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BILAG 2: Høringsnotat

Vedtagelse af Plan for Frederiksberg Kommunes bidrag til FNs verdensmål

Oversigt over indkomne høringssvar

Nr. Høringssvar modtaget fra Høringssvaret giver anledning til ændringer

01 Handicaprådet, formand Susanne Tarp Nej

02 Ældrerådet, formand Claus Kortzau og medlem Birgitte Franck Nej

03 Udsatterådet, formand Michael Brautsch Ja, se VM 17

04 Frederiksberg Forsyning, Stab- og Strategichef Kristian E. Beyer Nej

05 Everyday Sexism Project Denmark, forperson Alinda Korsholm-Østerlund Nej

06 SDG-netværket KBH, kontaktperson Ditte Ingemann Ja, se VM 17

07 FN-forbundet København, næstformand Ditte Ingemann Ja, se generelt

08 FødevareBanken, medarbejder Marie Uldall Thomsen Nej

09 Fødevarefællesskabet Frederiksberg, medlem Jessie Tvillinggaard Nej

10 Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg lokalafdeling, formand Niels Hartung Nielsen Nej
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Indsigelsesbehandling

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

1. Handicaprådet Borgere med handicap skal ”ikke lades i stikken” (Leave no one behind). 
Alle har behov for samme livsvilkår som ikke-handicappede borgere.  
Manglende livskvalitet er også fattigdom.

I Frederiksberg Kommune skal alle borgere 
opleve og have mulighed for at kunne bringe 
egne ressourcer og kompetencer i spil og skabe 
et godt liv for sig selv og sammen med andre. 
Fysiske eller psykiske handicaps skal ikke være 
en hindring for at kunne udfolde sig. Det 
handler i høj grad om muligheden for selv at 
kunne bestemme og have indflydelse på eget 
liv. Kommunens fireårige handicappolitik og de 
årlige handleplaner er med til at understøtte 
livskvalitet for alle og ambitionen om en 
rummelig by med plads til alle, hvor byrummet 
skal være tilgængeligt og borgere med 
handicap skal have nemt ved at
benytte byens mange kultur- og fritidstilbud.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
 

Verdensmål 2: Stop sult

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

2. Handicaprådet Opmærksomheden henledes på tilstrækkeligt nærende fødevarer. En 
borger med handicap har udgifter, som andre ikke har, for eksempel til 
medicin. Så spares der på kvaliteten/mængden af maden. Specialkost 
skal være let tilgængeligt og overkommeligt i pris.

I Frederiksberg Kommune er der stor 
opmærksomhed på sund og nærende kost. Det 
gør sig gældende på kommunens botilbud og i 
forbindelse med måltider for borgere i eget 
hjem, hvor der er udarbejdet en 
kravsspecifikation blandt andet med henblik at 
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bidrage til en god ernæringstilstand. Borgere 
med handicap er i lighed med alle andre 
berettiget til tilskud til receptpligtig medicin 
efter gældende regler med henblik på at 
reducere merudgiften til medicin i forhold til 
borgerens budget i øvrigt.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

3. FødevareBanken Selvom en øget økologiprocent er en fornuftig strategi miljø- og 
sundhedsmæssigt (jf. punkt 2 under integration af Verdensmålene), så 
handler Verdensmål 2 i sin kerne om at stoppe sult. Det er derfor 
essentielt at se på hvor mange borgere i Frederiksberg Kommune der 
faktisk mangler nærende måltider en eller flere gange om dagen. Her 
bør kommunen lave en kortlægning af sociale organisationers 
væresteder, herberger, krisecentre, udsatte boligområder, mm. for at få 
et overblik over hvor stort det reelle behov for nærende måltider er. 
Derfor vil FødevareBanken anbefale at man, i forholdet til at fremme 
Verdensmål 2, prioriterer at alle borgere kan få nærende måltider, 
fremfor at få økologiprocenten op. I bund og grund handler det om at 
sikre den rette næring til de rette mennesker på det rette tidspunkt. 
Mennesker kan kun tænke godt, agere godt og sove godt, når de har 
spist godt.

I Frederiksberg Kommune er der stor 
opmærksomhed på sund og nærende kost i de 
kommunale tilbud. Det gør sig gældende på 
kommunens botilbud og i forbindelse med 
måltider for borgere i eget hjem. Alle borgere 
har ret til at vælge egne kostvaner. 
I lighed med alle andre har udsatte borgere 
derfor også  ret til at vælge egne kostvaner og 
eksponeres for de samme, generelle 
kostanbefalinger.
En forudsætning for at få målgruppen til at 
købe maden er, at den er billig. Kommunen 
tilbyder således billige og/eller gratis, nærende 
måltider til udsatte borgere, der opholder sig 
på natvarmestuer, herberger, midlertidige 
boliger og lignende, ligesom en række 
aktivitets- og samværstilbud tilbyder 
billige/gratis nærende måltider. 
I arbejdet med udsatte borgere arbejdes der 
ud fra en helhedsorienteret tilgang, herunder 
også ift. kost når relevant, ligesom borgeren 
hjælpes til de rette sundhedstilbud i 
kommunens Sundhedscentret eller til nogle af 
de gratis og/eller billige madtilbud. For nogle 
borgere handler det om, at de får mad, mens 
det for andre handler om mere sunde 
madvaner.



4

Det vurderes, at der i arbejdet med 
målgruppen er et godt kendskab til borgere 
med kostmæssige udfordringer og muligheder 
for at understøtte sund og nærende kost til 
målgruppen ud over de generelle 
kostanbefalinger.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

4. Handicaprådet Sundhed er også et fravær af sygdom. Men for en borger med handicap 
fylder handicappet ofte så meget, at reel sygdom overses. 
Handlingsplanen tager den gennemsnitligt tidligere dødelighed op som 
et opmærksomhedspunkt. Også borgere med handicap er begyndt at 
leve længere. Det giver praktiske udfordringer med hensyn til
boligforhold, sundhed generelt og kvaliteten i hverdagen.

I Frederiksberg Kommune er der stor 
opmærksomhed på at styrke sundhed for 
voksne borgere med handicap da de ofte har et 
dårligere helbred end resten af befolkningen 
og derfor har behov for særlig opmærksomhed 
i forhold til at gøre det sunde liv tilgængeligt og 
skabe kvalitet i hverdagen. Der er også stor 
opmærksomhed på at borgere med handicap 
er begyndt at leve længere. 
Handicappolitikken 2019 - 2022 har blandt 
andet sat fokus på at skabe sammenhæng i 
indsatsen og gode overgange mellem 
borgernes forskellige livsfaser fra barn til ung, 
ung til voksen og ikke mindst til livet som 
ældre. Det betyder også et mål om at der skal 
være boliger til alle faser af livet og at de skal 
være tidssvarende. Også Handicappolitikkens 
Handleplan 2020 indeholder tiltag som skal 
fremme sundhed og trivsel blandt voksne med 
handicap, også dem med særlige behov.     

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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5. Ældrerådet Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
Sundt liv og trivsel er et af de 17 verdensmål, som indgår i 
udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Vi kan 
forholde os positivt til at man forsøger at udrydde livstruende 
sygdomme. Desuden taler man at udbrede universal sygeforsikring, 
støtte til forskning samt adgang til medicin til overkommelig pris.

Sundhed er et højt prioriteret område i 
Frederiksberg Kommune. Den 
sundhedspolitiske dagsorden og de konkrete 
sundhedstiltag er derfor vigtige og 
understøttes og udmøntes via Frederiksberg 
Kommunes sundhedspolitik.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

6. Frederiksberg 
Forsyning

Er der mulighed for at udvide beskrivelsen og det fremtidige arbejde ift. 
trafiksikkerhed. Der udføres en række forsynings- og vejarbejder som 
har indflydelse på trafiksikkerheden og dermed på målet om færre 
dræbte og tilskadekomne i trafikken. Frederiksberg Forsyning har i 
dialog med kommunens medarbejdere i de senere år øget kravene til 
trafiksikkerhed ved arbejder på og i vej. Dette arbejde bør fortsættes 
således at der opleves en øget sikkerhed for både trafikanter, 
fodgængere og de medarbejdere som arbejder på vejprojekterne. 
Kortlægningen kunne være mere tydelig på dette område.

