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 30 

2.7. By- og miljøudvalget .................................................................................................................................. 31 

2.7.1. Drifts- og anlægsudgifter ..................................................................................................................... 31 

2.7.2. Byens rum og indretning ..................................................................................................................... 32 

2.7.3. Indsamling af affald ............................................................................................................................. 32 

2.7.4. Trafiksikkerhed .................................................................................................................................... 33 

2.7.5. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 33 

2.8. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget ............................................................................................... 35 

2.8.1. Driftsudgifter ........................................................................................................................................ 35 

2.8.2. Målgrupper .......................................................................................................................................... 36 

2.8.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 36 

2.9. Sundheds- og forebyggelsesudvalget ....................................................................................................... 37 

2.9.1 Drifts- og anlægsudgifter ...................................................................................................................... 37 

2.9.2. Sundhedsplejen................................................................................................................................... 37 

2.9.3. Tandplejen ........................................................................................................................................... 38 

2.9.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ............................................................................................. 39 

2.10. Magistraten .............................................................................................................................................. 40 

2.10.1. Drifts- og anlægsudgifter ................................................................................................................... 40 

2.10.2. Erhvervsudvikling .............................................................................................................................. 40 

2.10.3. Personaleudvikling ............................................................................................................................ 41 

2.10.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden ........................................................................................... 42



Frederiksberg Kommune 

5  
  

1.1. Frederiksberg Kommune 

1.1.1. Befolkningsudvikling 

Figur 1.1.1.1. Befolkningsudvikling i Frederiksberg Kommune 1980-2035 

Frederiksberg Kommune havde pr. 1. januar 2021 i alt 103.696 indbyggere. Frem mod 2035 skønnes 
befolkningstallet at stige til 108.039. Stigningen udgør i alt 4.343 personer, hvilket svarer til 4,2 pct. 

Tabel 1.1.1.2. Aldersfordeling 1. januar 2021 og forventet 1. januar 2035 
Antal/andel borgere 1. januar 2021 1. januar 2035 

0-5 år 7.036 7% 7.410 7% 

6-16 år 10.178 10% 9.270 9% 

17-24 år 11.486 11% 13.224 12% 

25-29 år 10.770 10% 11.509 11% 

30-39 år 15.775 15% 16.081 15% 

40-64 år 30.384 29% 29.523 27% 

65-84 år 15.880 15% 17.142 16% 

85+ år 2.187 2% 3.880 4% 

Samlet folketal 103.696 100% 108.039 100% 
 
Der forventes alene små forskydninger i befolkningens aldersfordeling fra 2021 til 2035. Andelen af børn (0-
16 år) falder fra 17 til 15 pct., og andelen af ældre (+65 år) stiger fra 17 til 19 pct. Dette er i tråd med den 
almindelige aldring af samfundet. Frederiksberg har dog flere børn fra 0-5 år og flere borgere relativt set 
mellem 20 og 40 år end resten af landet. Ca. 20 pct. af indbyggerne på Frederiksberg udskiftes årligt.
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1.1.2. Areal og befolkningstæthed 

Frederiksberg Kommune har et areal på 8,7 km2. Kommunen er ikke bare Danmarks, men Nordeuropas 
tættest befolkede kommune. Den 1. januar 2021 boede der 11.919 personer pr. km2. 

1.1.3. Boligsammensætning 

Pr. 1. januar 2020 var der i alt 56.368 beboede og ubeboede boliger på Frederiksberg. Langt den 
overvejende del, ca. 93 pct., er etageboliger, og der er fortsat mange små/mindre boliger på Frederiksberg. 
Ca. 65 pct. er således på 3 værelser eller derunder, og ca. 40 pct. er under 75 m2. Dog er etageboligerne 
generelt større end i andre kommuner, og Frederiksberg har relativt set flere store boliger end for eksempel 
Københavns Kommune. Ca. 75 pct. af etageboligerne er beboet af en til to personer. Den samlede 
boligmasse er kendetegnet ved næsten 40 pct. private udlejningsboliger og godt 25 pct. andelsboliger. 

Figur 1.1.3.1. Boliger fordelt på ejerformer i Frederiksberg Kommune i 2021 (Kilde: Bolig- og Planstyrelsens database, 
Boligstat.dk) 

1.1.4. Erhvervsstruktur 

Frederiksbergs erhvervsliv er tæt integreret i erhvervslivet i den øvrige hovedstad. Der er knap 12.000 
virksomheder på Frederiksberg, hvoraf 75 pct. af virksomhederne har under fem ansatte. De største brancher 
er videnservice (ca. 27 pct.) og handel (ca. 22 pct.). Fremstillingsvirksomhed fylder ganske lidt i byens 
erhvervsliv.
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Figur 1.1.4.1. Andelen af virksomheder fordelt på brancher 2020. Kilde: Bisnode 

1.1.5. Borgerundersøgelse 

I 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en repræsentativ borgerundersøgelse hvert andet år 
mod tidligere hvert fjerde år. Formålet er at give kommunalbestyrelsen en pejling på, hvordan kommunen kan 
udvikles ved at kortlægge borgernes tilfredshed, og hvilke indsatsområder, de lægger mest vægt på. Den 
seneste borgerundersøgelse er fra 2021. Den viser, at borgerne i gennemsnit er mere tilfredse end utilfredse 
med kommunens indsatser. På tværs af indsatsområder ligger tilfredshedsscoren således mellem 53 og 79. 
Undersøgelsen viser ligeledes, at borgerne i Frederiksberg Kommune er mere tilfredse end 
landsgennemsnittet.
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Tabel 1.1.5.1. Tilfredshedsscore i Frederiksberg Kommune 2021 

Område Tilfredshedsscore 

Service på rådhuset 79 

Grønne områder 72 

Kommunens hjemmeside 68 

Kultur, idræt og fritid 68 

Miljø og renholdelse 66 

Dagtilbud for børn 66 

Trafikale forhold 65 

Information fra kommunen 64 

Skoler 63 

Ældre 59 

Sundhed 58 

Socialområdet 55 

Integration 53 

Arbejdsmarkedsområdet 53 

Tilfredshedsscore: 100 = Meget tilfreds, 75 = Tilfreds, 50 = Hverken tilfreds eller utilfreds, 25 = Utilfreds, 0 = Meget 
utilfreds. 
  
  
Relevante links 
Læs mere om Frederiksberg Kommune:

- Borgerundersøgelsen
- Kommuneplanen
     

https://www.frederiksberg.dk/borgerundersoegelse
https://www.frederiksberg.dk/node/174
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1.2. Økonomi 

1.2.1. Økonomiske nøgletal 

Tabel 1.2.1.1. Nøgletal for kommunens samlede økonomi 

Mio. kr., løbende priser Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Skatter -5.874 -6.055 -6.174 -6.235 

Tilskud og udligning 100 180 -225 52 

Driftsudgifter 5.411 5.533 5.821 *5.948 

Renter -4 -15 0 1 

Strukturel balance ( - = overskud) -367 -356 -578 -234 
Anlæg 263 314 292 *383 

Afdrag og øvrige finansieringsforskydninger 134 38 65 14 
Balance for skattefinansieret område 
( - = overskud) 30 -4 -220 163 

Brugerfinansieret område i alt 32 94 48 49 

Klimalån, optag og afdrag -29 2 2 -50 

Kassetræk ( - = underskud) -32 -91 171 -162 
Kassebeholdning ultimo 881 790 961 **690 

*Af den samlede stigning i driftsudgifter på 537 mio. kr. fra 2018 til 2021 kan knap 300 mio. kr. forklares af pris- og 
lønudviklingen. Af den samlede stigning i anlægsudgifter på 120 mio. kr. fra 2018 til 2021 kan knap 13 mio. kr. forklares 
af pris- og lønudviklingen. 
**Den budgetlagte kassebeholdning for 2021 tager ikke højde for regnskab 2020. 

Den strukturelle balance mellem indtægter og driftsudgifter har vist et overskud i hele perioden og har kunnet 
rumme et anlægsniveau på mellem 260 og 380 mio. kr. I perioden 2018-2020 er realiseret en 
kasseopbygning på 80 mio. kr., som dog modsvares af et budgetlagt kassetræk på 162 mio. kr. i 2021. 

1.2.2. Udgifter og finansiering 

Frederiksberg Kommunes samlede nettoudgifter (drift og anlæg) i Budget 2021 er 6,4 mia. kr. Langt 
hovedparten af udgifterne går til borgerrettet service. Udgifterne finansieres hovedsageligt gennem skatter. 
Det fremgår af figur 1.2.2.
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Figur 1.2.2.1. Fordeling af udgifter og finansiering 

1.2.3. Skat, grundskyld og dækningsafgift 

Kommunens skatteopkrævning er uændret i løbet af indeværende valgperiode for både person- og 
ejendomsskatter. Udskrivningsprocenten for personindkomst på 22,8 udgør landets laveste. 
Grundskyldspromillen på 24,75 ligger under landsgennemsnittet på 26,15. Dækningsafgiften for 
forretningsejendomme på 5 promille er en valgfri skat, hvor 25 kommuner opkræver en højere skat end 
Frederiksberg. 

