
 
 

 

 

Socialt bæredygtig by - opsamling på høringssvar 

Socialudvalget behandlede den 17. september 2018 (sag 100) sag om socialt bæredygtig by og godkendte 
strategi og indikatorer for socialt bæredygtig som grundlag for høring i øvrige fagudvalg og i Udsatterådet, 
Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet samt proces for det videre arbejde med socialt bæredygtig 
by.  
 
Fagudvalgene har den 24. september 2018 (BEU dog først den 29. oktober 2018) behandlet 
socialtbæredygtig by og indgivet høringssvar. Rådene har indtil den 25. oktober haft mulighed for at indgive 
høringssvar. De indkomne høringssvar er samlet nedenfor. 
 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget støtter strategien for socialt bæredygtig by. Udvalget vil i 
implementeringen af strategien bl.a. have fokus på at skabe bedre match mellem borgere og 
virksomheder, sikre at alle unge får en ungdomsuddannelse samt styrke en mere sammenhængende 
indsats for unge i socialt udsatte familier. 
 
Børneudvalget drøftede udkast til strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by. Udvalget havde ingen 
bemærkninger. 
Børneudvalget får forelagt en status på SSP’s geografiske fokusområder. 
 
By- og Miljøudvalget drøftede udkast til strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by. 
Udvalget anmodede om, at der arbejdes med social bæredygtighed i forhold til andre trafikformer ud over 
cykling. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udkast til strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by med 
følgende bemærkninger: 
• Kulturen skal ses som en væsentlig driver for den socialt bæredygtige by 
• Der skal være fokus på, at kulturen kommer rundt i hele byen 
• Der skal ses på mulighed for samarbejder med Frederiksbergmuseerne, som har særlige indsatser for 

socialt udsatte borgere. 
• Der skal være fokus på kultur og fritidslivets potentialer for at fremme de nære fællesskaber 
 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget støtter strategien og vil med sin tværgående tilgang bidrage til 
udmøntning af strategien gennem forebyggende indsatser og ved et vedholdende fokus på lighed i 
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sundhed. Udvalget vil derudover have fokus på ensomme ældre og påpegede, at overskriften ”Sådan 
arbejder vi” generelt kan misforstås i retning af, at ambitionen er en mere konkret handleplan. 
 
Undervisningsudvalget drøftede udkast til strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by. Udvalget 
havde ingen bemærkninger. 
 
Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede udkast til strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by. Udvalget 
vil i implementeringen have fokus på, at alle skal have mulighed for at føle, at de har lov til at være den, 
de er og være inkluderet – uanset alder. Derfor skal bl.a. plejecentre på Frederiksberg fortsat være 
rummelige og have fokus på at tilbyde pladser til borgere med forskellige præferencer og baggrund, 
herunder køn, seksualitet, etnicitet og religion. Endvidere ønsker udvalget, at der er fokus på ensomme 
ældre. 
 
Bolig- og Ejendomsudvalget drøftede udkast til strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by og 
bemyndigede forvaltningen til på udvalgets vegne at fremsende et høringssvar, hvori der peges på 
samarbejdet med almene boligorganisationer, den kommende nye strategi for byfornyelsen og dialogen 
med naboer og interessenter vedr. almene boligprojekter. 
 
 
Bolig- og Ejendomsudvalget høringssvar til Socialudvalget, vedrørende Social Bæredygtig By.  

 

Bolig- og Ejendomsudvalget takker for det af Socialudvalget fremsendte udkast til en strategi for social 
bæredygtig by: ”Strategi og indikatorer for social bæredygtig by – lige muligheder og stærke 
fællesskaber”. Bolig og Ejendomsudvalget ønsker hermed at knytte følgende bemærkninger til udkastet.  

 

Samarbejder med almene boligorganisationer 

Bolig- og Ejendomsudvalgets resortområde griber ind i mange af de oplistede sigtepunkter og 
indikatorer. Som anført under indikatoren ”Hvem er vi og hvordan bor vi?” er andelen af almene boliger 
på Frederiksberg kun 11% hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet på næsten 20%. Det er ikke et 
mål at vi på Frederiksberg skal nå op på landsgennemsnittet, men vi må erkende at de almene 
boligorganisationer på Frederiksberg løser en væsentlig opgave indenfor den boligsociale indsats og det 
gode samarbejde der er etableret med de almene boligorganisationer skal fortsat styrkes. Som et led i en 
sådan plan, blev der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 afsat grundkapitaltilskud til yderligere 
en mængde almene boliger. Vi skal nu i dialog med de almene boligorganisationer finde ud af hvordan vi 
bedst, også under rammerne af en social bæredygtig by, får etableret flere almene boliger i kommunen. 
Der er allerede gjort flere tanker, herunder om nogle af de boliger som kommunen ejer i dag skal overgå 
til almene boliger – eller om der igen skal arbejdes med en model hvor grundkapitaltilskuddet udbydes i 
en konkurrencelignende situation, som der blev gennemført forrige år.  

