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Tillægsaftale om budgettet for 2022: Nye initiativer 
inden for en økonomisk ansvarlig ramme 
 

Det Konservative Folkeparti, Venstre og SF har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes 

budget for 2022. Aftalen udgør en tillægsaftale til den toårige budgetaftale, som blev indgået i 

september 2020, og som fastlagde de overordnede rammer og prioriteringer for både 2021 og 2022. 

 

Tillægsaftalen indeholder en række nye prioriteringer, som finansieres via udisponerede puljemidler, 

som blev afsat i budgetaftalen sidste år. 

 

Budgetaftalen for 2021 og 2022 
Med afsæt i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg indgik partierne i september 2020 en toårig 

budgetaftale for 2021 og 2022. Aftalen indeholdt en lang række nye driftsinitiativer for over 330 

millioner kroner i perioden fra 2021 til 2025 samt anlægsinitiativer for 1,3 milliarder kroner i samme 

periode. 

 

Budgetaftalen afspejler de strategiske mål, som en samlet kommunalbestyrelse har vedtaget i 

budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. Det betyder, at partierne er enige om særligt at prioritere 

indsatser, som understøtter følgende mål:  

- Børnene er fremtiden. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at 

leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. 

- Den grønne og CO2-neutrale by. Frederiksberg Kommune skal understøtte ambitionen om et 

bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og 

globalt. 

- Byen for alle. Frederiksberg skal være en by for alle, uanset indkomst og livssituation og sikre 

velfærden for borgere, der er udsatte og for byens ældre. 

- Investeringer i fremtiden. Investeringer i varige forbedringer i den fælles by til gavn for alle.  

 

I det følgende redegøres for de vigtigste initiativer i den toårige budgetaftale, idet det skal 

understreges, at oversigten langt fra er udtømmende. 
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Børnene er fremtiden 

Med budgetaftalen for 2021 og 2022 har partierne prioriteret at investere massivt i skolerne. Partierne 

har afsat mere end 350 millioner kroner ekstra til et historisk løft af Frederiksbergs folkeskoler. Det 

giver et markant fysisk og fagligt løft til Frederiksbergs i forvejen gode skoler. 

 

Partierne besluttede med budgetaftalen for 2021 og 2022 at fremrykke minimumsnormeringerne i 

byens daginstitutioner til 2022, som en af de første kommuner i Danmark. Partierne har fortsat stort 

fokus på at sikre, at de ekstra midler bliver omsat til kvalitet, og at Frederiksberg Kommune fortsat er 

blandt landets bedste til at tiltrække dygtige pædagoger. 

 

Den grønne og CO2-neutrale by 

Budgetaftalen for 2021 og 2022 indeholder også en lang række initiativer rettet mod den grønne 

dagsorden. Samlet blev der afsat 650 mio. kr. til grønne og bæredygtige tiltag i årene 2021 til 2025, 

heraf 200 mio. kr. til grønne og bæredygtige tiltag, der bidrager til mindre CO2-udledning. 

 

På Frederiksberg er ambitionerne på klimaområdet tårnhøje. Det gælder i forhold til at reducere 

udledning af CO2, hvor Frederiksberg har et mål om at være CO2-neutral i 2030. Og det gælder en 

vedvarende indsats for at gøre klar til fremtidens klima, der også begrønner byen yderligere og skaber 

mere biodiversitet. 

 

På denne baggrund tilførte budgetaftalen for 2021 og 2022 klimafonden et massivt løft, så der i alt er 

60 mio. kr. til rådighed frem mod 2025 til initiativer, som begrænser klimaforandringerne mest muligt. 

Klimafondens størrelse er dermed mere end fordoblet i forhold til budget 2020. 

 

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Frederiksberg skal være Danmarks elbil-by nummer ét. 

Frederiksberg er i fuld gang med at realisere ambitionen, og vi er allerede meget tæt på målet om, at 

der maksimalt må være 250 meter til en ladestander på Frederiksberg. Med flere 

opladningsmuligheder og parkeringspladser reserveret til el-biler bliver parkering endnu lettere og er 

fortsat gratis for elbiler, så det bliver mere og mere attraktivt at vælge elbil på Frederiksberg.  