Tabel 1.2.3.1. Udvikling i udskrivningsprocent, grundskylds- og dækningsafgiftspromillen 
2017 2018 2019 2020 2021 

Udskrivningsprocent 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 
Grundskyldspromille 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 
Dækningsafgiftspromillen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
  
1.2.4. Kommunale nøgletal  
  
For sammenligning af Frederiksberg Kommune med andre kommuner på forskellige nøgletal henvises til KL 
(Kommunernes Landsforening): Kend din kommune. 
  
Relevante links 
Læs mere om kommunens økonomi og styring:

- Budget 2021-25
- Politikker og planer

 
 

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/
https://www.frederiksberg.dk/budget2021
https://www.frederiksberg.dk/politik/politikker-og-planer
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1.3. Organisation 

1.3.1. Politisk organisation 

Den politiske organisation i Frederiksberg Kommune består af kommunalbestyrelsen og ti udvalgsområder. 
Magistraten er kommunens økonomi-, planlægnings- og personaleudvalg og har 11 medlemmer. Bolig- og 
ejendomsudvalget har fem medlemmer. By- og miljøudvalget, børneudvalget samt undervisningsudvalget har 
hver ni medlemmer. De øvrige fagudvalg har hver syv medlemmer. 

Figur. 1.1.3.1. Den politiske organisation
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1.3.2. Administrativ organisation 

Den administrative organisation i Frederiksberg Kommune består af fire direktørområder og tilhørende 
afdelinger. Direktionen består af fire medlemmer. 

Figur 1.3.2.1. Den administrative organisation 

Relevante links 
Læs mere om den politiske og administrative organisation:

- Kommunalbestyrelsen
- Udvalgene
- Politiske dagsordner og referater
- Øvrige udvalg, råd og nævn
- Direktionen

https://www.frederiksberg.dk/node/179
https://www.frederiksberg.dk/node/216
https://www.frederiksberg.dk/node/1959
https://www.frederiksberg.dk/node/1309
https://www.frederiksberg.dk/node/1203
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2.1. Bolig- og ejendomsudvalget 

2.1.1. Drifts- og anlægsudgifter 
  
Bolig- og ejendomsudvalget har ansvaret for og prioriterer de kommunale ejendomme og grunde, hvor 
opgaven ikke er placeret hos andre fagudvalg. Udvalget har også ansvaret for kommunens 
myndighedsopgaver, som fremgår af boliglovgivningen, herunder byfornyelse. 

Tabel 2.1.1.1. Driftsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Bolig- og ejendomsudvalget, i alt 101.998 102.225 98.199 99.986 
Byfornyelse 28.494 27.673 26.929 28.606 

Ejendomme 72.854 73.897 70.732 70.530 

Grundarealer 649 656 538 851 
  

Tabel 2.1.1.2. Anlægsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Bolig- og ejendomsudvalget, i alt 61.786 67.350 65.598 80.600 
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2.1.2. Kommunale ejendomme 

Den kommunale ejendomsportefølje består i dag af 223 ejendomme med ca. 625 bygninger fordelt på ca. 
489.000 m2. Hovedparten af ejendommene, omkring 90 pct., ejer Frederiksberg Kommune, de resterende 
ca. 10 procent er lejemål med kommunen som lejer. 

Tabel 2.1.2.1. Antal m2 kommunalt ejede og lejede ejendomme i 2021 opdelt på funktion 
Arealdata fordelt på anvendelse 

Antal 
bygninger 

Ejet areal i m2 Lejet areal i m2 

Folkeskoler 100 107.088 0 
Plejeboliger 15 62.401 0 

Beboelse 50 57.497 1.318 
Daginstitutioner 184 40.859 11.161 
Rådhus 1 36.066 0 
Stadion og idrætsanlæg 25 24.683 0 
Botilbud 22 9.165 10.045 
Kommunale 
specialskoler 

13 11.697 0 

Parkering 4 11.579 0 
Klubber 24 7.070 4.012 

Folkebiblioteker 5 7.773 1.054 
Driftsbygninger og -
pladser 

24 8.850 0 

Redningsberedskab 3 6.945 0 
Administrationsbygninger 4 3.093 3.606 
Andet 153 38.037 14.429 
I alt 627 432.804 45.625
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2.1.3. Almene boliger i kommunen 

Tabel 2.1.3.1. Antal almene boliger i Frederiksberg Kommune 2021 
Organisationer Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger I alt 

Boligforeningen AAB 359 0 68 427 
Boligforeningen VIBO 221 8 222 451 
FSB 0 124 0 124 
Frederiksberg Forenede 
Boligselskaber 

2.600 166 431 3.197 

Lejerbo 990 3 114 1.107 
Frederiksberg 
Almennyttige 
Boligselskab - DAB 

105 5 20 130 

DUAB - UBSbolig A/S 0 148 116 264 
Danske Funktionærers 
Boligselskab - Domea.dk 

16 0 0 16 

Frederiksberg 
Ældreboligselskab - 
Domea.dk 

0 0 16 16 

6093 Mathildebo II 0 0 11 11 
Plejeboliger Borgmester 
Fischers Vej - OK-
Fonden 

0 0 60 60 

Akaciegården - DAB 0 0 95 95 
Frederiksberg Kommune 0 0 375 375 
Total 4.291 454 1.528 6.273 

Kilde: Landsbyggefondens stamdataregister. En almen bolig bliver først oprettet i registret, når det endelige 
anlægsregnskab er aflagt. En bolig kan derfor godt være opført og først indgå i registret året efter.

http://Domea.dk
http://Domea.dk
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2.1.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 

Af initiativer kan nævnes: 

✓ Der er vedtaget en ny boligpolitik, der er indarbejdet i Kommuneplan 2021. 
✓ En skærpet indsats mod tomme boliger er gennemført i 2020 og 2021 og har medført stort fald i boliger, 

der har stået tomme gennem mere end to år. Indsatsen fortsættes, men i mindre omfang end tidligere. 
✓ Områdeudvikling Finsensvej Vest kører fra 2020-2024 med en helhedsorienteret tilgang samt stærk 

koordinering af eksisterende indsatser med henblik på et samlet løft af området, herunder byfornyelse 
(bygningsrenoveringer og gårdsammenlægninger). 

✓ Der er blevet bygget nye fleksible almene boliger som led i kommunens forpligtelser i forhold til 
boligforsyningen til flygtninge. 

✓ Fokus på indsamling af drifts- og behovsdata har resulteret i et markant bedre overblik over behov for 
vedligehold af ejendomsmassen. Det har resulteret i en planlagt renovering af Ny Hollænder Skole, 
Søndermarkskolen og Lindevangskolen, samt adskillige større vedligeholdelsesopgaver på de 
kommunale beboelsesejendomme for i alt 64 mio. kr. i perioden 2021 til 2025. 

✓ Fortsat fokus på optimering af Facility Management-ydelser. Fornyet analysearbejde af indsatserne 
pågår for derved at sikre en fortsat udvikling og optimering af området med fokus på servicekvalitet og 
effektiviseringer. I den forgangne periode er opnået effektiviseringer på blandt andet opgradering af 
tyverialarmanlæg og deraf følgende effektivisering. 

✓ Frederiksberg Kommune er i perioden blevet LEAD-partner på et Interreg ØKS-projekt om databaseret 
energistyring. Det forventes, at der med projektet vil skabes et stærkt forbedret overblik over 
energiforbruget, således at der fremadrettet kan arbejdes fakta- og databaseret med 
energieffektiviseringer, frem for via beregnede data i eksempelvis energimærker. 

Relevante links   
Læs også Kommuneplan 2021 og Frederiksbergstrategien 2020.

 
 

https://www.frederiksberg.dk/node/174
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2.2. Undervisningsudvalget 

2.2.1. Drifts- og anlægsudgifter 

Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen i Frederiksberg Kommune, herunder 
skolefritidsordninger (SFO), klubber og ungdomsskolen. Udvalget har også ansvaret for rådgivning og 
specialiserede tilbud, der knytter sig til folkeskolen. 
  
Tabel 2.2.1.1. Driftsudgifter, netto 

1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Undervisningsudvalget, i alt 847.286 832.337 834.122 805.118 
Undervisning og Fritidstilbud 776.018 761.845 818.661 790.465 

Ungdomsuddannelse (UU) 14.287 13.166 11.313 10.030 

Unge 56.982 57.326 4.148 4.623 
Note: Fra 2020 er hovedparten af klubberne omlagt til SFO2. Dermed sker en flytning af budget fra Unge til Undervisning 
og Fritidstilbud. 