Et vigtigt forum i samarbejdet med de almene boligorganisationer er Boligforum, hvor der deltager 
politisk repræsentation fra såvel kommunen som boligorganisationerne.  

Bolig- og Ejendomsudvalget anbefaler at samarbejdet med de almene boligorganisationer får yderligere 
plads i strategien for social bæredygtig by.  
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En ny byfornyelsesstrategi – og en ny områdeudvikling 

Frederiksberg kommunes byfornyelsesstrategi udløber med udgangen af 2018 og vi er således på 
trapperne med en ny strategi. Den nye byfornyelsesstrategi vil skulle forholde sig til de nu væsentlig 
reducerede statslige midler til byfornyelsen – men samtidig en større fleksibilitet inden for anvendelsen af 
midlerne, således at der fremadrettet frit bliver mulighed for at anvende midlerne indenfor rammerne af 
områdefornyelsen. I forbindelse med budget 2018 afsatte kommunalbestyrelsen midler til en 
forundersøgelse af en områdeudvikling i Finsensvej Vest kvarteret – og den kommende 
byfornyelsesstrategi skal tage højde for anbefalinger fra forundersøgelsen. En fremtidig 
byfornyelsesstrategi skal beskrive prioriteringen af byfornyelsesmidlerne, herunder prioritering mellem 
indsatser i byrummet, etablering af fremtidssikrede gårdrum, udvikling af flere tidssvarende boliger etc.  

 

Byudvikling i dialog med byen 

Som et indspark til indsatsen ”Byudvikling i dialog med byen” vil Bolig- og Ejendomsudvalget gerne 
fremhæve arbejdet med at nedsætte en følgegruppe i forbindelse med etableringen af VenligBolig+ 
Formålet med følgegruppen er dels at give naboer og andre med relationer til det kommende byggeri 
mulighed for at følge byggeriet – men også mulighed for at etablere en egentlig nabogruppe, som drøfter 
rammerne for det fremtidige naboskab med de unge studerende og flygtninge som skal bo i Venligbolig+ 
projektet.  
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Rådene 

Handicaprådet 

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen 
vedr. socialt bæredygtig by.  

Høringen vedrører opfølgning af arbejdet med Frederiksberg som en 
socialt bæredygtig by. På Frederiksberg arbejdes med bæredygtighed i tre 
spor:  Det miljømæssige, det økonomiske og det sociale. 

Strategien vil vise, hvordan Frederiksberg arbejder med kompleksiteten og 
på tværs af sektorer for at skabe de bedste forhold for borgerne i deres 
daglige tilværelse, for eksempel på boligområdet, med tryghed, byudvikling 
og fællesskaber. 

Handicaprådets brugerrepræsentanter finder materialet interessant. 
Tankerne bag det også at skabe social bæredygtighed for at skabe byen 
for alle er spændende.  Vi finder dog en stor udfordring i at nå ud i det 
yderste led med disse mål, der flere steder er meget luftige. 

Vi håber, det vil lykkes ”systematisk og gennemskueligt at styrke 
samordningen og koordineringen og bidrage til udviklingen af en mere 
socialt bæredygtig by.”  

Det bliver interessant at følge udmøntningen og de konkrete handleplaner, 
der vel skal udarbejdes på baggrund af papiret. 

Mange hilsner 

Susanne Tarp 
Formand  
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Integrationsrådet 

Integrationsrådet takker for høringen om socialt bæredygtig by.  
 
Rådet opfordrer til eftertanke, når man bruger ordet ”smart” i flere sammenhænge. På den ene side kan fx 
digitale løsninger lette hverdagen og måske give en række fordele. På den anden side er der en risiko for 
øget overvågning og kontrol af den enkelte borger. Ligesom risikoen for hacking og anden it-kriminalitet 
kan ødelægge de gode intentioner. 
 
Uden frivillige og foreninger ville meget gå i stå. Det er en styrke i lokalsamfundet. Vi vil dog advare 
imod, at brugen af frivillige bliver til en spareøvelse, hvor man erstatter ansatte og personale i ordinære 
stillinger med frivillige. 

 



 

 
 

25. oktober 2018 
Sagsbeh.: MDP 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende  
Socialt bæredygtig by 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Dorthe Elise Svinth 
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen ved-
rørende ”Strategi og indikatorer for socialt bæredygtige by – lige muligheder 
og stærke fællesskaber”. 
 