 

Byen for alle 

Budgetaftalen leverede også på målet om, at Frederiksberg skal være en by for alle – en by, der 

støtter de svageste og rummer borgere i alle livssituationer. Derfor satte partierne med budgetaftalen 

23 mio. kr. ekstra af til en ældrepakke med konkrete tiltag rettet mod en tryg og værdig ældrepleje på 

plejecentrene, herunder bedre bemanding om natten. Med budgetaftalen for 2021 og 2022 skabes 

dermed fundament for et endnu tryggere ældreliv i plejecentrene i Frederiksberg Kommune. 
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Byen er og skal være for alle. Partierne ønsker fortsat at fremme byggeriet af nye almene boliger på 

Frederiksberg sammen med de almene parter. Derfor er der fortsat afsat betydelige midler til 

kommunal grundkapital til almene boliger, som kan bringes i anvendelse i det omfang, der kan findes 

gode projekter hertil. 

 

Frederiksberg Kommune oplever som landets øvrige kommuner et generelt udgiftspres på de 

specialiserede områder. Både det specialiserede børne- og voksenområde er under pres også i 

Frederiksberg Kommune, hvorfor der i budgetaftalen for 2021 og 2022 blev givet et betydeligt 

økonomisk løft til indsatsen overfor de mest udsatte. Områderne løftes nu yderligere fra 2022 ved 

blandt andet at gøre brug af de reserver, som blev afsat i sidste års aftale til at imødegå netop denne 

udfordring.  

 

Investeringer i fremtiden 

Det er en grundsten på Frederiksberg, at vi investerer langsigtet og med tanke på fremtidige 

generationer. Derfor indeholdt budgetaftalen for 2021 og 2022 også massive investeringer i byens 

fremtid.  

- Partierne har afsat mere end 170 mio. kr. ekstra til et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen 

af kommunale bygninger og idrætsanlæg. Budgetaftalen for 2021 og 2022 indeholder dermed 

en massiv satsning på vedligeholdelse af kommunens ejendomme, herunder 

beboelsesejendommene, som fik tilført 64 mio. kr. til renovering af vitale bygningsdele. 

- Med 120 mio. kr. til en ny idrætshal på Rolighedsvej giver partierne et løft til Frederiksbergs 

idrætsfaciliteter. 

- Partierne har i budgetperioden afsat 131,4 mio. kr. til at etablere en p-kælder med 275 pladser 

og til et nyt spændende byrum bag rådhuset. Projektet er godt i gang og partierne ser frem til 

processen med udformning af byrummet på pladsen i dialog med borgere og naboer.  

- Med en ny Kultur- og Musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

lægger partierne vægt på oprettelsen af et stærkt miljø i samarbejde med de musikfaglige og 

kreative institutioner, der i dag er placeret på grunden. 

 

 

Aftalens økonomiske rammer 
Denne tillægsaftale bygger videre på de fastlagte mål og rammer i budgetaftalen for 2021 og 2022. 

Dette indebærer, at budgetprioriteringer, effektiviseringer og øvrige initiativer med sidste års aftale 

grundlæggende er fastlagt for hele budgetperioden 2021 til 2025. Denne tillægsaftale indeholder 

derfor ikke nye effektiviseringer og udmønter alene de udisponerede puljemidler, som forligspartierne 

afsatte i sidste års aftale for 2022 og frem.  
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Baggrunden for, at denne tillægsaftale kan supplere sidste års aftale med nye tiltag og initiativer er, 

at partierne med sidste års aftale prioriterede økonomisk robusthed og reserverede midler til at 

imødegå uforudsete udgifter og udefrakommende ekstraregninger.  

 

Dette har vist sig at være rettidig omhu, for Frederiksberg Kommune har siden budgetaftalen for 2021 

og 2022 blev indgået sidste år været ramt af en række ekstraregninger:  

- I forbindelse med de årlige opdateringer i det statslige udligningssystem er Frederiksberg 

Kommune blevet ramt af et meget betydeligt og helt uforudset årligt tab på over 50 mio. kr., 

hvor 30 mio. kr. kan henføres alene til et nyopfundet boligkriterium. 