Trafiksikkerhed er et vigtigt fokusområde i 
forhold til målet om at mindske antallet af 
trafikulykker, og det nuværende samarbejde 
med Frederiksberg Forsyning er et vigtigt 
element i den bestræbelse. Det bør naturligvis 
fortsættes og gerne udvides til gavn for 
trafikanterne på Frederiksberg. 

I dag er det sådan, at Frederiksberg Kommune 
som vejmyndighed giver tilladelse til de 
arbejder, der udføres på eller i vejene på 
Frederiksberg. Når kommunen modtager en 
ansøgning, skal der i den indgå planer for 
skiltning og afmærkning af det pågældende 
arbejde. Heraf skal det også fremgå, hvordan 
trafikafviklingen forventes afviklet på 
arbejdsstedet. I mange større arbejder er der 
behov for at omlægge både fortov og cykelsti 
og det giver behov for, at der på anden vis 
sikres plads til disse trafikantgrupper på en tryg 
og sikker måde. Specielt omkring 
klimatilpasningsprojekterne er forsyningen og 
kommunen fælles om arbejderne, så der opnås 
en koordineret indsats, der sikrer en  god 
fremkommelighed og en tryg og sikker afvikling 
af trafikken.
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En af de største udfordringer er, at der 
undervejs i byggeperioden sker ændringer, der 
gør, at skiltning og afspærringer flyttes rundt. 
Det skaber nye situationer med behov for et 
øget tilsyn, så  trafikafviklingen fortsat sker på 
en tryg og sikker måde. Fremadrettet arbejdes 
der på, at de større anlægsarbejder får så lille 
en  indflydelse på trafikafviklingen som muligt. 
Blandt andet gennem en  øget 
kampagneindsats og en bedre tilrettelægning 
af de større arbejder, så der ikke er flere 
arbejder i gang samtidig, da det kan give en 
større negativ påvirkning på fremkommelighed 
og trafiksikkerhed. 

Der er dog ikke noget i uheldsbeskrivelserne, 
der indikerer, at årsagen til uheldene er 
vejarbejde. Der er heller ikke noteret noget 
om, at skiltningen og afmærkningen på 
uheldstidspunktet ikke var i orden. Så der er 
ikke et præcist billede af eventuelle 
forbindelser mellem uheld og vejarbejde. Det 
bedste er derfor at fortsætte samarbejdet. så  
skiltning og afmærkning i forbindelse med 
vejarbejde lever op til de krav der stilles til den 
pågældende entreprenør. 

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

7. Udsatterådet Verdensmål 3 handler om sundhed og trivsel, blandt andet med det 
formål at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper.
Socialt udsatte dør gennemsnitligt 19 år tidligere end den øvrige 
befolkning og 40 pct. af socialt udsatte har færre end 20 tænder tilbage. 
Udsatte lever længere tid med et dårligt helbred og har komplekse

Som det fremgår af kortlægningen til 
Frederiksberg Kommunes bidrag til FN’s 
verdensmål, så fører kommunen en ambitiøs 
sundhedspolitik. Lighed i sundhed og socialt 
udsatte er et særligt fokusområde, da udsatte 
ofte har en betydelig dårligere 
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sundhedsproblemer. Undersøgelser viser også at udsatte har en 
markant overdødelighed af sygdomme, som kan behandles eller 
forebygges, hvis der var en god kontakt til sundhedsvæsnet.
Udsatterådet ser her et behov for at handlingsplanen til FNs verdensmål 
i endnu højere grad har fokus på tiltag til at reducere den sociale 
ulighed i sundhed med øje for socialt udsatte og deres særlige behov.
Eksempelvis har udsatte grupper generelt en sporadisk eller ingen 
kontakt til egen læge ofte pga. en kaotisk og omskiftelig tilværelse, men 
også forhold som tidsbestilling og egen betaling til medicin og
andre behandlinger er så høje, at mange socialt udsatte simpelthen ikke 
har råd til det. En anden barriere er at sundhedsindsatserne bliver mere 
specialiserede, og at fokus er på, at få patienten hurtigere gennem 
systemet. Det kræver ofte både tid og ressourcer at få de mest udsatte 
igennem et godt behandlingsforløb. Ligesom det kan være en 
udfordring at sikre sammenhæng i behandlingen mellem kommune og 
region, når det drejer sig om mennesker med en psykisk lidelse og/ eller 
et samtidigt misbrug.
Udsatterådet ser derfor frem til at Frederiksberg Kommune i arbejdet 
med at omsætte FNs verdensmål til handling, arbejder med en 
handlingsplan, som indeholder konkrete tiltag til hvordan Frederiksberg 
i højere grad vil nå de allermest udsatte borgere og indrette 
sundhedstilbud, som er rummelige og tilgængelige for socialt udsatte 
borgere.

sundhedstilstand og en markant højere 
dødelighed end resten af befolkningen

Udsattepolitikken og dens handleplan 
indeholder konkrete tiltag til, hvordan 
Frederiksberg i højere grad vil nå de allermest 
udsatte borgere og indrette sundhedstilbud, 
som er rummelige og tilgængelige for socialt 
udsatte borgere. Tillige har Socialudvalget den 
18. november 2019 besluttet at initiere tiltaget 
”Styrket lægedækning på herberger og 
botilbud målrettet de allermest udsatte 
borgere”, som skal bidrage til at reducere 
ulighed i sundhed på Frederiksberg og gøre 
sundhedstilbud mere tilgængeligt for udsatte 
borgere.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

8. Handicaprådet Alle børn med handicap skal så vidt det er muligt tage folkeskolens 
almindelige afgangsprøve.  Det er ikke ”synd” for et barn med handicap, 
at der stilles krav, og for det handicappede barns fremtidige uddannelse 
og udvikling til at blive en selvstændig person med eget liv og 
livskvaliteten som målet, er den grundlaget. Også i Frederiksberg 
kommune koster specialtilbud ekstra.  Der skal kompenserende 
hjælpemidler og ekstra lærerkræfter til. Ud over indholdet skal selve 
tilgængeligheden til bygninger, sportsarealer og svømmehaller være i 
orden.

Det er et højt prioriteret område i 
Frederiksbergs skolevæsen - de angivne 
forhold på skoleområdet imødekommes 
allerede.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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9. Ældrerådet Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, er en af de bedste måder 
for at støtte den bæredygtige udvikling. Vi er vidende om, at de
uddannelsesmuligheder vi kender fra Danmark er enestående i forhold 
til mange andre lande på verdensplan. Antallet af uddannede lærere 
skal øges, uddannelsesinstitutionerne skal udbygges så de fokuserer på 
barnet uanset køn og handicap.

Moderne og tidssvarende skoler er helt 
afgørende for det gode børneliv, som 
understøtter læringen for børnene.

Som en del af Budget 2020 er det besluttet at 
fokusere yderligere på en kvalificeret 
undervisning, ikke nødvendigvis gjort op i 
antallet af lærere, men i forhold til den kvalitet 
undervisningen skal have. Der skal arbejdes 
med en masterplan for skolerne, som forholder 
sig til både den faglige fremtid, nye 
læringsformer, digital undervisning, økonomi, 
tilgængelighed og ikke mindst, hvordan en 
langsigtet plan for vedligeholdelse af skolerne 
skal se ud. 