Udsatterådets brugerrepræsentanter har gennemgået forslaget og har føl-
gende bemærkninger: 

Set i lyset af at byrummet er samlingsstedet for borgere, der er er udsatte, det 
vil bl.a. sige de hjemløse, misbrugere og mennesker med psykiske vanske-
ligheder, ser Udsatterådet det som positivt at strategien for den socialt bære-
dygtig by også tænker rummelighed og forebyggelse af social eksklusion ind. 
Det er nemlig helt centralt, at der skabes de nødvendige rammer i byen for de 
udsatte grupper som Udsatterådet repræsenterer. Det gælder både i indret-
ningen af byen, i forhold til at bevare sammenhængskraften og inkludere bor-
gerne i fællesskabet.  

Udsatterådet ser således mange gode intentioner i strategien for en socialt 
bæredygtig by, men vi opfordrer til en endnu større opmærksomhed på at 
favne de udsatte borgere i forhold følgende: 
 

 En rummelig og socialt bæredygtig by må indebære, et forstærket fo-
kus på at der er nok boliger - og at de er til at betale for de grupper 
som udsatterådet repræsenter. I Udsatterådet kan vi godt være be-
kymret for, at der som følge af det planlagte salg af kommunale boli-
ger – også dem der rummer de mest udsatte borgere i Frederiksberg 
Kommune, vil ske en stigende huslejebetaling. De mest udsatte er 
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som udgangspunkt også nogle af de mest økonomisk pressede på Frederiksberg. Hvis social 
eksklusion skal forebygges må det som minimum forudsættes, at netop udsatte borgere holdes 
fri for yderligere udgifter i forbindelse med et evt. salg af deres boliger.  

 
 Udsatterådet ser i forlængelse heraf også et behov for, at der iværksættes en reel indsats med 

udgangspunkt i ”housing first” i Frederiksberg Kommune, dvs. at der stilles det nødvendige antal 

boliger til hjemløse til rådighed således, at vi kan bekæmpe den stigende hjemløshed på Frede-
riksberg. 

 
 Udsatterådet vil også opfordre til en særlig opmærksomhed på, at der reelt skabes lige mulighe-

der for at alle kan bidrage til og være med i de lokale fællesskaber, sådan at udsatte borgere får 
mulighed for ikke bare at være bruger af foreningslivet, men også aktivt at deltage i det.  
 

 Værestedsområdet kunne her blive kernen i et tættere samarbejde med de frivillige tilbud på 
Frederiksberg, hvor udvalgets medlemmer ønsker sig et langt mere forebyggende blik på den 
daglige indsats. Hvordan kan Frederiksberg Kommune f.eks. etablere et ”forværn” til forebyggel-

se af de udsattes problemer i hverdagen. 

Udsatterådet glæder sig til at følge arbejdet med at føre politikkens ambitioner om en socialt bæredygtig 
by - hvor der er plads til alle, ud i livet. 

 
Med venlig hilsen 
 
Frederiksberg Udsatteråd 

v/ formand Michael Brautsch 
  
 



FREDERIKSBERG ÆLDRERÅD 

Rådssekretariatet, Frederiksberg Rådhus, stuen, værelse 16, 2000 Frederiksberg. 

 Telefon 3821 2850. E-mail: aeldreraadet@frederiksberg.dk 

Hjemmeside: www.frederiksberg.dk/aer 

 
 

Specialkonsulent Hanne Müller 

SSA, Stab, Ledelsessekretariatet 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet  

         22. oktober 2018

            

 

Høringssvar vedrørende socialt bæredygtig by 

Pjecen: ”Strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by” er meget interessant 

læsning som inspirationspapir. Frederiksberg Ældreråds (FÆR’s) kommentarer deler 

sig i 2.  

 

Dels til pjecen:  

Ind imellem er teksten så kortfattet, at meningen bliver usikker. Hvad betyder det 

f.eks., at ”vi gør byen smart”? 

Måske burde ”ikke beboede” områder på Frederiksberg - f.eks. Frederiksberg Have 

-  markeres ens på alle kort. 

 

Farverne på kortene kunne være mere forskellige (på side 12 og 18).  

Bilag 2 kunne med fordel indarbejdes i pjecen. 

 

Dels til en bekymring FÆR hører fra mange Frederiksbergborgere i alle aldre: Vil vi 

få den nødvendige hjælp, hvis vi bliver gamle? De uværdige oplevelser, nogle 

borgere har haft på FKD, er desværre eksempler, der ikke peger i den rigtige 

retning. Det får FÆR - der naturligvis er klar over, at bygningerne er midlertidige 

og bedre end de institutioner, der forsvandt - til at anmode om handling fra 

kommunens side. Skal Frederiksberg være en socialt bæredygtig by, og her er FÆR 

helt enig med Kommunalbestyrelsens flertal, skal denne bekymring tages meget 

alvorlig, og der skal handles, så det bliver klart, at vi vil få den nødvendige hjælp, 

hvis vi bliver gamle! 

 

Venlig hilsen på Ældrerådets vegne 

Peter Frahm  

formand 
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