Tabel 2.2.1.2. Anlægsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Undervisningsudvalget, i alt 55.698 37.033 38.249 39.900 

  
  
2.2.2. Institutioner på skoleområdet 
  
Tabel 2.2.2.1. Antal institutioner, pladser og takster  
Type Forventet 2021 

Antal Klasser Elever/ Børn Takst 

Folkeskoler 10 334 7.441 -  

Skolefritidsordninger 9 - 2.786 1868  

Fritidsklub 9 - 2.662 470  

Ungdomsklub 9 - 631 106  

  
Frederiksberg Kommunes skoler er inddelt i ni distrikter og omfatter 0. til 9. klasse. Hertil kommer Tre Falke 
Skolen, som er en overbygningsskole for elever i 7. til 10. klasse, ligesom alle kommunens 10. klasser går 
her. Folkeskolerne varierer størrelsesmæssigt fra 656 til 908 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient er 
22,4 elever, og den gennemsnitlige andel af tosprogede børn pr. 5.september 2020 var 15,5 pct. Alle skoler 
har skolefritidsordning og en tilknyttet klub.
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Tabel 2.2.2.2. Specialpladser i Frederiksberg Kommune, udmeldte pladser i skoleåret 2020/21 
Type Institutioner Pladser 

Specialskoler 2(1) 223  

Specialklasser - 128  

Modtageklasser*  - 122  

Skolefritidsordninger - 42  

Fritidsklub - 23  

Ungdomsklub - 0  

*For modtageklasserne angives det forventet antal helårspladser i 2021.  

Frederiksberg Kommune havde indtil 31. juli 2021 to specialskoler. Fra 1. august 2021 er Christianskolen 
slået sammen med Skolen ved Nordens Plads. Herudover er der specialklasserækker på fire distriktsskoler. 
Der er modtagerhold og modtageklasser til undervisning af nytilkomne flygtninge og andre med særligt 
behov for danskundervisning. 

Borgere, der fraflytter kommunen, har mulighed for at lade deres børn fortsætte i folkeskolen. I Budget 2021 
er det forudsat, at 394 elever går i andre kommuners skoler, samt at 827 elever i Frederiksberg Kommunes 
skoler kommer fra andre kommuner. 

2.2.3. Fællesrådgivningen for Børn og Unge 

Fællesrådgivningen for Børn og Unge er kommunens samlede, tværgående rådgivning, der tilbyder en lang 
række ydelser målrettet børn, unge og familier med behov for støtte. Mulighederne omfatter blandt andet 
åben anonym rådgivning, familiebehandling, pædagogisk psykologisk vurdering og rådgivning samt 
talehørepædagogisk undervisning. Fællesrådgivningen er opdelt i to afdelinger; Familie- og Ungerådgivning 
(FUR) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). FUR’s opgaver iværksættes efter Serviceloven, og 
PPR’s opgaver iværksættes først og fremmest efter folkeskoleloven. Til PPR hører desuden PPR’s 
Børneterapi, der tilbyder fysio- og/eller ergoterapeutisk undersøgelse, genoptræning og behandling til børn 
og unge med midlertidige eller varige omfattende motoriske vanskeligheder og funktionsnedsættelser. 

PPR havde i 2020 en gennemsnitlig aktiv sagsmængde på 1883 børn/unge og oprettede i perioden 954 nye 
sager. FUR havde i 2020 en gennemsnitlig aktiv sagsmængde på 249 børn/unge og oprettede i perioden 
459 nye sager. I den åbne anonyme rådgivning blev der i 2020 tilbudt 341 rådgivningsforløb, og PPR’s 
Børneterapi modtog henvisninger på i alt 51 børn.
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2.2.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 

Af initiativer kan nævnes: 

✓ Fagligt løft af folkeskolen: Inklusion, generelt løft og økonomi til lokal arbejdstidsaftale øger 
servicerammen på skoleområdet via en delvis finansiering fra finanslovsaftalen 2020. 

✓ Fremtidens folkeskole: Der udarbejdes en masterplan for skoleområdet: Fremtidens skole 2030. 
Masterplanen skal forholde sig til både den faglige fremtid, nye læringsformer, digital undervisning, 
økonomi og tilgængelighed, og ikke mindst, hvordan en langsigtet plan for skolerne skal se ud, ligesom 
skolernes fysiske rammer fylder meget de kommende år. Masterplanen indgik også i budgetforliget 
2021 og 2022. 

✓ Flygtningekoordinatorer på skoler implementeres varigt fra 2022. 
✓ Forlængelse og løft til ”Skolemad til alle” med fokus på økologi og bæredygtighed. Rammen fastholdes 

og øges frem mod medio 2024. 
✓ Projektet ”Haver til maver” forlænges frem til 2023. 
✓ IT-supportere på skoler og klubber implementeres varigt fra 2022. 
✓ Det eksternt finansierede projekt ”Netværkets styrke” i Fællesrådgivningen forlænges med kommunal 

finansiering frem til 2022. 
✓ Socioøkonomisk tilskud implementeres varigt på kommunens skoler fra 2022. 
✓ Styrkede SSP-indsatser. En del af midlerne fra puljen til ekstraordinære situationer målrettes særlige 

indsatser i 2021 og 2022. 
✓ Undervisning af børn med særlige forudsætninger inkl. juniortalentforløb implementeres varigt på 

skolerne fra 2021. 
✓ Forsøget med ”Åben skole” forlænges til 2023. 
✓ Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub. I lyset af erfaringerne 

med hjemmearbejde under corona-pandemien omsættes disse til øget brug af digitale løsninger i 
forbindelse med kompetenceudvikling. Initiativet bidrager med en varig effektiviseringsgevinst. 

✓ Prioritering indenfor Forsøgs- og Udviklingspuljen. Udmøntning af puljens midler har i stigende grad 
henover årene haft karakter af tilskud til driftsopgaver fremfor udviklingstiltag, som var puljens 
oprindelige sigte. Puljen er på den baggrund nedlagt. 

✓ Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse. På baggrund af en stor efterspørgsel efter idrætsklasse-
pladser fra børn fra andre kommuner oprettes en klasse på Tre Falke Skolen varigt til dette formål. 

✓ SSP-pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug, således at budgettet svarer til den 
nødvendige indsats på området set i lyset af lav ungdomskriminalitet på Frederiksberg i nationalt 
perspektiv. Tilpasningen er varig. 

✓ Takstfinansierede tale-hørelektioner til privatskolerne indføres i lyset af, at privatskolerne modtager 
bidrag hertil fra staten. 

✓ Specialundervisningsområdet tilføres fra Budget 2021 et varigt løft. Dette er i mindre grad finansieret 
ved, at specialundervisningsanalysen fra 2022 omsættes til en varig effektivisering. 

Relevante links 
Læs mere om områdets politikker og planer under temaet ”Dagtilbud, skole og familier”. 

Se også landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) for skoler og sfo.

   

   

https://www.frederiksberg.dk/node/174
https://im.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu
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2.3. Ældre- og omsorgsudvalget 

2.3.1. Drifts- og anlægsudgifter 

Ældre- og omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på ældre- og omsorgsområdet, herunder 
blandt andet ældreinstitutioner, hjemmepleje og hjemmehjælp, genoptræning samt rehabilitering. 

Tabel 2.3.1.1. Driftsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Ældre- og omsorgsudvalget, i alt 901.345 922.809 954.169 915.211 
Omsorg 786.464 805.669 841.620 804.827 

Hjælpemidler mv. 56.259 54.394 56.618 52.176 

Sundhed 58.624 62.746 55.953 58.208 
  

Tabel 2.3.1.2. Anlægsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Ældre- og omsorgsudvalget, i alt 7.742 93.010 129.283 118.058 

  
 
2.3.2. Institutioner og pladser på ældreområdet  

 
Tabel 2.3.2.1. Pladser på ældreinstitutioner 2021  

Type Antal Pladser 

Plejehjem og plejeboliger 12 919  

Aktivitetscentre 3 85  

Døgntilbud (rehabilitering og midlertidige døgnpladser) 1 100  

  
Tabel 2.3.2.2. Udvalgte takster 2021 

Ydelser Kr. 

Egenbetaling for levering af madservice, pr. måltid* 56  

Betaling for dagcenterplads pr. mødedag** 33  

* Taksten for madservice forudsætter visitation og dækker både modtagere i egen bolig og i plejebolig.  



Ældre- og omsorgsudvalget 

 
  

21  
  

Figur 2.3.2.3. Antal ældre (65+-årige) fordelt på kommunale sundheds- og omsorgstilbud 

Af figuren ovenfor fremgår det samlede antal modtagere af kommunale tilbud og ydelser på ældreområdet i 
2019 og 2020. Antallet af modtagere er endvidere sat i forhold til ældregruppens samlede størrelse i 2020, 
som udgjorde ca. 18.000 borgere over 65 år. 

2.3.3. Hjemmepleje og hjemmehjælp 

Tabel 2.3.3.1. Hjemmepleje: modtagere, timepriser og forventede leverede timer 2021 
Forventede 

leverede 
timer i alt 

Den 
kommunale 
hjemmepleje 

Diakonissestiftelsen Hjemme- 
hjælpen A/S 

Ydelseskategorier Timepriser 

Praktisk bistand 63.900 335 321 357 

Personlig pleje 178.780 402 382 379 

Øvrig tid 154.350 548 532 548 

Unikke modtagere af 
hjemmepleje (maj 2021) 

2.598 1.539 730 329
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2.3.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
  
Af initiativer kan nævnes: 

✓ Rehabiliterende indsatser med fokus på selvhjulpenhed, hvor borgeren støttes gennem 
genoptræning mv. til fortsat at kunne varetage egne funktioner i dagligdagen. 