- Frederiksberg Kommune er blevet stærkt underkompenseret af staten for corona-relaterede 

merudgifter. 

- En række teknisk betingede merudgifter i 2022 og frem, herunder som følge af et fortsat 

udgiftspres på de specialiserede områder.  

 

Det har imidlertid været muligt at håndtere disse udefrakommende ekstraregninger inden for de 

reserver, som forligspartierne afsatte i budgetaftalen for 2021 og 2022 samt at sikre, at der fortsat er 

overskud på balancen mellem udgifter og indtægter. 

 

Med denne tillægsaftale har partierne desuden prioriteret at genoprette kommunens kassebeholdning 

til 400 mio. kr. (300+100). Dermed vil Frederiksberg Kommune fortsat leve op til måltallet om en 

kassebeholdning på minimum 300 mio. kr. samt et yderligere råderum på 100 mio. kr. til at investere 

i den fremtidige udvikling af byen – f.eks. ved Frederiksberg Hospital, Bispeengbuen eller mere metro. 

 

Aftalen indebærer imidlertid, at Frederiksberg Kommune ikke fuldt ud disponerer den tildelte 

serviceramme i 2022, idet dette ikke er muligt uden at gå på kompromis med den økonomiske 

ansvarlighed, som de økonomiske måltal for kassebeholdningen er udtryk for. Skulle kommunens 

tildelte serviceramme udnyttes, ville det medføre grundlæggende ubalancer i økonomien mellem 

indtægter og udgifter og efterlade en kassebeholdning på under 200 mio. kr. i slutningen af 

budgetperioden. 

 

Partierne bemærker i den forbindelse, at det primært er den betydelige og helt uforudsete regning fra 

det nye statslige udligningssystem, som svækker kommunens kassebeholdning i en sådan grad, at 

det ikke er muligt at udnytte den tildelte serviceramme og samtidig opfylde målsætningen om en 

kassebeholdning på 400 mio. kr. 
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Disponering af pulje til tilbageholdte overførsler 

Forligspartierne har valgt ekstraordinært at prioritere en allerede afsat pulje til decentralt opsparede 

driftsmidler fra før coronakrisen til nye målrettede velfærdsinitiativer på driften og anlæg samt til at 

sikre en kassebeholdning på 400 mio. kr.  

 

Baggrunden er, at Frederiksberg Kommune gennem 2020 og 2021 har oplevet betydelige merudgifter 

til håndtering af corona. Den statslige corona-kompensation til kommunerne har dækket under en 

tredjedel af Frederiksbergs merudgifter og har betydet ekstraordinære kassetræk, der har påvirket 

kommunens økonomi. Det har imidlertid været en prioritet, at kommunens institutioner igennem 

perioden har skullet holdes økonomisk skadesfri af coronasituationen, hvorfor ingen institutioner 

sanktioneres som følge af evt. coronarelaterede budgetoverskridelser. Den betydelige statslige 

underkompensation har til gengæld gjort det nødvendigt at tilbageholde decentralt opsparede 

mindreforbrug for årene 2019 og 2020 til normal udbetaling i 2020 og 2021 i henhold til de såkaldte 

overførselsregler. Det er således midlerne opsparet i 2019 (i alt 22,1 mio. kr.), der nu helt 

ekstraordinært anvendes til konkrete målrettede velfærdsinitiativer i kommunen i 2022 samt til at 

genoprette kommunens kassebeholdning, som tabet fra udligning samt underkompensation fra staten 

af kommunens udgifter i forbindelse med corona-pandemien.  

 

Forligspartierne anerkender den økonomiske ansvarlighed, som kommunens institutioner har udvist 

og ønsker at sikre, at der efter corona-krisen sker en tilbagevenden til institutionernes normale 

overførselsadgang af opsparede midler mellem årene.  

