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Frederiksberg Kommune

Kære Michael Mejlstrup og Peter Garde,

Tak for jeres brev 26. maj 2018, hvor I, på vegne af pårøren-
derådene har en række indvendinger mod oprettelsen af botil-
buddet Betty II på Betty Nansens Allé 51-53, som I ønsker at 
kommunalbestyrelsen genovervejer.
Som I ved, har Socialudvalget og Bolig- og ejendomsudvalget på 
deres møder mandag aften den 28. maj godkendt det såkaldte 
Skema A i sagen om botilbuddet. I skemaet giver kommunen til-
sagn og garanti om forskellige former for støtte til alment byggeri, 
og sagen er nu sendt videre til godkendelse i magistraten 4. juni 
og kommunalbestyrelsen 11. juni 2018.   
Selv om vi fortsat ikke er enige om den løsning, der er fundet, så 
vil jeg først og fremmest gerne sige dig, Peter Garde, og de øvri-
ge pårørenderepræsentanter en stor tak for det engagement I 
har lagt i følgegruppen. Jeres input, erfaringer og ønsker til in-
dretning har været uvurderlige og gjort projektet endnu bedre. 
Der har aldrig været tvivl om, at jeres engagement alene er dre-
vet af ønsket om, at jeres pårørende, de kommende beboere, får 
de bedst mulige forhold.

Derfor vil jeg også straks beklage, at der i materialet til udvalgs-
møderne står, at ”der foreligger nu et konkret projekt, som følge-
gruppen – med deltagelse fra Frederiksberg Forenede Boligsel-
skaber, Frederiksberg Kommune, pårørende og Handicaprådet - 
har godkendt.” Følgegruppen, som Peter Garde sidder i, har, 
som det også fremgår af sagen, været inddraget i indretningen af 
bygningen. Men gruppens formål har aldrig været at skulle god-
kende noget, og der er tale om en ærgerlig formuleringsfejl.                

I forhold til PCB er der ganske rigtigt målt for høje værdier i byg-
ningen. Det er en problemstilling, som andre kommuner i landet 
har stået med, og for blandt andet flere skoler er der fundet løs-
ninger, som betyder at bygningerne alligevel trygt kan bruges af 
mennesker. Efter tre pilotprojekter varetaget af et anerkendt kon-
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sulentfirma, Rambøll, er en tilsvarende sikker løsning til sanering fundet for Betty Nan-
sens Alle 51-53, der bringer aktionsværdierne ned under de grænser, som Sundheds-
styrelsen anbefaler. 

Fra de involverede aktørers side ville vi naturligvis aldrig tage en bygning i brug, der er 
giftig for mennesker. Hverken for borgere med handicap eller som blot midlertidig bolig 
for unge studerende, som i brevet er jeres alternative forslag til brug af bygningen.

Bemærkningen fra en politisk valgt beboerrepræsentant på et møde i starten af proces-
sen vil jeg ikke kommentere. Den bliver kommenteret i svaret på jeres brev til Følge-
gruppen, som jeg ved, I netop har modtaget fra KAB. Det henholder jeg mig til – og bå-
de Frederiksberg Kommune, KAB og Rambøll står helt inde for den løsning, der er fun-
det til at nedbringe PCB´en i bygningen. 
Metoderne, der sikrer at bygningen fuldt forsvarligt kan bruges som beboelse og ar-
bejdsplads, anbefales af de nye ejere af bygningen, FFB, og deres byggerådgivere 
Rambøll og vil blive præsenteret på følgegruppemødet den 7. juni.

Der er derfor ingen grund til at bygge nyt, som I foreslår. Fordyrelsen og forsinkelsen vil 
desuden betyde, at der går endnu længere tid, inden vi har et færdigt botilbud. Det kan 
vi ikke byde beboerne i de allerede meget nedslidte botilbud.        

I brevet fra 26. maj bemærker I også, at et stort antal borgere med handicap samles i 
én bygning, og at kommunen etablerer et samlet botilbud. I mener, at kommunen der-
med er i strid med FN’s Handicapkonvention, og at de bedste faglige resultater nås 
med mindre levegrupper på 6-8 beboere, som det anbefales af Socialstyrelsen.

Det er også præcis, hvad vi gør i Betty II, der naturligvis ikke vil være i strid med kon-
ventioner. De eksisterende levegrupper bevares som selvstændige afdelinger med de 
medarbejdere, som beboerne allerede kender i dag. Driftsmæssigt er der ganske rigtigt 
tale om én enhed til de 62 beboere – men det kommer beboerne i den enkelte leve-
gruppe ikke til at mærke. 