Desuden er det besluttet, at der skal indgås en 
lokal aftale for lærernes arbejdstid, så det 
sikrer veltilrettelagte og varierede 
undervisningsforløb, der kan motivere 
eleverne og give den bedste læring. Formålet 
med en aftale er at videreudvikle et 
folkeskoletilbud med faglighed, dannelse og 
trivsel som de centrale elementer. Der skal 
blandt andet skabes transparens om 
opgavevaretagelsen, defineres et maksimalt 
undervisningstimetal, og der skal ske en 
forenkling og afbureaukratisering af lærernes 
arbejdstidsanvendelse for dermed at sikre 
rekruttering og fastholdelse af kvalificeret 
arbejdskraft.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

10. Handicaprådet På ligestillingsområdet er der både internationalt og i Danmark 
foretaget undersøgelse af vold mod handicappede.  Borgere med 
handicap bliver også udsat for vold i parforhold.  For den voldsramte er 
der et helt anderledes afhængighedsforhold af en partner, der gør det 
vanskeligt at komme ud af forholdet.  Det er en sag, som også bør 
inddrages i det kommunale spektrum.  Kvinder med og uden handicap 
har på alle områder de samme udfordringer.  Kvinder med handicap er 
lavere på rang- og lønstigen end mænd med handicap.

Frederiksberg Kommunen har særlig 
opmærksomhed på støtte til voldsramte 
kvinder. I forbindelse med budget 2020 skal 
Socialudvalget forelægges en afdækning af de 
forskellige tilbud, der i dag findes i 
Frederiksberg Kommune i forhold til at støtte 
voldsramte kvinder, og hvilke yderligere 
forebyggende indsatser, der kan iværksættes. 
Afdækningen vil ske med inddragelse af 
relevante aktører, herunder kvindekrisecentret 
og frivillige foreninger på området, hvor også 
perspektiver vedr. handicap kan indgå.   

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

11. Everyday Sexism 
Project Denmark

Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som 
fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers 
rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.
På baggrund af ovenstående delmål, vil vi opfordre til at Frederiksberg 
Kommune retter særlig opmærksomhed for ligestilling i børnehøjde. 
Med baggrund i at lønforskellen på 14-18% mellem mænd og kvinder i 
Kortlægningen tilskrives det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor kvinder 
fortsat vælger ‘typiske’ kvindefag, ser vi det nødvendigt med en tidlig og 
ambitiøs indsats, for at udligne lønforskellen i nærmeste fremtid.
Grobunden for skævheden på arbejdsmarkedet skabes allerede i den 
tidlige barndom, hvor mange af os præger børn ud fra et stereotypt syn 
på, hvad piger og drenge ‘bør’ beskæftige sig med, og hvad vi tror de 
‘biologisk’ er bedst egnede til. Allerede som helt små påvirkes børn af 
stereotype forståelser af køn: Vi klæder vores børn i blåt eller lyserødt, 
giver dem dukker eller værktøj at lege med, og opdrager dem til at være 
’stille og følsomme’ eller ’vilde og stærke’ afhængigt af deres biologiske 
køn. Og måden vi opdrager vores børn på er ofte så internaliseret, at de 
fleste af os end ikke opdager eller tænker over, at vi præger vores piger 

Den styrkede pædagogiske læreplan, som blev 
vedtaget i Folketinget i maj 2018, fastsætter et 
pædagogisk grundlag for arbejdet i dagtilbud 
og 6 læreplanstemaer med indholds-
beskrivelser og 12 pædagogiske mål. I 
Læreplanen udfoldes herunder også krav til 
opmærksomhed på køn og ligestilling i 
arbejdet i dagtilbuddene. Køn nævnes også i 
forbindelse med de 6 læreplanstemaer. 
Det er samlet forvaltningens vurdering, at køn 
og ligestilling indgår som væsentlige elementer 
i den pædagogiske læreplan, der rammesætter 
dagtilbuddenes arbejde og praksis. 
Elementerne heri skal være implementeret den 
1. juli 2020.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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og drenge i forskellige og særligt kønnede retninger. Da vi ikke er 
bevidste om det, overvejer vi heller aldrig, at vi kunne gøre noget 
andet. Men stereotype forståelser af køn påvirker alt fra valg af 
uddannelse og arbejdsplads, til kønnede overgreb, samt mænds 
sundhed og rolle i familien. Fra helt små, mødes børnene desuden af et
kønnet sprogbrug, der fastholder kønsstereotypen, fx. når institutioner 
eller fritidsklubber laver aktiviteter for ‘rigtige drenge’, der ikke gider 
‘pigefnidder’, fastholdes en kultur, hvor piger og kvinder - også fra egen 
side - opfattes som mindre værd. Og det samme gør de drenge, der
hellere vil lege med pigerne.

Vores anbefaling:
Vi anbefaler at kommunen aktivt sætter ind med Ligestilling i 
børnehøjde. Eksempelvis ved at have pædagogiske læreplaner for 
daginstitutioner, der fremmer kønsneutrale aktiviteter og dermed
udfordrer gængse kønsstereotyper, samt skabe større bevidsthed om 
mekanismerne bag.
Pædagoger i Frederiksberg Kommune bør være opmærksomme på, 
hvordan børn allerede fra helt små præges til at udfylde et ”køn”, både 
sprogligt og i form af de aktiviteter de tilbydes eller placeres i. 
Derudover bør det enkelte barn støttes i egne valg, herunder at gå 
klædt i det tøj og den farve, de har lyst til, og at deltage i enten en 
kriger- eller en tegneworkshop, uanset køn, og vi opfordrer 
Frederiksberg Kommune til at fjerne unødvendig kønning af materialer i 
alle kommunale rum, herunder biblioteker og online-biblioteker.
I et opgør med traditionelle opfattelser af kønsroller, vil vi anlægge en 
sociologisk kønsforståelse, hvor drenge i højere grad kunne se sig selv 
som frisører eller sygeplejersker og piger i håndværksfag og 
naturvidenskabelige uddannelser, da de ikke føler sig forkerte eller 
risikerer at blive udskammet. Et opgør med den biologiske 
kønsforståelse, vil også gavne LGBTI+ personer.

12. Everyday Sexism 
Project Denmark

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for 
lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, 
økonomi og det offentlige liv.
De ovennævnte stereotype forestillinger om kønsforskelle tages ofte 
med ind på arbejdspladserne, hvor de fx udmønter sig i at mænd tager 

En kampagne om barselsorlov til mænd er et 
godt bud på et tiltag, vi som kommune og 
arbejdsgiver reelt har mulighed for at gøre.
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markant mindre barsel. På arbejdspladser med overvejende mænd, der 
fortsat dyrker kønsstereotype kønsforståelse, kan det være svært at
vælge at gå på barselsorlov, idet den stereotype kønsforståelse 
dikterer, at det er noget mødre gør, og måske er bedst til. Har mænd 
derimod fra barnsben lært at manderollen er nuanceret, og at man ikke 
bliver ‘mindre mand’ af at tage sig af sit barn, vil flere kunne se barsel 
som et positivt tilvalg. Og den tilbagegang på arbejdsmarkedet som den 
lange barsel giver kvinder - karrieremæssigt og økonomisk - kan 
mindskes ved at flere mænd tager mere barsel.

Vores anbefaling:
I Danmark tager fædre stadig kun omkring 10 procent af den samlede 
barselsperiode. Frederiksberg Kommune bør derfor lave kampagner, 
der fremmer at flere mænd vælger at tage barselsorlov.
For at fremme kvinders muligheder på arbejdsmarkedet og i ledelse, 
anbefaler vi at det enkelte barn får en individuel uddannelsesvejledning 
i folkeskolen.