 

Reserve til uforudsete udgifter på 40 mio. kr. årligt 

Partierne er enige om at fastholde en reserve til uforudsete udgifter på 40 mio. kr. årligt i 2022 og 

frem, således at der er finansiering til at udbetale overførsler fra året før, jf. ovenfor samt til at håndtere 

øvrige uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af et år. Reserven til uforudsete 

udgifter på 40 mio. kr. årligt er således en væsentlig forudsætning for, at budgetterne i Frederiksberg 

Kommune fortsat er robuste og økonomisk ansvarlige. 

 

Reserve på overførselsområdet 

Frederiksberg Kommune har en stærk og effektfuld beskæftigelsesindsats. Derfor oplever kommunen 

i øjeblikket en større fremgang i beskæftigelsen end det øvrige land. Partierne ønsker at fastholde en 

ansvarlig og forudseende budgetaftale, der sikrer en robust økonomi også på overførselsområdet ved 

at fastholde en reserve, der giver et mere retvisende billede af de forventede udgifter og indtægter. 

Samtidig udgør reserven også et værn mod de statslige finansieringsforudsætninger af den såkaldte 

Arne-pension, hvis forudsætninger for delaftale 1 vil betyde en afskaffelse af kommunens 

beskæftigelsesrettede ungeindsats. 
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Nye prioriteringer  
Som supplement til partiernes prioriteringer i budgetaftalen for 2021 og 2022 indeholder denne 

tillægsaftale for 2022 en række nye prioriteringer og udvidelser for perioden 2022-2025. Initiativerne 

er fuldt finansierede inden for en økonomisk ansvarlig ramme, jf. ovenfor. 

 

De bevillingsmæssige konsekvenser af disse ændringer indgår i drifts- og anlægsoversigterne, som 

er bilag til denne aftale, ligesom en række af de væsentligste politiske forståelser og forudsætninger 

under de enkelte udvalg er uddybet nedenfor.  

 

Bolig- og ejendomsudvalget  
Tilgængelighed til Paraplyen 

For at skabe bedre og mere tilgængelig adgang til værestedet Café Paraplyen etableres en rampe til 

indgangen. Der afsættes særskilt finansiering hertil på 0,2 mio. kr. i 2022, så det ikke sker på 

bekostning af øvrige initiativer til tilgængelighed. 

 

Undervisningsudvalget 
Skolecomputere 

På skoleområdet er det centralt at understøtte den digitale læring og undervisning. Partierne er derfor 

enige om at understøtte implementeringen af Strategi for Skole IT, som rammesætter de samlede 

digitaliserings- og it-indsatser på skoleområdet. Derfor afsættes varigt 1,0 mio. kr. årligt til indkøb af 

nye pc’er, så der sikres en løbende udskiftning. Det svarer til godt 800 nye pc’ere. 

 

Skoleorkestre 

Når børn og unges kreative og musikalske sider styrkes, er det med til at sikre læring, trivsel og 

venskaber. Partierne er derfor enige om at fastholde de nuværende skoleorkestre på skolerne og 

fortsætte arbejdet med at etablere et fælles skoleorkester på tværs af de frederiksbergske skoler.  

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 hertil.  

 

Styrkelse af PPR 

Partierne er enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i alt i perioden 2022-2024 til en styrkelse af Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning (PPR). En styrkelse af PPR forbedrer dagtilbuds og skolers adgang til at få 

tværfaglig sparring og faglig rådgivning om børn med særlige behov. Med styrkelsen af PPR bliver 

der mere tid til det forebyggende arbejde med at understøtte stærke børnefællesskaber samt 

mulighed for flere vejledningsforløb omkring børn med begyndende tegn på mistrivsel, 

udviklingsmæssige vanskeligheder eller faglige/skolemæssige vanskeligheder. Den styrkede indsats 

evalueres i 2024.  
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Åbne friarealer – Støjsikring af multibanen på Skolen på la Cours Vej 

Åbne friarealer er en ordning, som giver kommunens borgere offentlig adgang til boldbaner og 

legepladser på 10 folkeskoler, et klubhus og to daginstitutioner om aftenen, i weekender og på 

helligdage. Partierne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2022 til støjreducerende tiltag på multibanen 

på Skolen på la Cours Vej på baggrund af en støjanalyserapport. Desuden afsættes varigt 70.000 kr.  

fra 2023 og frem til løbende at vedligeholde de åbne friarealer, til bedre skiltning, efterspænding af 

hegn mv. 