✓ Tiltag for at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, blandt andet styrket 
praktikvejledning, løninitiativer, samarbejde med Elderlearn m.m. 

✓ Udvikling og implementering af nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger, blandt andet Cura, 
Fælles Sprog III, Min Dialog, Lærings- og afprøvningslejlighed, velfærdsteknologi på plejecentre. 
Flintholm som fyrtårn, hvor ny teknologi afprøves. 

✓ Opkvalificering på demensområdet, herunder samarbejde med Sundhedsstyrelsens rejsehold, tidlig 
opsporing mv. 

✓ Styrket samarbejde med pårørende gennem pårørenderådgiver, pårørendegrupper mv. 
✓ Ældrepakke, der styrker en tryg og værdig ældrepleje på plejecentrene. 
✓ Forebyggelse af ensomhed gennem midler til frivillige foreninger, forebyggende hjemmebesøg, 

identifikation af borgere, der føler, de er ensomme, samarbejde med det boligsociale område mv. 
✓ Styrket sammenhængende sundhed gennem samlokalisering af lokale sundhedsfunktioner, 

sygeplejeklinikker, udvikling af hospitalsgrunden mv. 
✓ Tværfaglig ernæringsindsats målrettet underernærede ældre på plejecentre. 
✓ Plejeboligmasterplan, tidssvarende plejeboliger og analyse af behov for nye boliger. 
✓ Udvidelse og målgruppesegmentering af FKD. 
✓ Ansættelse af speciallæge i almen medicin i hjemmeplejen og fastlægeordning på plejecentre 
✓ Tæt samarbejde og god dialog med hospitaler og praktiserende læger. 
✓ Bred forankring af det forebyggende sundhedsarbejde i alle sektorer i kommunen. 

 
  
Relevante links  
Læs mere om områdets politikker og planer under temaerne ”Omsorg og Støtte” samt ”Sundhed og 
Forebyggelse”.
  

    
  

https://www.frederiksberg.dk/node/174
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2.4. Kultur- og fritidsudvalget    
  

2.4.1. Drifts- og anlægsudgifter  
  
Kultur- og fritidsudvalget har ansvaret for og prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og 
fritidsområdet. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne idræt og folkeoplysning samt biblioteker og kultur. 
  
Tabel 2.4.1.1. Driftsudgifter, netto 

1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Kultur- og fritidsudvalget, i alt 182.003 183.222 183.587 187.047 
Idræt og folkeoplysning 75.340 81.965 81.721 85.097 

Biblioteker og kultur 106.663 101.256 101.865 101.950 

  

Tabel 2.4.1.2. Anlægsudgifter, netto  
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Kultur- og fritidsudvalget, i alt 11.027 45.877 40.221 76.357 

  
  
2.4.2. Institutioner 
   
Tabellen nedenfor viser institutioner på kultur- og fritidsudvalgets område. De omfatter kommunale samt 
private eller selvejende institutioner, som har driftsaftale/overenskomst med kommunen. 
  
Tabel 2.4.2.1. Kommunale og selvejende/private institutioner 

Kommunale institutioner Selvejende/private institutioner 
Frederiksberg Badene (Frederiksberg Svømmehal 
og Flintholm Svømmehal) 

Frederiksberg Musikhøjskole 

Hovedbiblioteket Teatret Riddersalen 
Biblioteksindgang Danasvej Aveny–T 
Biblioteksindgang Godthåbsvej Frederiksberg idrætsunion (FIU) 
Medborgercenter Nordens Plads Frederiksbergmuseerne * 
KU.BE FIU (Drift af indendørs idrætsanlæg) 

KB (Drift af indendørs idrætsanlæg) 
* Cisternerne, Møstings hus, Museet for humor og satire/Storm P. Museet, Bakkehuset.  

Desuden ejer kommunen en række idræts- og kulturfaciliteter, herunder kunstgræsbaner på Jens Jessens 
Vej og Nandrupsvej, Kedelhallen, Metronomen (Musikhus) og Borgen (teaterhus). Endvidere hører 
Stadsarkivet under området. 
 
Hertil kommer at kommunen yder mindre driftstilskud til blandt andet CPH PHIL, C:NTACT. Frederiksberg 
Kammermusikfestival mv.
  
  



Kultur- og fritidsudvalget 

  

24  
  

2.4.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
  
Af initiativer på kulturområdet kan nævnes: 
✓ Udarbejdelse af ny Biblioteksstrategi og Teaterstrategi. 
✓ Modernisering af Hovedbiblioteket (i gang). 
✓ Etablering af væksthus ved Aveny-T – ny nationalscene for unge (i gang). 
✓ Etablering af Kultur- og Musikskole på grunden bag Det kongelige Danske Musikkonservatorium (i 

gang). 
✓ Effektiviseringer på bibliotekerne – herunder digitalt styret materialesamling – samt gennemsyn og 

tilpasning af tilskudspuljer på området. Den igangværende modernisering vil betyde mulighed for en 
øget brug af ”åbent bibliotek”. 
 

Af initiativer på idræts- og fritidsområdet kan nævnes: 
✓ Etablering af 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej med skybrudssikring. 
✓ Renovering af Damsøbadet og Frederiksberg Svømmehal (i gang). 
✓ Renovering af en række idrætsanlæg. I forbindelse med Budget 2021 er der udarbejdet en 5-årig 

vedligeholdelsesplan, som er i gang med at blive udmøntet – blandt andet med renovering af Hermes 
Hallen. 

✓ Etablering af en række små åbne idrætsanlæg. 
✓ Etablering af ny stor idrætshal på Rolighedsvej (i gang) samt udarbejdelse af idéoplæg til ny stor 

idrætshal i området ved Nordens Plads. 
✓ Bevæg dig for livet – visionsaftale med DGI/DIF (2018-2022) – mål om flere idrætsaktive og 

foreningsmedlemmer på Frederiksberg. 
✓ Kommunal overtagelse af Flintholm Svømmehal 2020 – svømmehallen blev åbnet i 2017 som resultat 

af et offentligt-privat samarbejde – etablering af fælles organisation for Frederiksberg Badene (i gang). 
✓ Effektiviseringer af driften af idrætsanlæg og tiltag til sikring af bedre kapacitetsudnyttelse, blandt andet 

gennem digital aktivitetstælling. 
✓ Gennemsyn og tilpasninger af en række tilskud og puljer. 
  
  
Relevante links 
Læs mere om områdets politikker og planer under temaet ”Fritids og Oplevelser”.

  

  

https://www.frederiksberg.dk/node/174
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2.5. Børneudvalget  
  

2.5.1. Drifts- og anlægsudgifter 
  
Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud i førskolealderen og rådgivnings- og myndighedsopgaver for børn, 
unge og familier med særlige behov. 
  
Tabel 2.5.1.1. Driftsudgifter, netto 

1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Børneudvalget, i alt 742.456 735.548 728.637 714.088 
Børn, unge og familier i udsatte positioner 161.669 175.465 170.913 164.911 

Familierådgivningen 6.167 5.841 7.974 6.701 

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 14.929 9.922 8.875 10.220 

Dagtilbud mv. 559.692 544.320 540.876 532.255 
 

Tabel 2.5.1.2. Anlægsudgifter, netto. 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Børneudvalget, i alt 19.665 4.464 5.383 1.000 

  
 
2.5.2. Institutioner og pladser på dagtilbudsområdet 
 
Tabel 2.5.2.1. Fordeling af pladser på dagtilbudsområdet 

Institution Fordeling af pladser, Budget 2021 
Antal normerede pladser 

0-2 år 3-5 år I alt 
Kommunal dagpleje 39 39 
Privat pasning/pasning af eget barn 119 17 136 
Private institutioner* 170 224 394 
Puljeinstitutioner 8 13 21 
Magnoliahuset 2 32 34 
Daginstitutioner 2.277 2.799 5.076 
Pladser i alt 2.615 3.085 5.700*

 *Ekskl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner, der udgør 15 pladser for 0-2 årige og 43 pladser for 3-5 årige.  

En opgørelse fra 2018 viste, at 83 pct. af børnene på Frederiksberg har én kilometer eller mindre mellem 
hjem og institution.
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Tabel 2.5.2.2. Takster 2021 

Institutionstype og takst Takst pr. måned Forældreandel af 
bruttodriftsudgift 

Dagpleje 3.067 22,7 pct. 
Vuggestue, grundtakst 3.064 25,0 pct. 
Vuggestue, frokosttakst 558 -
Børnehave, grundtakst 1.698 25,0 pct. 
Børnehave, frokosttakst 558 -

  
Ifølge Dagtilbudsloven skal forældrebestyrelsen i den enkelte institution beslutte, om børnene skal have 
tilbudt et frokostmåltid. I Frederiksberg Kommune får alle vuggestuebørn et frokostmåltid, mens der i 
kommunens 23 kommunale og 20 selvejende daginstitutioner er tre børnehaveafdelinger samt en 
skovafdeling, hvor børnene selv skal medbringe frokost. 
 