Eleverne i folkeskolen får individuel 
uddannelsesvejledning i forhold til valg af en 
ungdomsuddannelse. Men ressourcerne er 
knappe i Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
så alle får måske ikke helt, hvad de har brug 
for.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

13. Everyday Sexism 
Project Denmark

Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private 
rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre 
former for udnyttelse.
I kortlægningen nævnes, at Frederiksberg Kommune allerede har en 
handlingsplan for socialt udsatte, og at der i den handlingsplan også er 
fokus på at hjælpe kvinder i voldelige parforhold videre. Der er 33.000 
kvinder der årligt udsættes for partnervold og det kræver meget for 
disse kvinder at bryde tavsheden. Derfor er det meget vigtigt at der er 
tilstrækkeligt med hjælp til kvinderne, når de henvender sig.
Det er positivt at voldsramte kvinder allerede er et fokusområde for 
Frederiksberg Kommune, men vi opfordrer til at der kontinuerligt sikres 
tilstrækkelige midler til området, så krisecentrene har det antal ledige 
pladser, der reelt er behov for.
I Kortlægningen nævnes, at der ifølge Danmarks Statistik er 0,17% af 
danske kvinder over 15 år, der har været udsat for seksuel vold begået 
af en anden end en intim partner, og at 0,22 % har oplevet seksuel vold 
fra en intim partner.
Andre undersøgelser bekræfter problemets omfang:

I forhold til seksualundervisning på 
folkeskolerne indgår samtykke osv. i 
undervisningen; vigtigheden af at sige nej til 
sex m.v. har længe været på dagsorden i 
seksualundervisningen.

Det skal være trygt at færdes i nattelivet. Der 
er en afdeling af Natteravnene på 
Frederiksberg, men de er ikke en kommunal 
organisation. SSP medarbejderne er ikke på 
arbejde om natten.

Krænkelser og vold i nattelivet er en kultur, der 
skal adresseres, men det er ikke noget 
kommunen selvstændigt kan ændre f.eks. i 
forbindelse med alkoholbevillinger. Hverken 
lovgivningen eller den nuværende 
restaurationsplan stiller krav om at arbejde 
med ligestilling i nattelivet. Kun såfremt det på 
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• En TNS Gallup-undersøgelse fra 2016 viste at 57% af danske kvinder 
var blevet ufrivilligt berørt i nattelivet.
• En EU-undersøgelse fra 20142 har vist at 19% af danske kvinder, har 
været udsat for seksuel vold en eller flere gange efter de er fyldt 15 år, 
og at 13% har været udsat for et seksuelt overgreb mindst én gang før 
de fyldte 15 år.
• Mellem 5.100 og 24.000 kvinder udsættes årligt for voldtægt eller 
forsøg på voldtægt, men i 2017 førte kun 94 ud af 890 
voldtægtsanmeldelser til fældende dom.
Dette er indgribende i unge kvinders hverdag og seksualiserede 
krænkelser og vold, giver alvorlige fremtidige problemer, der kan præge 
dem hele livet. Det er derfor vigtigt at Frederiksberg Kommune tager 
problemet med seksualiserede krænkelser og overgreb alvorligt, og 
med en aktiv og målrettet indsats og konkrete handlingsforslag, får 
nedsat de mange overgreb.

Vores anbefalinger:
Frederiksberg Kommune bør rette fokus mod unge i udskolingen og 
ungdomsuddannelserne, i forbindelse med seksualundervisning. Her 
bør de unges holdning til voldtægt og victim-blaming diskuteres, og der 
skal tales på tværs af køn om flirt, signaler, og om hvad der er samtykke 
til sex, samt retten til egen krop. Og med udsigt til den (forhåbentligt) 
snarlige ændring af voldtægtsparagraffen, er det en vigtig diskussion at 
tage med de unge.
Vi anbefaler desuden, at der sættes aktivt ind mod overgreb i nattelivet, 
da det offentlige rum ikke bør være et sted, hvor ufrivillig befamling 
accepteres. Vi ser gerne, at kommunen sætter fokus på at skabe et trygt 
miljø, der ikke tolererer seksuelle overgreb eller chikane, eksempelvis 
ved at støtte efteruddannelse af barpersonale, så de er rustet til at 
håndtere situationer, hvor der er sket krænkelser eller seksuelle 
overgreb.
Ligeledes ville vi se det som et ambitiøst og positivt tiltag, at kommunen 
udarbejdede en form for smiley-ordning til gymnasier, barer m.m., der 
arbejder for at skabe et overgrebsfrit miljø.

et senere tidspunkt fastsættes i lovgivningen, 
eller der tilføjes en henstilling i en senere 
udgave af restaurationsplanen, vil der på 
forhånd kunne stilles krav herom til 
bevillingshaveren.
Restaurationsplanen revideres med jævne 
mellemrum efter forslag fra bevillingsnævnet 
og godkendelse af kommunalbestyrelsen og 
der vil – såfremt der er tilslutning hertil – 
kunne tilføjes henstillinger/hensigtserklæringer 
om, men ikke krav til at arbejde med 
ligestilling.

Det er muligt at lave kampagner i folkeskolen, 
men ungdomsuddannelserne hører under 
regionen. Det er evt. muligt at tage det op i 
uddannelsesrådet og fælleselevrådet.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

14. Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Vi skal beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for 
vandet, inkl. bakkeområder, parker, vådområder, åer, søer og kilder til 
grundvand (rent drikkevand).
DNF er bekymret over de mange kunstgræsbaner der dækker store 
arealer i kommunen. 
Vi mener nedsivning fra disse af giftstoffer på længere sigt vil kunne 
forurene grundvandet og derved true vor drikkevandforsyning. Derfor 
bør disse udfases og andre belægninger anvendes på disse boldbaner.

Den nyeste kunstgræsbane på Frederiksberg er 
etableret med fast bund og de ældre baner er 
etableret med dræn. Drænvand/overfladevand 
fra banerne ledes til kloak. Drænvandet 
analyseres årligt for en række miljøfremmede 
stoffer, som bortset fra klorid overholder de 
fastsatte grænseværdier i banernes 
tilslutningstilladelser. 

På de ældre kunstgræsbaner er drænene dog 
ikke tætte. Dette har ført til, at der i to af 
Frederiksberg Forsynings indvindingsboringer 
kan måles kloridindhold over 
drikkevandskvalitetskriterierne. For at beskytte 
drikkevandsressourcen fremadrettet 
igangsættes der derfor i vintersæsonen 
2019/2020 forsøg med anvendelse af det 
biologisk nedbrydelige tømiddel CMA (Calcium 
Magnesium Acetat) på disse baner.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

15. Frederiksberg 
Forsyning

Verdensmål 6 er et af de verdensmål som Frederiksberg Forsyning 
arbejder med strategisk.
I forhold til delmål 6.1 skal det bemærkes at ud over at arbejde for at 
bevare det rene drikkevand så arbejder forsyningen på at holde 
omkostningerne til drikkevand så lave som muligt, således at alle har 
råd til de basale serviceydelser som vand og energi. Målet er derfor at 
sikre at de nødvendige investeringer i infrastruktur ikke belaster den 
enkelte kunde eller familie mere end højst nødvendigt.