 

Ny Hollænderskolen – Flexareal og Helhedsplan for udearealer 

Partierne er enige om, at de fysiske rammer på skolerne er et vigtigt element i at understøtte 

elevernes trivsel og læring. Derfor arbejdes der med at forbedre skolernes fysiske rammer. Der er 

allerede igangsat et større renoveringsarbejde af Ny Hollænderskolens bygninger i perioden 2020-

2022, men der er også et stort behov for at udvide og forbedre skolegården og skolens udearealer. 

Der er i 2021 udarbejdet en samlet plan for udearealerne på Ny Hollænderskolen, som giver bedre 

mulighed for udeundervisning, bevægelse og flere legemuligheder for alle aldersgrupper på skolen.  

 

Planen indeholder etablering af et flexareal/shared space, der både giver eleverne et større ude-areal 

i skoletiden og samtidig borgerne på Frederiksberg et attraktivt, rekreativt aktivitetsområde. 

Etableringen af flexarealet fremrykkes med denne aftale fra 2026 til 2022, så det kan etableres, når 

renoveringen af skolens bygninger er afsluttet.  

 

Planen indeholder også en opgradering af den nuværende skolegård, hvor der i dag ikke tilstrækkeligt 

gode muligheder for udeundervisning og bevægelse. Partierne er derfor enige om at prioritere samlet 

11 mio. kr. i 2022 til at opgradere skolens udearealer i umiddelbar forlængelse af, at den indvendige 

renovering er afsluttet. Der afsættes med aftalen 8 mio. kr. i nye midler til projektet samt anvendes 

allerede afsatte 3 mio. kr. til skolegården. 

 

Bedre ankomstforhold ved Skolen på la Cours Vej 

Skolegården på Skolen på la Cours Vej er blevet renoveret, så den nu er indbydende, beplantet med 

mange forskellige træer og buske og har gode muligheder for leg og bevægelse. Skolebestyrelsen 

har dog et stort ønske om, at børnene får bedre ankomstforhold på skolen, hvor der er taget højde 

for trafiksikkerhed og bedre forhold omkring cykelparkeringen. Partierne er derfor enige om at afsætte 

1,0 mio. kr. til, at skolen kan skabe bedre og sikrere ankomstforhold for skolens børn. 
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Ældre- og omsorgsudvalget  
Klippekort til beboere på plejecentre 

For at sikre et ekstra aktivitetsniveau for beboerne på Frederiksbergs plejecentre er partierne enige 

om at afsætte 0,8 mio. kr. ekstra i 2022 til finansiering af det såkaldte klippekort til aktiviteter, som 

giver beboerne mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter, såsom biografture, cafébesøg m,m.  

 

Ekstraaktiviteter på ældreområdet – Ny ældrepulje 

Som en ekstra indsats i 2022 på ældreområdet prioriteres en pulje til at modvirke negative 

konsekvenser af corona-pandemien. Puljen på 1,5 mio. kr. i 2022 disponeres til ekstra aktiviteter, 

genopretning af fysisk funktionsniveau hos borgerne og initiativer målrettet ensomhed. Den konkrete 

udmøntning drøftes blandt partierne. 

 

Kultur- og fritidsudvalget  
Allégade 5 – Riises Landsted 

Riises Landsted i Allégade 5 er et smukt byggeri fra 1860, som står tomt fra årsskiftet efter at 

Frederiksbergmuseerne er fraflyttet. Frederiksberg Kommune er i dialog med ejeren om den 

fremtidige anvendelse til kulturelle formål. Med henblik på at sikre bygningen som et nyt møde-, 

formidlings- og udstillingssted med Frederiksbergs (kultur)historie, havernes kulturelle betydning og 

fremtidens bæredygtige brug af by og haver som omdrejningspunkt er partierne enige om at afsætte 

midler til opstart, leje og udvikling i samarbejde med relevante eksterne fonde, idet det forudsættes, 

at huslejeniveauet kan reduceres i forhold til det nuværende niveau.  