2.5.3. Fællesrådgivningen for Børn og Unge  
 
Fællesrådgivningens aktiviteter under børneudvalget omfatter familiebehandling eller behandling af barnets 
eller den unges problemer samt rådgivning efter Servicelovens § 10 og 12. Fællesrådgivningens primære 
aktivitet ligger dog i den pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR), som er beskrevet under 
undervisningsudvalget. 
  

2.5.4. Børn, unge og familier i udsatte positioner 

På området for børn, unge og familier i udsatte positioner tilbydes rådgivning og hjælp til børn, unge og 
familier efter Servicelovens kapitel 11. 
  
Tabel 2.5.4.1. Det familiesociale område, antal sager opgjort pr. 1. januar 2018-2020 

År Underretninger Børnesager Handicapsager Sager pr. 
sagsbehandler 

Anbringelser Heraf 
lokalt 

Heraf 
flygtninge   

2018 1190 669 426 - 129 25 12 
2019 1517 722 359 36,8 117 17 5 
2020 1769 665 290 20,9 120 13 6 

 

Der er i 2020 gennemført 413 børnefaglige undersøgelser. 
 
Frederiksberg Kommune samarbejder med fire selvejende institutioner om drift og udvikling af tilbud til 
udsatte børn, unge og deres familier. I 2021/2022 omlægges tilbuddene hen mod flere forebyggende 
foranstaltninger. Fremadrettet vil Frederiksberg råde over 42 døgnpladser, familiepladser, hybler og 
lejligheder. Herudover råder Frederiksberg over op til 163 ambulante pladser.
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2.5.5. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden.    
  
Af initiativer kan nævnes: 

✓ I Frederiksberg Kommune er minimumsnormeringer fremrykket til 2022, således at der fra 2022 skal 
være tre børn for hver voksen i vuggestuerne, samt seks børn for hver voksen i børnehaverne. 

✓ På dagtilbudsområdet arbejdes der i forlængelse af minimumsnormeringer med en samlet 
kvalitetsstrategi for området, som vil bygge på klare mål og frihed for institutionerne til at nå disse mål, 
samtidig med en effektorienteret tilbagemelding til det politiske niveau. 

✓ Som led i kvalitetsstrategien arbejdes der med tilsyn, styrkede pædagogiske læreplaner, 
sprogunderstøttelse og tidlig indsats. Der arbejdes også med en masterplan for den fysiske udvikling af 
dagtilbuddene, der afdækker vedligeholdelsesbehovet, samt fastsætter principper for det pædagogiske 
læringsmiljø. 

✓ Frederiksberg Kommune har indgået et samarbejde med ZOO, der betyder, at dagtilbuddene får øget 
adgang til oplevelserne i ZOO, så børnenes nysgerrighed og interesse for naturen stimuleres. 

✓ På dagtilbudsområdet arbejdes der med effektiv kompetenceudvikling ved digital læring, hvilket betyder, 
at der både centralt og decentralt i stigende grad benyttes digitale uddannelses- og læringsforløb, online 
kurser, webinarer osv., som belært af perioden med corona kan have flere fordele i form af større 
fleksibilitet, sparet transporttid og højere koncentration. 

✓ Der arbejdes fortsat med at nedbringe sygefravær i kommunens daginstitutioner. Der er fokus på 
ledelsesmæssig opfølgning på fravær og trivselsfremmende indsatser og fokus på tilbagevenden på 
arbejde. 

✓ Frederiksberg Kommune arbejder også fortsat med mønsterbryderindsatser for at målrette tilbud til 
udsatte børn og unge. Der er for eksempel igangsat et projekt i Sundhedsplejen, der skal styrke den 
tidlige opsporing hos gravide, der vurderes at være i en udsat position, med henblik på at styrke 
forældrenes handlekompetencer overfor det nyfødte barn. 

✓ For at tilpasse og effektivisere anvendelsen af ressourcerne på de selvejende institutioner i 
Frederiksberg Kommune er driftsaftalerne med Ungdomscentret Allégården, Bülowsvej for Børn og 
Familier samt Ungdomspensionen Jens Jessens Vej revideret pr. august 2021. Driftsaftalen med 
Fonden Josephine Schneiders Hus er opsagt efter gensidig aftale, og der er i stedet indgået en aftale 
om køb af døgnpladser. 

✓ Familieafdelingen har gennemgået en større genopretning med ”Handleplan for kvalitet i 
sagsbehandlingen i Familieafdelingen” som led i en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, 
unge og familier med særlige behov”. Handleplanen blev politisk vedtaget den 20. januar 2020, og blev i 
maj 2021 afløst af en udviklingsplan på baggrund af Task Force-forløbet, der udløber ultimo 2022. 
Udviklingsplanen indeholder fire temaer: 

1. Forandring i fællesskab – tidlig forebyggende indsats 
2. Rette hjælp til rette tid 
3. Styrket socialfaglig indsats 
4. Kompetenceudviklingsstrategi der skal understøtte de igangsatte aktiviteter i de tre andre 

temaer. 
  
 
Relevante links   
Læs mere om områdets politikker og planer under temaet ”Dagtilbud, skole og familier”. 

Se også landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) for dagtilbud.

https://www.frederiksberg.dk/node/174
https://im.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu
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2.6. Socialudvalget 

2.6.1. Drifts- og anlægsudgifter 

Socialudvalget har ansvaret for at prioritere kommunens aktiviteter på socialområdet, herunder blandt andet 
botilbud til voksne med varige eller midlertidige psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser og/eller sociale 
problemer. 

Tabel 2.6.1.1. Driftsudgifter, netto 
1.000 kr. netto 
2021-priser 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Socialudvalget, i alt 474.729 479.884 491.648 446.161 
Integrationsindsats mv. 12.137 7.907 3.878 3.059 

Boligsocialt arbejde mv. 7.599 8.148 7.254 7.440 

Tilbud til voksne med særlige behov 438.979 447.250 466.345 415.153 

Senblindekurser mv. 305 143 0 483 

Sociale formål 1.722 2.679 1.321 3.643 

Personlige tillæg og helbredstillæg 8.369 8.919 7.960 11.035 

Støtte til frivilligt socialt arbejde mv. 5.619 4.837 4.891 5.349 
  

Tabel 2.6.1.2. Anlægsudgifter, netto 
1.000 kr. netto 
2021-priser 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Socialudvalget, i alt 10.969 6.549 9.931 300
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2.6.2. Institutioner og pladser 
  
Tabel 2.6.2.1. Institutioner og forventede antal pladser 2021 

Type Antal Pladser 

Botilbud med døgndækning 3 42 

Botilbud med døgndækning for dobbeltdiagnosticerede 1 23 

Botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede 2 35 

Botilbud med døgndækning for sindslidende 3 78 

Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede 2 26 

Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende 4 44 

Tilbud til hjerneskadede 1 8 

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 1 100 

Alkohol- og stofmisbrug 1 465 

Hjemløse 6 86 

Støtte i eget hjem 1 Visiterede støttetimer 

  
 
 
Tabel 2.6.2.2. Antal helårspersoner - længerevarende og midlertidige botilbud bevilget i 2020, fordelt på målgrupper og 
egne- og eksterne tilbud 

Målgrupper Antal helårspersoner 

Egne tilbud Eksterne tilbud Samlet 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Udviklingshæmning 49 51 51 45 64 60 57 52 113 111 108 96 

Autismespektrum 39 40 41 34 16 15 19 20 55 56 60 54 

Sindslidelse 75 71 70 77 17 14 14 15 92 85 84 92 

Socialt problem 8 10 11 12 5 3 4 4 13 13 16 16 

Erhvervet hjerneskade 16 13 20 22 8 9 11 13 24 24 30 35 

Nedsat fysisk 
funktionsevne 

7 7 6 6 11 11 11 11 18 18 17 17 

Øvrige 9 13 13 17 17 21 22 25 26 34 35 42 

Hovedtotal 203 207 212 214 138 134 138 139 341 341 350 353
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2.6.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
  
Af initiativer kan nævnes :  

✓ Den Sociale Masterplan lægger en tydelig og politisk strategi, som kobler og udvikler 
bygningsmassen, det faglige indhold, medarbejdernes kompetencer og de økonomiske rammer 

✓ Redegørelse for kvaliteten i sagsbehandlingen på socialudvalgets område. 
✓ Handicap-, frivilligheds- og integrationspriserne til enkeltpersoner og civilsamfundsaktører, som gør 

en forskel. 
✓ § 18-puljen giver betydelig og vigtig understøttelse af små og store frivillige projekter og 

organisationer. 
✓ Løbende udvikling af Frederiksberg Kommunes anvisningsaftaler i samarbejde og forhandling med 

de almene og FFB. 
✓ Fremskudte og opsøgende indsatser for udsatte og hjemløse borgere. 
✓ Målrettet og prioriteret boligsocial indsats for unge, som enten har mistet, eller er i fare for at miste, 

kontakten til uddannelses- og arbejdsmarkedet og risikerer en kriminel eller radikaliseret løbebane. 
✓ Forebyggelse af vold i nære relationer. Kommunikation, kompetenceløft og øget samarbejde med 

civilsamfundet 
✓ Socialt frikort har stort potentiale for at styrke udsattes tilknytning til samfundet ved en indsats på 

tværs af social- og arbejdsmarkedsområderne. 
 