Som i dag vil beboerne først og fremmest skulle forholde sig til deres egen levegruppe 
og få en hverdag, der ligner den, de kender, men med endnu flere muligheder. Dermed 
kommer vi også til at leve op til Socialstyrelsens anbefaling om, at miljøet skal væres 
struktureret og der skal være et godt samarbejde mellem borger, pårørende og perso-
nale. 

Med den her løsning får vi mulighed for at styrke fagligheden til gavn for netop beboer-
ne. Vi frigør ressourcer, der giver os mulighed for at arbejde endnu mere med omsorg, 
tryghed og øget selvhjulpenhed, end vi allerede gør. Udover medarbejdere, som bebo-
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erne allerede kender, får vi mulighed for at ansætte personale fra flere faggrupper. Og 
når der bliver brug for vikarer, får vi mulighed for at trække på medarbejdere fra andre 
steder i huset, som beboerne muligvis allerede kender og er trygge ved. Det er fordelen 
ved at tilrettelægge bostedet som én driftsenhed, der desuden også frigør ressourcer til 
at etablere fælles faciliteter, feks. sanserum.

I jeres brev henviser I desuden til, at ældre borgere der tidligere boede på Betty Nan-
sens Allé 51-53 blev flyttet til to-rums boliger. I Frederiksberg Kommune har vi ganske 
rigtigt en vision om, at borgerne skal tilbydes tidssvarende to-rums boliger med gode 
fællesfaciliteter, der kan understøtte den faglige indsats, som personalet varetager. Vo-
res fokus er understøtte og udvikle borgernes trivsel og livsførelse enkeltvis og i leve-
grupperne – samtidig med at huslejen holdes på et fornuftigt niveau  så vi sikrer borger-
ne størst mulige økonomiske frihed i hverdagen. Imellem de to hensyn vil det altid være 
en afvejning, hvordan de enkelte kvadratmeter skal fordeles. Og på hver etage etable-
rer vi faktisk et antal to-rumsboliger, der kan tilbydes beboerne, når behovet opstår.

Derfor er jeg også  nødt til  at afvise, når I skriver, at vi forskelsbehandler og diskrimine-
rer den her særlige gruppe af borgere. Nogen har brug for et-rumsboliger, andre har 
gavn af to-rumsboliger, og i det her projekt har vi netop taget afsæt i hver eneste bor-
gers individuelle behov og vil konkret være i stand til at tilbyde en to-rumsbolig, når be-
hovet opstår. Uden at flytte borgeren væk fra sit kendte fællesskab og uden at huslejen 
i den situation vil stige.

Boligerne i Betty II er skabt til fremtidens behov, så vi også i de kommende år får mulig-
hed for at give flere sårbare medborgere et tilbud i deres egen kommune. Alternativt vil 
kommunen være nødt til bryde de trygge levegrupper op og købe pladser til beboerne i 
andre kommuner, langt fra deres familier og netværk.

I mener desuden heller ikke, at beliggenheden af Betty II er i overensstemmelse med 
Frederiksbergs Handicappolitik, hvor borgere med handicap skal bo i boligområder, 
som ikke er afsondret fra byens fællesskaber. Som jeg også tidligere har sagt og skre-
vet, så er jeg og de øvrige involverede aktører slet ikke enig i, at Betty II bliver afson-
dret. Tværtimod taler vi om et byområde, hvor kommunen og andre aktører netop nu 
satser massivt  på kvalitetsløft og forskønnelse. Udover nye boliger til jeres pårørende, 
etableres der ældreboliger og ungdomsboliger i områder. Nye forretninger åbner, og 
helt nye fællesarealer bliver skabt, som skal binde området sammen og inspirere til nye 
møder på tværs. Med de mange spændende projekter, hvoraf flere også vil komme de 
nye beboere i Betty II til gode, bliver der langt fra tale om et afsondret område. 

Til jeres kommentar vedrørende samarbejdet med LEV om grunden på Kong Georgs 
Vej, så deltog jeg jo selv i et møde om ideen. Men LEV havde slet ikke adgang til den 
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nævnte grund, og der har dermed aldrig været nogen realisme i det forslag. Den kon-
klusion er der i øvrigt også tidligere blevet orienteret om, blandt andet i referatet af på-
rørendemødet tilbage i oktober 2015.

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang sige jer tak for det store engagement undervejs. 
Den tætte dialog mellem pårørende, eksperter, fagfolk og Handicaprådet har været 
uvurderlig, og omfanget af inddragelse er uden sidestykke fra tidligere projekter.

Mange hensyn skal bøjes og tilgodeses i et så stort og kompliceret projekt, og selv om I 
ikke er enige i, der her er tale om et endog rigtig godt projekt, så håber jeg, at vi kan 
fortsætte den tætte og konstruktive dialog til gavn for de kommende beboere.

Venlig hilsen

Pernille Høxbro
Formand for Socialudvalget