 

København Karateklub 

København Karateklub har til huse i lejede lokaler på Bernhard Bangs Allé. For at skabe tryghed om 

lokalesituationen frem til medio 2023 er partierne enige om at afsætte i alt 1,1 mio. kr. til et 

ekstraordinært lokaletilskud til FIU, så lejemålet kan fastholdes til gavn for karateklubben og andre 

lokale foreninger. Arbejdet med at finde en varig og økonomisk bæredygtig løsning for foreningen 

fortsætter i 2022.  

 

Parasport Frederiksberg – Opnormering af klubkonsulentordning 

For at understøtte det store arbejde i Parasport Frederiksberg med at skabe motionsmuligheder og 

foreningsfællesskab for især yngre borgere med handicap afsætter partierne midler til opnormering 

af klubkonsulentordningen i 2022-2024. 

 

C:NTACT 

Frederiksberg Kommune har gennem en årrække støttet ungdomsteateret C:NTACT med 

driftstilskud, og teateret er et værdifuldt element i det frederiksbergske teaterliv. For at imødekomme 
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C:NTACT’s ønske om tilskud i 2022 afsættes 0,7 mio. kr., hvilket også muliggør skoleforløb for 

udskolingsklasser på tre af kommunens folkeskoler.  

 

Padeltennisanlæg 

Der er stor efterspørgsel efter padeltennisbaner på Frederiksberg. Derfor er partierne enige om at 

afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af to baner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i 

samarbejde med en eller flere aktører, f.eks. i området under Bispeengbuen, og at betaling for brug 

af banerne kan dække den løbende drift.  

 

Skaterbane  

I budgetforliget for 2021 og 2022 blev det aftalt at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af en skaterbane 

finansieret af puljerne til åbne idrætsanlæg og legepladser. For at sikre, at etablering af en skaterbane 

ikke sker på bekostning af øvrige tiltag afsættes en særskilt bevilling til formålet på 1,3 mio. kr. i 2022. 

 

Idrætsfaciliteter 

I budgetaftalen for 2021 og 2022 blev det besluttet både at bygge nye idrætsfaciliter, herunder ny 

idrætshal ved Rolighedsvej, og afsætte midler til at vedligeholde og renovere en række anlæg. 

Partierne er enige om, at arbejdet med at skabe endnu flere og bedre idrætsfaciliteter på 

Frederiksberg skal fortsætte, så endnu flere børn og voksne kan dyrke idræt, og ventelisterne kan 

nedbringes. Partierne lægger i den forbindelse vægt på, at der er igangsat et planlægningsarbejde 

sammen med FIU og KB om fremtidige investeringer i idrætsfaciliteter, som skal anvendes til en 

samlet prioritering og plan i forbindelse med budget 2023.  

 

Aveny-T 

Partierne er opmærksomme på, at Aveny-T – for at forløse potentialet i den nye væksthus og teatrets 

vision om at være en ny ”nationalscene for unge” – vil være afhængigt af statslig støtte og fondsstøtte 

udover det faste tilskud fra Frederiksberg Kommune. Der foreligger imidlertid endnu ikke de fornødne 

støttetilsagn fra disse parter. Partierne er enige om at følge situationen.  

 

Børneudvalget  
headspace Frederiksberg permanentgøres 

Mistrivsel blandt unge er et stigende problem, som partierne har stort fokus på. headspace 

Frederiksberg åbnede i maj 2020 og har grundet corona-pandemien ikke haft mulighed for at vise 

potentialet for en civilsamfundsindsats på Frederiksberg. headspace fungerer som et supplement til 

de kommunale aktiviteter som Fællesrådgivningen og Åben Anonym Rådgivning, fordi de får kontakt 

med unge, før de unge har brug for egentlig behandling og kommunale indsatser. Partierne er enige 

om at permanentgøre headspace Frederiksberg med i alt 0,9 mio. kr. årligt. 
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Psykisk sårbare børn og unge (STIME) 

Partierne er enige om at prioritere i alt 1,8 mio. kr. i perioden 2022-2024 til styrket indsats til psykisk 

sårbare børn og unge. Indsatsen, der kaldes STIME, er udviklet og afprøvet i et 4-årigt projekt i 2018-

2021, og den indledende evaluering viser god effekt og stor tilfredshed blandt både forældre og unge. 