  
Relevante links 
Læs mere om områdets politikker og planer under temaet ”Omsorg og Støtte”.

https://www.frederiksberg.dk/node/174


By- og miljøudvalget  

 

31  
  

2.7. By- og miljøudvalget 
  

2.7.1. Drifts- og anlægsudgifter 
  
By- og miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, kollektiv trafik og 
miljø. Udvalget har også ansvaret for renovation, der er brugerfinansieret. 

Tabel 2.7.1.1. Driftsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
By- og miljøudvalget, i alt 101.805 114.328 117.872 107.686 
Kirkegårde mv. 326 2.745 1.910 129 

Miljø 5.462 7.786 5.160 8.412 

Grønne områder mv. 27.317 27.715 24.324 26.873 

Vejvæsen og parkering 23.822 30.472 24.814 7.412 

Områdefornyelse mv. 0 702 0 0 

Kollektiv trafik mv. 51.281 49.071 67.105 69.913 

FGV mv. -6.403 -4.163 -5.440 -5.053 
  

Tabel 2.7.1.2. Driftsudgifter på det brugerfinansierede område, brutto 
1.000 kr. brutto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 

2021-priser Udgifter/indtægter 2018 2019 2020 2021 
Brugerfinansieret
område

U 149.421 155.078 156.549 168.326 
I -152.417 -146.526 -155.193 -170.988 

Klimatilpasninger U 44 393 842 0 
I -532 -2.117 -2.585 -1.761 

Renovation U 99.667 102.103 103.849 112.102 
I -101.094 -93.189 -97.781 -112.926 

Renovation (FGV) U 49.710 52.582 51.858 56.224 
I -50.791 -51.220 -54.827 -56.301 

  
Tabel 2.7.1.3. Anlægsudgifter, netto 

1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
By- og miljøudvalget, i alt 108.286 91.194 77.041 81.232 

  

Tabel 2.7.1.4. Anlægsudgifter på det brugerfinansierede område, netto.  
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Brugerfinansieret område, i alt 36.361 88.222 47.936 51.660
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2.7.2. Byens rum og indretning 
  
Tabel 2.7.2.1. Antal km. veje, cykelstier og fortove i Frederiksberg 2021 

Kilometer 

Offentlig vej 104  

Private fællesveje 8,5  

Cykelstier 58,5  

Fortove 187  

  

Tabel 2.7.2.2. Byrum og funktioner 2021 
Antal 

Parkanlæg/byrum 39  
Legepladser 19  
Kirkegårde 3  
Vejtræer Ca. 6.000  
Parktræer Ca. 6.500  
Parkeringspladser Ca. 25.000  
Cykelparkeringspladser (offentligt tilgængelige) 20.288 
Signalanlæg 64  
Vandværk 1 (indvinder årligt 2,5 mio. m3 til drikkevand)  
Afværgeanlæg overfor grundvandsforurening 5  
Buslinjer 16 (3 Frederiksbergbusser, 6 lokale, 5 A-busser, 1 

regional og 1 natbus)  
Køreplantimer i busdriften Omkring 150.000 (heraf 8.800 på lokalbusser)  

   
2.7.3. Indsamling af affald 
  
Tabel 2.7.3.1. Indsamling af affald 2020 

Type Antal 

Affaldsbeholdere Ca. 35.000 
Genbrugsstationer 1 
Affald 42.442 tons (46 pct. genanvendt) 
Antal tømninger/afhentninger 1.520.000
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2.7.4. Trafiksikkerhed 
  
Tabel 2.7.4.1. Udviklingen i antallet af færdselsulykker 2014-2020.  

Færdselsuheld Heraf med personskade Heraf trafikdræbte 

2014 163 50 3 

2015 173 59 0 

2016 140 46 3 

2017 115 30 0 

2018 168 48 0 

2019 219 40 1 

2020 212 47 0 

  
Antallet af færdselsuheld og tilskadekomne faldt fra 2015 til 2017. Herefter ses en stigning i antallet af 
trafikuheld. 
 
 
2.7.5. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
 
Bæredygtighed og CO2-reduktion – udvalgte indsatser: 
✓ Med udgangspunkt i Frederiksbergstrategien, som blev godkendt i 2020, og som både er en strategi for 

kommuneplanen og for bæredygtighed (Agenda 21), vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneplan 2021 
– Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling. Kommuneplanen indeholder også en ny 
boligpolitik. 

✓ Godt 20 lokalplaner er vedtaget i perioden 2017-21. 
✓ Vision og program for udvikling af Frederiksberg Hospitalsgrund er vedtaget, ligesom købsaftale er 

indgået med Region Hovedstaden. Der skal i den kommende tid arbejdes med en udviklingsplan. 
✓ Der er i 2021 vedtaget en DK2020 Klimaplan som giver en samlet strategi og plan for klimatilpasning og 

CO2-reduktion frem mod 2030 og 2050. 
✓ Der er vedtaget en strategi for el-biler; Frederiksberg Elbilby nr. 1 og kommunen er 89 pct. i mål med at 

opnå målsætningen om, at alle skal have max 250 meter til en ladestander. 
✓ Der er i 2019 gennemført en omfattende kortlægning af Frederiksberg Kommunes bidrag til FN’s 

verdensmål og vedtaget en plan for indsatser. 
 
Klimatilpasning – udvalgte indsatser: 

✓ Der er udført en række klimaprojekter over hele byen og der anlægges hvert år intelligente 
skybrudsprojekter for 70-80 mio. kr. med monitorering for at kunne styre bl.a. vandmængder. 

✓ By-, Kultur- og Miljøområdet har stor fokus på den nye lovgivning om klimatilpasning, der er trådt i kraft 
1. januar 2021. Loven vanskeliggør gennemførelse af Frederiksberg Kommunes 
klimatilpasningsprojekter grundet nye krav, hvilket betyder, at mange af de planlagte projekter er sat i 
bero.
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Ressourcer, genbrug og affald - udvalgte indsatser: 

✓ Ressource- og Affaldsplan 2026 er vedtaget i juni 2021. Det betyder nye, ambitiøse mål med 1 pct. 
forebyggelse pr. år, firdobling af genbrug, 72 pct. genanvendelse, 26.000 ton CO2 reduktion og 67 pct. 
reduktion i restaffaldsmængderne. 

✓ Kommunen har indført de nye nationale krav om sortering af 10 typer affald indenfor tidsfristerne 1. juli 
2021 (mad- og drikkekartoner i beholderen til plast) og 1. januar 2022 (tekstiler). 

✓ Der er i 2021 vedtaget en strategi for Ren Luft 2030, som skal mindske partikelforureningen og NOx– 
udslippet og give renere luft på Frederiksberg. 

 
Miljø – udvalgte indsatser: 
✓ Der er i 2019 vedtaget Støjhandlingsplan 2018-2023. 
✓ Der er i 2019 vedtaget Vandforsyningsplan 2019 og Spildevandsplan 2019-20 med løbende 

monitorering for farlige stoffer i vandet. 
 
Rekreative byrum, bynatur og biodiversitet – udvalgte indsatser: 

✓ Der er vedtaget en træpolitik i kommunalbestyrelsen samt en strategi for øget bynatur og biodiversitet. 
✓ Der er afsat knap 16 mio. kr. fra 2021 til 2024 til øget bynatur og biodiversitet. I 2021 er midlerne 

anvendt til blandt andet 30 gadehaver. 
✓ Der er etableret nye grønne byrum og klimaprojekter flere steder i byen samt udarbejdet helhedsplan for 

Frederiksberg Runddel. 
 
Mobilitet – udvalgte indsatser: 
✓ Der er vedtaget retningslinjer og regulering af udlejningsløbehjul og -cykler for Frederiksberg. 
✓ Der er etableret cykelstier på større trafikveje over hele byen. I øjeblikket udestår kun Platanvej og 

Frederiksberg Allé. 
✓ Det er besluttet, at der frem til 2025 skal etableres 1.200 nye cykelparkeringspladser, og som forsøg er 

Solbjergvej lavet til cykelgade. 
✓ Siden 2012 har Vej- og Parkområdet arbejdet med udbud/konkurrenceudsættelse via et 

driftsudviklingsprojekt, herved er der opnået en effektivisering på over 10 mio. kr. 
  

 
 
Relevante links  
Læs mere i Frederiksbergstrategien 2020, kommuneplan 2021 samt områdets politikker og planer. 
Sidstnævnte findes under temaerne ”Byrum og Trafik” og ”Miljø og Affald”.

 

https://www.frederiksberg.dk/node/174
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2.8. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 
  

2.8.1. Driftsudgifter 
  
Budgettet på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område omfatter kommunens forsørgelsesydelser 
og ydelser, der er rettet mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet og uddannelse. 
  