I forhold til delmål 6.3. medgiver forvaltningen, 
at teksten i kortlægningen kan misforstås. Der 
henvises i kortlægningen til målsætningen i 
kommunens  ”Indsatsplan for 
grundvandbeskyttelse”. Frederiksberg 
Kommune er i øvrigt enig i, at avanceret 
vandbehandling kan have mange formål, 
herunder blødgøring og at det ikke automatisk 
kan sættes i forbindelse med forurenet 
drikkevand. 
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I forhold til delmål 6.3 foreslås det at beskrivelsen i første afsnit ikke 
fokuserer på at der på langt sigt kan produceres drikkevand uden 
avanceret vandbehandling. Frederiksberg Forsyning vil foreslå at
formuleringen tager udgangspunkt i at der også på langt sigt kan leveres 
drikkevand af høj kvalitet til byens borgere. I den forbindelse skal vi 
henvise til at avanceret vandbehandling kan have mange årsager, fx
ønsket om at blødgøre vandet. Frederiksberg Forsyning arbejde på at 
blødgøre det vand der sendes ud til kunderne således at de oplever 
færre gener. Denne behandling sker i overensstemmelse med
Frederiksberg Kommune. Vi skal også henvise til at også vandværkernes 
brancheorganisation Danva har revideret deres syn på avanceret 
vandbehandling således at ”drikkevandsforsyningen baserer sig på rent
grundvand, som derfor fortsat skal beskyttes mod forurening. At 
drikkevandsforsyningen baserer sig på en vandbehandling, der er så 
simpel som mulig. At drikkevandsforsyningen skal indrettes og drives, så 
kunden sikres en stabil leverance af rent og sundt drikkevand, hvor der 
samtidig er mulighed for at imødekomme kundernes efterspørgsel efter 
en tilpasset vandkvalitet (fx blødgøring).” Dette er også 
overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan og bør 
afspejles i handlingsplanen for verdensmålene under delmål 6.3.

Under delmål 6.4 skal det bemærkes at en mindre import af vand fra 
Hofor ud over en økonomisk besparelse også vil betyder, at 
belastningen af naturen uden for Københavnsområdet mindskes. 
Halvdelen af det vand der drikkes på Frederiksberg, kommer fra 
kildepladser uden for hovedstadsområdet. Et mindre træk på denne 
ressource vil komme nærmiljøet til gavn.

I forhold til delmål 6.6 skal det bemærkes at de skybrudsprojekter som 
gennemføres i samarbejde mellem kommune og forsyning i høj grad 
medfører flere grønne arealer med nedsivning af regnvand. Dette vil i 
høj grad medvirke til at gendanne grundvandsressourcen.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
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Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

16. Handicaprådet Og heller ikke til bæredygtig energi. Dog kunne visitationen måske 
allerede nu begynde at overveje eldrevne handicapbiler i stedet for de 
meget mere forurenende dieselbiler.

Frederiksberg Kommune skal være elbilby nr. 
1, det er politisk vedtaget. Derfor giver det 
også rigtig god mening i den forbindelse at 
undersøge inden for hvilke rammer, der kan 
stilles krav til handicapbiler. Desuden skal det 
undersøges om det rent praktisk kan lade sig 
gøre at opstille ladestandere, der tilgodeser 
handicapbilerne. Det vil indgå i det videre 
arbejde med elbilstrategien.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

17. Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Vi skal have betydeligt mere bæredygtig energi i vor energiforsyning og 
løbende forbedre vor energi-effektivitet.
Desuden skal vi fremme miljørigtige investeringer i infrastruktur og ren 
energiteknologi.

I budget 2020 er det vedtaget at bruge 
kommunens ejerskab af forsyningsselskaber til 
at sikre optimalt strategisk fokus på 
Frederiksbergs målsætninger for grøn 
omstilling, og dermed løfte initiativer om at 
optimere fjernvarmesystemet og 
vandforsyningen. For at sikre rettidig 
investering i de ideelle teknologier skal der 
udvikles en investeringsplan i samarbejde med 
Frederiksberg Energi og andre selskaber, som 
Frederiksberg er medejer af på mellem 1 og 2,5 
mia. kr. i CO2-neutrale energianlæg eller andre 
CO2-kompenserende teknologier. Målet er, at 
Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

18. Ældrerådet Her vil vi især pege på vedvarende energi, idet vi som et 
vindmølleproducerende land har vist vejen frem mod nye måder at 
skabe energi på.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en 
plan for lokal vedvarende energi, herunder 
hvordan solenergi kan integreres i det 
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eksisterende byggeri på Frederiksberg. Planen 
forventes at blive udmøntet i konkrete 
initiativer i 2020.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

19. Frederiksberg 
Forsyning

Verdensmål 7 er også et af de verdensmål som Frederiksberg Forsyning 
arbejder med strategisk.
I forhold til delmål 7.1, som ikke i handlingsplanen er markeret som 
relevant i en kommunal sammenhæng, vil Frederiksberg Forsyning gøre 
opmærksom på at den ene af de to indikatorer for delmålet også 
vedrører fjernvarme idet den siger ” Andel af befolkning, som primært 
anvender rene brændstoffer og ren teknologi.” Der bør derfor under 
dette mål også være en status på bæredygtige energikilder som ikke 
nødvendigvis er el. I forhold til delmål 7.1 skal det bemærkes at ud over 
at arbejde for at etablere en bæredygtig fjernvarme, fjernkøl og bygas, 
så arbejder forsyningen på at holde omkostningerne til energi så lave 
som muligt, således at alle har råd til de basale serviceydelser som vand 
og energi. Målet er derfor at sikre at de nødvendige investeringer i
infrastruktur ikke belaster den enkelte kunde eller familie mere end 
højst nødvendigt.

I forhold til delmål 7.3 skal vi bemærke at vi fuldt ud ønsker at støtte op 
omkring den kommunale indsats ift. energieffektivitet, herunder 
energioptimering af varmeforbrug i kommunale ejendomme. Det
nuværende samarbejde bør fortsætte således at det kommunale 
varmeforbrug er mest muligt effektivt.

Forvaltningen imødekommer Forsyningens 
bemærkning om, at delmål 7.1 fremadrettet 
skal inddrages i status over kommunens bidrag 
til FNs verdensmål . 

Budget 2020 understreger vigtigheden af, at 
Frederiksberg Kommune og 
forsyningsselskaberne arbejder tættere 
sammen for at opnå de forventede CO2-
besparelser. Det er politisk besluttet at bruge 
kommunens ejerskab af forsyningsselskaber til 
at sikre optimalt strategisk fokus på 
Frederiksbergs målsætninger for grøn 
omstilling, og dermed løfte initiativer om at 
optimere fjernvarmesystemet og 
vandforsyningen. Der skal således udvikles en 
investeringsplan i samarbejde med 
Frederiksberg Energi og andre selskaber, som 
Frederiksberg er medejer af på mellem 1 og 2,5 
mia. kr. i CO2-neutrale energianlæg eller andre 
CO2-kompenserende teknologier. Målet er, at 
Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

20. Udsatterådet Verdensmål 8 er særligt vedkommende for udsatte borgere i 
beskæftigelsesregi i forhold til at skabe anstændige jobs.
Alle bør have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskabet med de 
kompetencer og ressourcer, de har.
De allermest socialt udsatte er langt fra arbejdsmarkedet, og der er 
brug for en indsats for at skabe et fleksibelt og rummeligt 
arbejdsmarked. Det sociale frikort er i den sammenhæng en vigtig 
indsats til at komme tættere på arbejdsmarkedet og for give borgeren 
mulighed for at tjene egne penge.
Udsatterådet ser her behov for at FNs handlingsplan også har fokus på 
socialt frikort og på konkrete tiltag til hvordan Frederiksberg Kommune 
kan hjælpe det sociale frikort godt på vej og blive en succes.
Det handler eksempelvis om at hjælpe udsatte borgere med at finde 
egnede jobs under ordningen, og hvordan virksomhederne kan 
motiveres til at ansætte udsatte borgere. Frederiksberg Kommune kan
også her tage et socialt ansvar ved eksempelvis at stille krav i udbud af 
diverse ydelser til kommunen, om at indtænke beskæftigelse for 
udsatte gennem det sociale frikort.

I Frederiksberg Kommune er det ambitionen at 
nedbryde barrier og bane vejen for at udsatte 
borgere bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. 
Dette indgår som en del af Udsattepolitikkens 
mål for 2019 - 2022. Udsattepolitikkens 
Handleplan 2019 - 2020 har et forstærket fokus 
på indsatser som skal støtte udsatte borgere til 
at deltage på arbejdsmarkedet i ordinære job 
eller om nødvendigt i job på særlige vilkår eller 
socialt frikort.   