I STIME tilbyder PPR lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel, inden problemerne 

vokser sig store og eventuelt kræver henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Parallelt med 

behandlingstilbuddet kan PPR iværksætte en understøttende indsats i læringsmiljøet. STIME 

indsatserne er baseret på evidens og retter sig mod at forebygge nogle de mest udbredte mentale 

helbredsproblemer hos børn og unge. Indsatsen evalueres i 2024. 

 

Socialudvalget 
Udslusning fra kvindekrisecenter 

Borgere på kvindekrisecentre skal sikres en god udslusning og tilbagevenden til trygge rammer. 

Partierne er enige om at investere i udvidet efterværnsstøtte, fremskudt indsats i forhold til 

fastholdelse på arbejdsmarkedet og særlig omsorg omkring familielivet. Der afsættes 0,2 mio. kr. 

årligt i 2022-2024, idet indsatsen evalueres i 2024. 

 

Udsattedag 

Der afsættes 70.000 kr. til særlig støtte til Udsatterådet til afholdelse af en Udsattedag i 2022. 

Formålet er at få fokus på særlige udfordringer og muligheder på området i dialog med borgere, 

virksomheder og civilsamfund. 

 

By- og miljøudvalget  
Bevarende lokalplaner 

Der er stor efterspørgsel efter udbygninger og moderniseringer i de Frederiksbergske villakvarterer 

med risiko for forringelser af bevaringsværdier og arkitektonisk kvalitet. Derfor skal der skub i arbejdet 

med bevarende lokalplaner for de villakvarterer, som endnu ikke er omfattet af sådanne, og der 

afsættes således ressourcer til at gennemføre en bevarende lokalplan for kvarteret omkring 

Kronprinsens Vej og så vidt muligt igangsætte lokalplanarbejdet for yderligere et af de kvarterer, der 

kun er omfattet af en utidssvarende byplanvedtægt. Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 

både 2022 og 2023 hertil. 

 

Erstatningsparkeringspladser ved etablering af cykelsti på Vodroffsvej 

Der skal i 2022 etableres cykelstier og plantes nye træer på den sydlige del af Vodroffsvej. Det 

kræver, at vejen ensrettes, og at der nedlægges ca. 33 bilparkeringspladser. Som erstatning for de 

nedlagte p-pladser indgås en lejeaftale med Codanhus, som har ledig kapacitet i deres 
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parkeringskælder med mulighed for parkering alle ugens dage hele døgnet for beboere med licens til 

Frederiksbergs parkeringszone. Partierne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt hertil. 

 

Kunstnerisk udsmykning og/eller begrønning af broer 

Med henblik på at fremme udsmykning og/eller begrønning af en eller flere af de store broer i 

kommunen afsætter partierne 0,3 mio. kr. i 2022. 

 

Fortsat halvtimesdrift for Frederiksbergbusserne 

Partierne er enige om at fastholde Frederiksbergbussernes nuværende frekvens med halvtimesdrift. 

Partierne prioriterer derfor 1,5 mio. kr. i 2022-2025 hertil.  

 

Bænke ved Frederiksbergbussernes stoppesteder 

For at skabe de bedst mulige ventefaciliteter for buspassagererne etableres bænke ved yderligere 10 

stoppesteder. Partierne er enige om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til opsætning af bænke i 2022.  

 

Optagelse af private fællesveje 

Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at optage en række private fællesveje som offentlige 

veje for at sikre ensartede parkerings- og driftsforhold på vejene. Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende 

til 0,5 mio. kr. til, at dette arbejde kan fortsættes i budgetperioden.  

 

Tryghedsvagter 

Under coronanedlukningen udførte cityassistenterne et stort arbejde som byens ”øjne på gaden”, 

hvilket skabte tryghed og forebyggede uhensigtsmæssig brug af byens rum og kommunens 

ejendomme. Partierne er enige om, at der arbejdes videre med de gode erfaringer, og der afsættes 

derfor midler til opnormering af cityassistenterne, så de også dækker de åbne friarealer på 

Frederiksberg.  