Tabel 2.8.1.1. Driftsudgifter, netto 

1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab
2021-priser 2018 2019 2020

Budget 
2021 

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, i alt 1.096.986 1.128.110 1.217.475 1.276.905 
Den aktive beskæftigelsesindsats 107.630 132.545 110.060 122.194 

Forsørgelsesydelser 942.300 956.009 1.076.165 1.103.024 

Integrationsområdet 28.107 21.348 15.238 26.800 

Ungdomsuddannelse og vejledning 18.949 18.208 16.011 24.887 
  
 
Budgettet på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område dækker ydelser, der retter sig mod 
borgernes relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-64-årige, som har mistet 
forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på, at borgerne kommer 
tættere på arbejdsmarkedet og i selvforsørgelse. 
  
Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet finansieres udover skatteindtægter/bloktilskud og 
beskæftigelsestilskud af statslige refusioner. Refusionen afhænger af, hvor lang tid borgeren har modtaget 
offentlig forsørgelse. 
  
Tabel 2.8.1.2. Refusionssatser på arbejdsmarkedsområdet 

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats 
Trin 1: De første 4 uger 80 pct.  
Trin 2: 5. - 26. uge 40 pct.  
Trin 3: 27. - 52. uge 30 pct.  
Trin 4: Over 52 uger 20 pct.  

  
En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft et år uden offentlig 
forsørgelse inden for de seneste tre år.
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2.8.2. Målgrupper  
  
Tabel 2.8.2.1. Fuldtidsmodtagere af overførselsydelser 

Ydelse Forventet antal fuldtidsmodtagere i 2021 
Kontanthjælpsmodtagere 970 
Uddannelseshjælpsmodtagere 280 
Revalidender 39 
Fleksjob 482 
Ressourceforløbsydelse 265 
Jobafklaringsforløb 165 
Sygedagpengemodtagere 1.300 
Forsikrede ledige 2.205 
Førtidspensionister 2.316 
Seniorpensionister 125 

  
I perioden har der været fokus på integration, unge godt på vej, vækst og jobskabelse samt implementering 
af reformer. 
  
  

2.8.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 

Af væsentlige initiativer kan nævnes: 

✓ Udvikling af Job i Fokus - Frederiksberg Kommunes politiske strategi på beskæftigelsesindsatsområdet, 
som fokuserer på, at borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor virksomhedernes 
efterspørgsel efter arbejdskraft findes. 

✓ Genopretning af et lokalt arbejdsmarked, dermed det lokale og regionale erhvervsliv, markant påvirket 
og ændret af corona. 

✓ Agil tilpasning af beskæftigelsesindsats og myndighedsindsats (samtaler mv.) under coronakrisen. 
✓ Gennemført redegørelse for kvalitet i sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets 

område. 
✓ Styrkelse af den dialogbaserede beskæftigelsesindsats for borgerne: ”Borgerdialog i fokus”. 
✓ Styrket og helhedsorienteret indsats overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse. 
✓ Implementering af FGU Hovedstaden. 
 
  
Relevante links 
Læs mere om områdets politikker og planer under temaet ”Arbejde og Uddannelse”.

   

https://www.frederiksberg.dk/node/174
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2.9. Sundheds- og forebyggelsesudvalget 
 

2.9.1 Drifts- og anlægsudgifter 
 
Sundheds- og forebyggelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens generelle 
sundheds- og forebyggelsesinitiativer og udarbejder forslag til kommunens sundhedsplanlægning og 
forebyggelsesindsats. 
 
Tabel 2.9.1.1. Driftsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Sundheds- og forebyggelsesudvalget, i alt 540.370 533.888 529.612 512.409 

Forebyggelse 23.300 23.489 25.014 25.061 

Sundhedstjeneste 22.571 21.952 21.233 20.883 

Børnetandpleje 32.052 33.167 32.517 36.730 

Omsorgs, special- og socialtandpleje 3.733 3.887 3.837 3.490 

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 458.714 451.393 447.011 426.245 

 
Tabel 2.9.1.2. Anlægsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Sundheds- og forebyggelsesudvalget, i alt 0 0 679 1.600 

 
Ved aftale om Budget 2019-2022, blev der afsat 3 mio. kr. årligt til en pulje til forebyggelsesinitiativer, som 
forvaltes af sundheds- og forebyggelsesudvalget. Puljen var en midlertidig bevilling til og med 2021, 
hvorefter den ophører. Sundheds- og forebyggelsesudvalget råder derfor fra 2022 ikke over egen pulje til 
forebyggelsesinitiativer. 
 
Tabel 2.9.1.3. Udvalgte takster 2021. 

Ydelser Kr. 

Endagsture (pensionister) 164   

 

2.9.2. Sundhedsplejen   

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til kommende forældre, småbørnssundhedspleje efter fødslen og 
skolesundhedspleje frem til børnene går ud af 9. klasse 
 

I 2020 blev der født 1.611 børn i Frederiksberg Kommune. Småbørnssundhedsplejen gennemførte 9.161 
hjemmebesøg i 2020, 66 har fravalgt besøg på grund af Covid19. Sundhedsplejen har gennemført 1.635 
telefonrådgivninger, hvoraf en del var på grund af nedlukning af sundhedsplejen i en periode i foråret 2020 
Efter fødslen tilbydes grupper for første gangs forælder på barsel, samt særlige grupper for engelsktalende, 
for tidligt fødte, tvillinger, mødre med efterfødselsreaktioner, mor barn gruppe m.v.
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Skolesundhedsplejen tilbyder individuelle samtaler og undersøgelser i 0., 1., 4. og 7. klasse, og har i 
2019/2020 haft kontakt med 4.978 børn. Der har i foråret 2020 været kontakt med færre børn, idet der har 
været skolenedlukning og personalet i sundhedsplejen har været udlånt til hjemmeplejen. Der gennemføres 
en indskolingsundersøgelse i 0. klasse og en udskolingsundersøgelse i 9. klasse. 
 
 
2.9.3. Tandplejen 
  
Tandplejen rummer børnetandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen og socialtandplejen. 
I børnetandplejen tilbydes børn og unge i Frederiksberg Kommune forebyggende tandeftersyn og behandling 
indtil det fyldte 18. år. 99,9 pct. af børnene og de unge benyttede den kommunale børnetandpleje i 2020. 
  
Tabel 2.9.3.1. Andel børn- og unge i pct., der er cariesfrie pr. 31.12.2020.    

Alder WHO mål for andel børn, der er 
cariesfrie (Ikke har huller) 

Andel børn på Frederiksberg, 
der er cariesfrie 

3 år 97 95,41 

6 år 67 76,61 

12 år 70 87,50 

 
2020 er det første år, hvor kommunens resultat for cariesfrie børn på tre år ligger under 
Verdenssundhedsorganisationens målsætning. 
 
Den individuelle forebyggelse, undersøgelse og behandling sker på en central behandlings- og 
tandreguleringsklinik, en specialklinik og 9 klinikker, der ligger på kommunens skoler. De 11 klinikker har 
tilsammen 25 behandlingspladser. Endvidere råder tandplejen over en mobil klinik, der primært benyttes i 
omsorgstandplejen på kommunens plejecentre. 
 
I omsorgstandplejen tilbydes ældre borgere tandeftersyn. I specialtandplejen tilbydes psykisk og fysisk 
handicappede borgere tandeftersyn og i socialtandplejen er tandeftersynet rettet mod de socialt udsatte og 
hjemløse borgere. 
 
Tandplejen udarbejder en ny brugertilfredshedsundersøgelse i 2022.
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2.9.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
 
Af initiativer kan nævnes: 

✓ Røgfri generation: Et større tværgående projekt på tværs af udvalg og forvaltningsområderne, som 
gennem 21 indsatser sigter mod at skabe den første røgfri generation i år 2030. 

✓ Rusansvarlig ungdom: Iværksat implementering af projekt målrettet unges brug af alkohol og 
rusmidler, herunder handleplan med 22 konkrete indsatser. 

✓ Ansøgning om medlemskab af WHO Healthy Cities (Fase VII), der forpligter kommunen at arbejde 
med WHO’s strategiske fokusområder. 

✓ Gennemførelse af analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. 
✓ Bevæg dig for livet: Prioritering af midler til indsatser, der understøtter målet om flere idrætsaktive 

frederiksbergborgere. 
✓ Projekt Frederiksberg Frontløber – Partnerskaber for sundhed og trivsel: Understøtter forenings- og 

erhvervsliv i at gøre det sunde valg lettere for kommunens borgere. 
✓ Partnerskaber med ungdomsuddannelserne med henblik på at fastholde unge i uddannelse og 

styrke de unges sundhed og trivsel. 
✓ Prioritering af puljemidler til indsatser relateret til arbejdet med at reducere ulighed i sundhed. 
✓ Afprøvning af nyt rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom, som falder uden for 

diagnoserne i forløbsprogrammerne. 
✓ Støtte til udlevering af rygestopmedicin til nikotinafhængige socialt og/eller økonomisk udsatte 

storrygere. 
✓ Peermentor indsats målrettet borgere med mellemøstlig baggrund som rammes af kronisk sygdom 

eller kræft. 
✓ Udbredelse af ABC for mental sundhed, for eksempel Kultur- og Sundhedsfremme, et samarbejde 

med Frederiksberg Museerne og Angst- og Depressionsforeningen, der giver borgere med store 
mentale udfordringer mulighed for at mødes til fælles kulturoplevelser. 