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

21. Handicaprådet Brugerrepræsentanterne mener, at det nu er på tide at gøre en ekstra 
indsats for at få borgere med handicap i arbejde.  Det er en gruppe, der 
halter langt efter på arbejdsmarkedet.  Det er ikke de ”lavthængende 
frugter”, som er lettest at finde job til, men med en meget større 
pædagogisk indsats over for firmaer i kommunen burde det kunne lade 
sig gøre.  Undersøgelser viser, at en pædagogisk indsats gør 
underværker.  Det er oftest uvidenhed, der afskrækker en arbejdsgiver 
fra at ansætte en handicappet medarbejder.  Det ses tydeligst, når en 
ikke-handicappet medarbejder bliver udsat for en ulykke og derefter 
med sit handicap gerne vil tilbage til arbejdspladsen.  ”Ham kender vi, 
det klarer vi.”  Desuden er det meget vigtigt, at unge med handicap 
tidligt får en fod indenfor.  De skal ikke i formålsløse ressourceforløb.  
De skal enten hurtigt i arbejde eller bevilges en førtidspension. 8.5 og 
8.6 er særligt vigtige.

I Frederiksberg Kommune er det ambitionen at 
nedbryde barrier og bane vejen for at flere 
mennesker med handicap bliver en aktiv del af 
arbejdsmarkedet. Dette indgår som en del af 
Handicappolitikkens mål for 2019 - 2022. 
Handicappolitikkens Handleplan 2020 har også 
et fortsat forstærket fokus på indsatser som 
skal støtte borgere med handicap til at deltage 
på arbejdsmarkedet i ordinære job eller om 
nødvendigt i job på særlige vilkår.   

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer



18

Verdensmål 9: Industriel innovation og infrastruktur

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

22. Handicaprådet Tilgængelighed til information er en del af verdensmål 9.  Kommunens 
information til borgerne bør være tilgængelig også for borgere med 
handicap. Det gælder ikke kun blinde men i høj grad også borgere med 
kognitive vanskeligheder.

I Frederiksberg Kommune arbejdes der 
systematisk med voksenudredningsmetoden 
for borgere med funktionsnedsættelser, 
herunder kognitive vanskeligheder. Dette med 
henblik på at afdække behovet for indsatser, 
der afhjælper funktionsnedsættelsen, 
herunder fx i forhold til kommunikation med 
kommunen.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

23. Ældrerådet Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig 
industrialisering og understøtte innovation.
Her vil vi specielt fremhæve punktet om udnyttelse af ressourcer, øget 
forskning, samt gøre infrastrukturer / transport bæredygtig.

Forvaltningen er enig. Med Budget 2020 er der 
sat ekstra fokus på Frederiksberg som elbilby 
nr. 1, som et af mange tiltag til at sikre den 
bæredygtige transport.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

24. Handicaprådet Vi mener, at Frederiksberg kommune blandt andet ved at have en 
Handicappolitik med rullende handleplan er opmærksom på den 
ulighed, der let opstår i forhold til borgere med handicap.  
Handicaprådet er desuden aktive i fordeling af midlerne i 
tilgængelighedspuljen, der anvendes til at tilgængeliggøre det offentlige 
rum.

Forvaltningen er enig i bemærkningen om, at 
kommunens handicappolitik og handleplan 
sikrer fokus på ligebehandling af personer med 
et handicap.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

25. Handicaprådet Bæredygtige boliger er også egnede boliger til alle. Såfremt alle boliger 
er anvendelige fra begyndelsen også for borgere med handicap, bliver vi 
ikke noget særligt, der skal bo bestemte steder i bestemte områder.  
Elevatorer og tilgængelighed generelt er et vigtigt mål for kommunen.  
Vi glædes ligeledes over arbejdet med tilgængelighed til udearealer og 
parker.

Frederiksberg er en mangfoldig og tryg by, som 
rummer mennesker i forskellige livssituationer 
og med forskellige muligheder og behov. Der 
skal være plads til alle på deres vej gennem 
livet – det har altid været Frederiksbergs 
kendetegn, og det skal det blive ved med at 
være. Frederiksberg er et fællesskab, hvor alle 
har noget at bidrage med. Gennem de senere 
år har social bæredygtighed været et stærkt 
afsæt for arbejdet med at sikre et 
Frederiksberg for alle. Med ”byen for alle” som 
et strategisk pejlemærke for budget 2020-23 
sættes der yderligere ind for at skabe plads til 
alle. I den sammenhæng er tilgængelighed et 
vigtigt parameter. Det er i fokus i arbejdet med 
parker, byrum og bygninger. Elevatorer er et 
krav til nyt etagebyggeri, og hvis der laves nye 
tagboliger i eksisterende etagebyggeri, stilles 
der også krav om elevator. Nybyggeri skal være 
tilgængeligt, således alle i princippet kan bo i 
dem. For eksempel er døråbninger med en 
bredde, således at kørestole kan komme 
igennem

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

26. Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Vi skal reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra 
Frederiksberg. Det skal blandt andet ske ved at give speciel 
opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former 
for affald.

Det er af stor betydning for vores fremtid, at 
den enkelte borgers økologiske fodaftryk 
reduceres. Derfor er det netop vedtaget i 
budget 2020, at der skal stilles ekstra skarpt på 
at udbrede delemobilitet og øge 
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Vi skal også sikre alle borgere adgang til offentlige steder og grønne 
områder. 
Frederiksberg Kommune er den tættest befolkede kommune i Danmark 
og vi har kun begrænsede arealer tilbage for ny byudvikling, de bør 
bruges med stor omtanke. Den uhæmmede by fortætning som har 
været gængs politik de seneste år bør stoppes. Det er ikke bæredygtigt 
at flere og flere arealer overbebygges og der gives tilladelse til flere ny 
højhusbyggerier, som yderligere vil forøge de miljø- og 
trængselsproblemer der allerede er i vor lille kommune.

genanvendelsen af affaldet. Særligt 
byggeaffald har stor opmærksomhed, hvor der 
i højere grad skal arbejdes ud fra cirkulære 
principper.

Adgangen til offentlige, grønne områder er 
også et af kommunens fokusområder, der er 
yderligere beskrevet i Frederiksbergstrategien.

På Frederiksberg skal der kun bygges, når det 
vurderes, at det gør byen bedre. Nyt byggeri 
skal tilføre byen mere kvalitet. Det kunne 
være, at byen kommer til at hænge bedre 
sammen, et dødt hjørne bliver levende eller 
ved at imødekomme behov for eksempel øget 
tilgængelighed. Det er med både miljømæssig 
og social bæredygtighed for øje, og der tages 
udgangspunkt i de konkrete kulturhistoriske 
værdier i det pågældende område. Det ses 
blandt andet i visionen for Frederiksberg 
Hospital, hvor der er mindst lige så meget 
fokus på at bevare bygninger og fastholde og 
udvikle det grønne både med bynatur og 
klimaprojekter som på at bygge nyt. 

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

27. Ældrerådet Herunder vil vi gerne pege på garanteret adgang til sikre og billige 
boliger, bæredygtige investeringer i bæredygtig transport, skabelsen af
offentlige, grønne rum samt forbedring af byplanlægning, hvor der 
opnås en større deltagelse og inddragelse.

Som en del af budget 2020 blev det vedtaget, 
at der i forbindelse med den kommende 
Kommuneplan skal udarbejdes en samlet 
boligpolitik, der blandt andet skal sikre nye 
former for familieboliger, der i højere grad 
giver mulighed for at blive på Frederiksberg, 
når familien vokser; et fokus på at udvikle 
boligområder, hvor borgere i forskellige 
livssituationer bor sammen og er med til at 
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understøtte fællesskabet, sammenhængs-
kraften og den sociale bæredygtighed, og at 
Frederiksbergs ældre skal have vished for, at 
der er en ledig plejebolig klar, når det ikke 
længere er muligt at klare sig i eget hjem.