 

Konkret etableres en tryghedsvagtordning, som dels kan regulere ophold på de åbne friarealer efter 

lukketid med jævne runderinger og tilstedeværelse ved uroskabende adfærd og dels regulerer brugen 

ved at åbne og låse porte på henholdsvis Skolen på Grundtvigsvej og boldburet i skolegården ved 

Skolen ved Søerne i overensstemmelse med åbningstiderne. Partierne er enige om at afsætte 0,5 

mio. kr. i 2022 til opnormering af cityassistenterne og herefter 0,3 mio. kr. varigt til 

tryghedsvagtordningen. 

 

Vandvæggen ved hovedbiblioteket 

Vandvæggen ved hovedbiblioteket har været ude af drift gennem længere tid som følge af en defekt 

i springvandets bundplade. Partierne afsætter 0,4 mio. kr. til reparation af vandvæggen i 2022.  
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Pulje til nye træer 

Som supplement til puljerne i budgetaftalen for 2021 og 2022 til bynatur og biodiversitet afsættes 

yderligere en pulje på i alt 0,3 mio. kr. i 2022 til nye træer i parker, kirkegårde og øvrige grønne 

områder.  

 

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget  
Velkomstpakke til flygtninge fra Afghanistan 

Når det står klart, hvordan Frederiksberg Kommune inddrages i opgaven med modtagelse af de 

flygtninge fra Afghanistan, der er kommet til Danmark som led i evakueringen af hjælpepersonale, 

drøfter partierne, hvordan en særlig velkomstpakke kan styrke integrationen af de nye borgere. Der 

søges et samarbejde med eksempelvis Hærens Officerskole og Veteranhjemmet.  

 

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 
Videreførsel af driftstilskud til Ventilen 

Den frivillige sociale organisation Ventilen gør en vigtig indsats for at forebygge og afhjælpe 

ensomhed blandt unge i alderen 15-20 år. Partierne er derfor enige om, at der varigt afsættes 0,2 

mio. kr. i fremadrettet driftstilskud til Ventilen. Den konkrete udmøntning drøftes med Ventilen i form 

af en samarbejdsaftale, der drøftes i forligskredsen. Driftstilskuddet finansieres via en tilsvarende 

reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18.  

 
Magistraten 
Amager Bakke 

Frederiksberg Kommune har på linje med ARC’s øvrige ejerkommuner modtaget en anmodning om 

en udvidelse af det ansvarlige lån til det rekreative anlæg på Amager Bakke. Hermed bliver det muligt 

for fonden, der driver anlægget, at mellemfinansiere udbedring af det nedslidte underlag på 

skibakken. Frederiksberg Kommune giver tilsagn hertil under forudsætning af, at de øvrige 

ejerkommuner også giver tilsagn.  

 

 

Opfølgning på aftalen 
Partierne er enige om at følge de prioriterede initiativer og udviklingen i økonomien løbende. 

 

Såfremt centrale forhold eller forudsætninger i forhold til de eksterne økonomiske rammer ændres i 

forhold til det forudsatte i aftalen, er partierne enige om, at dette drøftes i budgetforligskredsen. 

Såfremt kommunen i forbindelse med finanslovsaftalen tilføres yderligere midler drøfter partierne 

udmøntningen heraf. Såfremt det i løbet af 2022 (efter 2. forventede regnskab) viser sig, at 



Side 13 af 13 
 

kommunens økonomi forbedres ift. det budgetterede, vil partierne drøfte, om der er grundlag for at 

disponere reserverede midler til andre formål. 

 

 

Økonomisk politik 
Denne aftale bygger på kommunalbestyrelsens økonomiske politik. En økonomisk politik, der bygger 

på: 

- Balance på det skattefinansierede område og en solid kassebeholdning 

- Overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og staten 

- Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring 

- Fortsat gældsafvikling 

- Sikring af effektiv drift 

 

Aftalen overholder den økonomiske politik og sikrer dermed en ansvarlig udvikling af Frederiksberg 

og Frederiksberg Kommunes økonomi. 
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