✓ I Frederiksberg Kommunes Sundhedstjeneste er der i perioden foretaget en række tilpasninger af 
tilbud til forældreklasser, mødregrupper, mor-barn grupper og omlægning af papirversioner af pjecer 
til digitale versioner med henblik på at indhente effektiviseringer. 

✓ Sundhedstjenestens ydelser er i perioden udvidet, så der tilbydes 3-års besøg til alle sårbare 
familier. Dette tiltag er iværksat, idet god sundhed for de mindste er afgørende for en god opvækst. 

✓ Frederiksberg Kommunes tandpleje har i perioden været udfordret af lange ventelister særligt på 
tandreguleringsområdet samt yderligere stigning i ventelisterne på baggrund af de øgede 
hygiejnekrav under corona-epidemien. Der har i hele perioden været stort fokus på at få nedbragt 
ventelisterne og give tandplejen de bedst mulige forudsætninger for at yde en god service for 
borgene i Frederiksberg Kommune. 

 
Relevante links: 
Læs mere om områdets politikker og planer under sundhed og forebyggelse. 
Læs om resultater af Sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2019 
Læs om resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen 2014 i Tandplejen

https://www.frederiksberg.dk/node/174
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-sundheds-og-forebyggelsesudvalget2018-21-den-16-september-2019-kl-2230-i
https://www.frederiksberg.dk/undervisningsudvalget-dagsorden-den-9-marts-2015-kl-1925-i-udvalgsvaerelse-1
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2.10. Magistraten 
  

2.10.1. Drifts- og anlægsudgifter 
  
Magistraten har ansvaret for kommunens politiske organisation, tjenestemandspensioner, administration, 
erhverv, puljer samt redningsberedskabet. 
  
Tabel 2.10.1.1. Driftsudgifter, netto 

1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Magistraten i alt 717.179 716.026 755.191 883.019 
Politisk organisation 13.276 18.753 11.475 16.262 

Tjenestemandspensioner 136.705 139.935 140.026 138.728 

Administration 538.504 529.779 570.493 559.969 

Erhverv mv. -2.633 -5.707 -1.116 4.578 

Puljer 4.405 5.501 5.338 135.403 

Redningsberedskab 26.923 27.765 28.975 28.078 
Note: Forskellen mellem regnskab 2019 og regnskab 2020 skyldes en række opgaveændringer herunder handleplan for 
familieafdelingen og fase 2 af den vedtagne organisationsændring. Forskelllen mellem regnskab 2020 og budget 2021 
skyldes væsentligst, at der på magistraten budgetteres med centrale puljer til f.eks. udligning af udgifter til barsel på 
kommunens institutioner. De centrale puljer fordeles til institutionerne i løbet af året. 
  

Tabel 2.10.1.2. Anlægsudgifter, netto 
1.000 kr. netto Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
2021-priser 2018 2019 2020 2021 
Magistraten i alt -349 -20.456 -66.586 -15.809 

  
 
2.10.2. Erhvervsudvikling 
  
Frederiksberg er i erhvervsmæssig sammenhæng tæt integreret med resten af hovedstaden. Der er ca. 
31.000 fuldtidsbeskæftigede på Frederiksberg. Et tal, der ligger nogenlunde stabilt. Langt de fleste af byens 
ca. 12.000 virksomheder har under fem ansatte typisk inden for videnserhverv og handel. Turisme har stor 
betydning for byens detailhandel, og Frederiksberg rummer attraktioner som ZOO, Cisternerne, attraktive 
byrum og Frederiksberg Have. Med den nye KB-hal, det nye Scandic Falkoner Hotel, Metro Cityringen, 
Madkulturens Hus og Pandaanlægget i ZOO forventes en yderligere stigning i turismen. På egentlig 
erhvervsudvikling bruges i Budget 2021 knap 3,3 mio. kr., og i 2021/22 1,5 mio. kr. på turismefremme.
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2.10.3. Personaleudvikling 
  
Antallet af månedslønnede medarbejdere i Frederiksberg Kommune udgjorde 4.804 årsværk (ekskl. 
selvejende institutioner) for hele 2020. 
 
 
Figur 2.10.3.1. Antal fuldtidsstillinger i Frederiksberg Kommune i 2020, opgjort som månedslønnede i ordinære stillinger. 

 

 
  
 
 
Tabel 2.10.3.2. Antal ansatte på direktørområder. 

 

 
 
  

  

0 100 200 300 400 500 600 700 80 0

Administration og it mv. 

Akademikere 

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 

Social- og sundhedspersonale 

Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. 

Socialrådg./socialformidlere 

Specialarbejdere mv. 

Syge- og sundhedspersonale - basis 

Teknisk Service 

Overenskomstområder med flere end 100 
ansatte 

Direktørområde Antal ansatte 
By-, Kultur- og Miljøområdet 517 
Børne- og Ungeområdet 2.229 
Kommunaldirektørområdet 231 
Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 1.826 
I alt 4.804
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2.10.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
  
Af initiativer kan nævnes:  

✓ Kommunen har gennem perioden gennemført en række tværgående effektiviseringer inden for indkøb, 
udbud og konkurrenceudsættelse, digitalisering, Facility Management og administrative 
effektiviseringer. 
 

Af initiativer på det erhvervsmæssige område kan nævnes: 
✓ Turismefremme med fokus på markedsføringen af Frederiksberg som destination. 
✓ Årligt tilskud til erhvervslivets forening Frederiksberg Erhverv. 
✓ Samarbejde med virksomhederne om forretningsudvikling som led i beskæftigelsesindsatsen 

Af initiativer på det personalepolitiske område kan nævnes: 
✓ Talentudvikling med formålet at sikre, at Frederiksberg Kommune også fremadrettet har de nødvendige 

kompetencer i forhold til at kunne løfte kommunens aktuelle mål og strategier. 
✓ Udvikling af sammenhæng mellem APV og trivselsmåling samt mulighed for sektorvist tilrettede APV’er. 
✓ Oprettelse af en kompetenceudviklingsportal der skal skabe overblik over mulig kompetenceudvikling. 
✓ Løbende udvikling af ”min løn” app’en herunder med notifikationer til lederne og udlægsmuligheder. 
✓ Nyt koncept for introduktion af nye ledere samt faciliterede ledernetværk. 
✓ Understøtte udvikling af medarbejderes kompetencer inden for digitale mødeformer. 
 
  
Relevante links 
Læs mere om områdets politikker og planer under temaerne ”Personalepolitik” og ”Erhverv”.
 

https://www.frederiksberg.dk/node/174

	lntroduktion for KANDIDATER til kommunalvalget 2021 
	Indledning 
	Indholdsfortegnelse 
	1.1. Frederiksberg Kommune 
	1.1.1. Befolkningsudvikling 
	1.1.2. Areal og befolkningstæthed 
	1.1.3. Boligsammensætning 
	1.1.4. Erhvervsstruktur 
	1.1.5. Borgerundersøgelse 
	Relevante links 


	1.2. Økonomi 
	1.2.1. Økonomiske nøgletal 
	1.2.2. Udgifter og finansiering 
	1.2.3. Skat, grundskyld og dækningsafgift 
	1.2.4. Kommunale nøgletal 
	Relevante links 


	1.3. Organisation 
	1.3.1. Politisk organisation 
	1.3.2. Administrativ organisation 
	Relevante links 


	2.1. Bolig- og ejendomsudvalget 
	2.1.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.1.2. Kommunale ejendomme 
	2.1.3. Almene boliger i kommunen 
	2.1.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.2. Undervisningsudvalget 
	2.2.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.2.2. Institutioner på skoleområdet 
	2.2.3. Fællesrådgivningen for Børn og Unge 
	2.2.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.3. Ældre- og omsorgsudvalget 
	2.3.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.3.2. Institutioner og pladser på ældreområdet 
	2.3.3. Hjemmepleje og hjemmehjælp 
	2.3.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.4. Kultur- og fritidsudvalget 
	2.4.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.4.2. Institutioner 
	2.4.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.5. Børneudvalget 
	2.5.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.5.2. Institutioner og pladser på dagtilbudsområdet 
	2.5.3. Fællesrådgivningen for Børn og Unge 
	2.5.4. Børn, unge og familier i udsatte positioner 
	2.5.5. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden. 
	Relevante links 


	2.6. Socialudvalget 
	2.6.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.6.2. Institutioner og pladser 
	2.6.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.7. By- og miljøudvalget 
	2.7.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.7.2. Byens rum og indretning 
	2.7.3. Indsamling af affald 
	2.7.4. Trafiksikkerhed 
	2.7.5. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.8. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 
	2.8.1. Driftsudgifter 
	2.8.2. Målgrupper 
	2.8.3. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 


	2.9. Sundheds- og forebyggelsesudvalget 
	2.9.1 Drifts- og anlægsudgifter 
	2.9.2. Sundhedsplejen 
	2.9.3. Tandplejen 
	2.9.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links: 


	2.10. Magistraten 
	2.10.1. Drifts- og anlægsudgifter 
	2.10.2. Erhvervsudvikling 
	2.10.3. Personaleudvikling 
	2.10.4. Nye tiltag og effektiviseringer i perioden 
	Relevante links 