Ligeledes har budget 2020 fokus på bæredygtig 
transport og grønne områder.

Inddragelse af borgerne i byens udvikling ligger 
kommunen meget på sinde og vil derfor fortsat 
være højt prioriteret.

Der er fokus på den blandede by med plads til 
alle med boliger til forskellige 
indkomstgrupper, der dækker de forskellige 
behov

I Frederiksbergstrategien 2016 er et af 
kardinalpunkterne, at vi skaber løsninger 
sammen gennem dialog og samarbejde. Det er 
en måde, Frederiksberg Kommune har 
forpligtet sig til at arbejde på. Det gælder også 
i byplanlægningen. Her kan for eksempel 
nævnes grundige dialogprocesser om 
Frederiksberg Hospital. Det har været i fokus, 
og det bliver det ved med at være. 

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

28. Frederiksberg 
Forsyning

Verdensmål 11 om bæredygtige byer er meget vigtigt for Frederiksberg 
Forsyning, idet vi leverer nogle af de basale forudsætninger for livet i 
byen.
I forhold til delmål 11.1 skal vi gøre opmærksom på at forsyningen som 
nævnt ovenfor arbejder med at gøre holde omkostningerne til forsyning 
så lave som muligt, således at alle har råd til de basale serviceydelser 

Samarbejdet med Frederiksberg forsyning er 
vigtigt for at opnå målet om at klimatilpasse 
Frederiksberg og der vil fortsat være fokus på 
det gode samarbejde. Bemærkningen er derfor 
taget til efterretning.
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som vand og energi. Dette mål er udfordret af de betydelige 
investeringer der i disse år sker i infrastruktur i byerne, men fortsat et 
fokusområde i forsyningens strategi. Frederiksberg borgerne betaler 
overordnet set mindre til forsyning af vand og varme end de øvrige 
indbyggere i hovedstaden.

I forhold til delmål 11.5 så arbejder forsyningen som nævnt i 
handlingsplanen sammen med Frederiksberg Kommune og på tværs af 
hovedstadsområdet i forhold til at klimasikre byen mod fx ekstrem 
regn. Det er utroligt vigtigt at dette gode samarbejde opretholdes.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

29. Ældrerådet En miljømæssig håndtering af affald med henblik på udledning i såvel 
vand, luft og jord. Fokus på at affaldsmængder reduceres ved genbrug
og genanvendelse.

Der er i budget 2020 sat ekstra fokus på 
affaldsgenanvendelse. Desuden arbejdes der 
på en ny Affalds- og Ressourceplan, der skal 
sætte retningen for kommunens fremtidige 
håndtering af affaldet.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 13: Klimaindsats

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

30. Handicaprådet Men det kan jeg til klimaforanstaltninger!  Det skal gøres med større 
omtanke end nu.  Vi har et fint eksempel.  Mellem Betty 1 og Betty 2 på 
Betty Nansens alle er der et lille grønt område, der sammen med 
udearealerne omkring husene skal anvendes af beboere i husene, 
beboere i det kommende plejecenter og eleverne på Skolen ved 
Nordens Plads.  Der skal etableres et LAR, et hul til opsamling af 
regnvand, 80 cm dybt.  For beboere og deres gæster er det en helt 

Der har i løbet af efteråret været en del dialog 
mellem en række interessenter herunder 
Handicaprådet i forbindelse med LAR-bassinet 
mellem Betty 1 og Betty 2. Handicaprådet har 
især været bekymret over 
tilgængelighedsforholdene til det forsinkede 
trænings- og opholdsområde. På baggrund af 
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vanvittig ide og totalt uanvendelig. Læg disse opsamlingssystemer på 
steder, hvor de ikke generer eller udform dem, så området bliver 
anvendeligt.

dette og andre meldinger er der lavet forslag til 
en revideret plan med bedre løsninger for at 
imødekomme de fremlagte krav og ønsker.  

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

31. Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de kommunale politiske 
beslutninger, strategier og planlægning og øge den generelle viden og 
opmærksomhed på vore lokale muligheder for både at bremse den 
globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. På både 
individuelt og institutionelt niveau.

DNF støtter fuldt ud kommunens tiltag i forbindelse med 
skybrudssikring, men de må ikke være i modstrid med mål nr. 15. Vi er 
imod radikale tekniske indgreb i vore fredede områder, som kan skade 
biodiversiteten og miljøet i byen. Her er St. Jørgens Sø 
skybrudsprojektet med forslag om at sænke vandstanden i søen, noget 
vi ser på med meget stor bekymring. Det er vigtig at bevare søens store 
vandflader og biodiversitet som er meget vigtigt for miljøet i hele 
København.

Indsatsen for at reducere CO2-udledningen og 
dermed de menneskeskabte klimaforandringer 
har stor opmærksomhed på Frederiksberg. Det 
er netop vedtaget, at kommunens målsætning 
om at være CO2-neutral rykkes fra 2035 til 
2030. For at nå dette mål igangsættes konkrete 
tiltag, der både skal reducere CO2-udledningen 
i kommunen som virksomhed, men også tiltag 
der skal reducere CO2-udledningen fra den 
enkelte borger.

København og Frederiksberg har netop 
besluttet ikke at arbejde videre med de 
løsninger, som omfatter en større ændring af 
Skt. Jørgens sø. I de kommende år igangsættes 
en miljøkonsekvensvurdering, som skal 
undersøge mulighederne for at pumpe 
skybrudsvand op i søen eller lede 
skybrudsvand direkte ud i havnen. Der er en 
række inddragelsesfaser i denne proces, hvor I 
og andre vil have mulighed for at komme med 
ideer og kommentere mulighederne. De 
politiske udvalg skal efterfølgende beslutte, 
hvilken løsning de ønsker at gå videre med.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer
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32. Ældrerådet Her ser vi et punkt, hvor alle lande bør stå sammen for at sikre 
menneskehedens fremtid. Det er op til de enkelte lande i samarbejde at
arbejde for, at jorden også fremover vil være et sted, hvor der trives liv.
Den enkelte borger kan med sin levemåde være med til at disse mål 
lettere nås.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 15: Livet på land

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

33. Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Vi skal bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og 
bruge dem bæredygtigt. Det gælder især parker, vådområder og 
områder med mangel på vand.
Vi skal også skride til handling med det samme for at stoppe tabet af 
biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder for at 
beskytte truede dyrearter og insekter og forhindre, at de bliver 
udryddet.
Frederiksberg Kommune bør have en naturpolitik, som mange 
kommuner i Danmark allerede har. En sådan politik vil være et godt 
redskab til at styrke biodiversiteten i kommunen og et sted hvor man 
kan samle alle de gode planer for naturen/biodiversiteten som allerede 
findes i kommunens strategier og planer. Godt nok er der ikke nogen 
vild natur i vort område, men vore få naturområder Søndermarken, 
Frederiksberg Have, kirkegårdene og vore parker er under stort pres, da 
de er nærekreativt område for ca. 200.000 borgere på Frederiksberg og 
Københavns Kommune. Derfor er det vigtigt at disse områder beskyttes 
og ikke bare opfattes som byggegrunde og reservearealer for aktiviteter 
der ikke er plads til andre steder. Samtidig er det vigtigt at vi får mange 
flere grønne arealer i kommunen, det er ikke nok med grønne tage og 
facader.

I forvaltningen af friarealerne på Frederiksberg 
tilstræber vi netop at prioritere biodiversitet og 
eksisterende økosystemer. Eksempelvis følger 
vi vandkvaliteten i Frederiksberg Have, og nye 
vådområder søges etableret, som det er sket i 
Søndermarken, Byhaven Fuglebakkevej og i 
Grøndalen, hvor søarealer er udlagt som del af 
skybrudsprojekter.          

Som en del af Budget 2020 er det besluttet, at 
der skal arbejdes for at mindske den såkaldte 
varmeøeffekt og øge biodiversiteten. Hver 
kvadratmeter tæller og det er politisk vedtaget, 
at der skal være flere grønne lommer, tilskud 
til grønne tage, solceller og arbejdes med at 
inspirere borgere, boligforeninger og 
virksomheder. I nye buslæskure skal der 
arbejdes for grønne tage. Der skal også bruges 
flere græsarter, vand, blomster, træer og være 
plads til ”det vilde og uplejede” for at fremme 
biodiversiteten.

Der bliver desuden inden længe lanceret en 
kampagne i samarbejde med Danmarks 
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Naturfredningsforening, hvor private haveejere 
på Frederiksberg opfordres til at holde deres 
haver giftfrie til glæde for byens biodiversitet 
og drikkevand.

En egentlig Naturpolitik eller Biodiversitetsplan 
kunne være et gavnligt redskab til sikring af 
den fortsatte prioritering af bynaturen på 
Frederiksberg, som kommunen vil tage til 
efterretning.

Søndermarken, Frederiksberg Have og de 
frederiksbergske kirkegårde er naturligvis 
beskyttede og skal ikke anvendes til 
byggegrunde.                                                                         

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

34. Handicaprådet Retssikkerhed for alle med særligt øje for borgere med handicap har 
Danske Handicaporganisationer på sit program.  Der er derfor et 
område, Handicaprådets Brugerrepræsentanter ønsker fremmet.  
Desuden finder vi, at ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner” også er et begreb, der bør omtales i Frederiksberg 
kommune.  Det er lige her, svage borgere, som kan være borgere med 
handicap, kan komme i klemme.  Det bør forvaltningen også være 
opmærksom på.

På Frederiksberg anvendes der i alle 
afgørelsessager Socialstyrelsens anbefalinger, 
nemlig metoden voksenudredningsmetoden. 
Dette skal sikre borgerinddragelse og en 
helhedsorienteret sagsbehandling med 
udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 

Alle sociale institutioner er underlagt det 
sociale tilsyn, og alle tilsynsrapporter og 
institutionernes ydelser ligger offentligt 
tilgængeligt på tilbudsportalen.dk. Lokalt har 
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Socialafdelingen beskrevet alle sociale tilbud 
på socialetilbud.frederiksberg.dk.

Med borgerens fælles plan har man lavet et 
fælles samarbejde og et fælles sprog imellem 
myndighed og udfører med borgeren i 
centrum. På et indvidniveau monitoreres 
borgerens udvikling og indsatsen justeres 
løbende. Og på institutionsniveau kan man 
aggregere data og drage fælles læringspunkter 
blandt andet med henblik på løbende 
forbedring af indsatser.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

35. Udsatterådet Verdensmål 17 handler om at skabe bæredygtig udvikling.
På socialområdet er de frivillige sociale organisationer vigtige aktører i 
forhold til at inkludere udsatte borgere i positive hverdagsfælleskaber. 
Udsatterådet ser gerne at handlingsplanen til FNs verdensmål har fokus 
på hvordan civilsamfundet i højere grad kan bringes i spil og inddrages 
til at inkludere sårbare grupper. Vi glæder os her til at bidrage med 
indspil til konkrete tiltag på baggrund af den workshop, som
Udsatterådet i fællesskab med forvaltningen skal afholde, som en del af 
det netop aftalte budget 2020.

Forvaltningen er enig i, at handleplanen for FNs 
verdensmål skal beskrive civilsamfundets rolle i 
forhold til at inkludere sårbare grupper i 
samfundet.

Forvaltningen foreslår derfor følgende tilføjelse 
til handleplanen side 5 efter afsnittet om 
uddannelsesinstitutionerne:
”Frederiksberg Kommune skal tage 
udgangspunkt i det bærende princip ”Leave no 
one behind”, som verdensmålene og den 
tilhørende 2030-erklæring bygger på. Det er af 
stor betydning for byens bæredygtige udvikling, 
at alle borgere uanset alder, etnicitet, social 
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indkomst og tilhørsforhold gives mulighed for 
at deltage i den globale udvikling. For at sikre, 
at også sårbare grupper inkluderes i 
fællesskaber og beslutningsprocesser skal 
kommunen være særligt opsøgende på 
partnerskaber med civilsamfundet, herunder 
organisationer og borgergrupper, der kan 
bidrage med konkrete initiativer, der kan 
understøtte inklusionen.”

36. FN Forbundet 
København

Vi imødekommer understregelsen af, hvor vigtigt mål 17 er for opnåelse 
af Verdensmålene. Vi er naturligvis enige i at implementering af den 
bæredygtige dagsorden kræver brede samarbejder, og værdsætter at 
Frederiksberg Kommune ser dette som en kerneopgave på tværs af 
relevante aktører.
Det er derfor enormt ærgerligt med en vurdering der lyder, at der ikke 
sættes konkrete mål for indfrielse af mål # 17, da en løbende 
opmærksomhed er ligeså vigtigt. Verdensmålene er ikke blot et narrativ 
man kan tage til sig, de er en essentiel nødvendighed hvis vi skal sikre 
en bæredygtig udvikling. Vi har travlt hvis vi da overhovedet kan nå i 
mål i 2030. Vi anbefaler derfor et højere ambitionsniveau.
Helt korrekt skal Verdensmålene være med til at skabe transformativ 
forandring og hertil er partnerskaber helt afgørende. Vi ved at 
kortlægningens primære formål er at give et øjebliksbillede, men vi 
opfordrer til at medtænke følgende, for virkelig at komme den 
bæredygtige dagsorden til livs.

Forvaltningen er enig. I forbindelse med 
budget 2020 er det vedtaget, at et 
bæredygtighedslaboratorium skal danne 
rammerne for nye partnerskaber og nye måder 
at gøre tingene på, så Frederiksberg Kommune 
bliver stærkere på at bidrage til verdensmål 17.

Forvaltningen foreslår følgende supplement til 
handleplanen side 5:
”Arbejdet med at realisere FNs verdensmål 
rækker videre end kommunens eget 
handlerum, og derfor er det vigtigt at inddrage 
og engagere borgerne, foreningerne, 
virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og 
andre lokale aktører for at sikre den lokale 
forankring og realisering af verdensmålene. 
Kommunen har her en særlig rolle og mulighed 
for at gå i dialog med aktørerne om at 
omsætte de komplekse verdensmål til 
hverdagshandlinger. Frederiksberg Kommune 
skal arbejde for at realisere verdensmålene 
gennem kommunikation og information, 
involvering og samskabelse og indgåelse af 
såvel praktiske som strategiske samarbejder.”
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37. FN Forbundet 
København

Delmål: 17.14: Politikkohærens handler om at andre politikker ikke 
modarbejder andre målsætninger, som fx at når kommunen indgår et 
erhvervssamarbejde, må det ikke undergrave andre politiske 
intentioner. Da der både på kommunalt og nationalt niveau er en 
tendens til silotænkning, finder vi det utilstrækkeligt blot at sige, at 
politikkohærens allerede indgår som en naturlig del af det politiske og 
administrative arbejde. Vi ser gerne en mere præcisering af, hvordan 
indsatsen kan styrkes.

Frederiksberg Kommune har et planhierarki, 
der fungerer som et styringsværktøj i den 
kommunale hverdag og forhindrer, at vedtagne 
planer og strategier modarbejder hinanden.
Desuden er tværgående samarbejde højt 
vægtet i den kommunale organisation.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

38. FN Forbundet 
København

Delmål 17.16: I forlængelse heraf er Greater Copenhagen samarbejdet 
et eksempel på, hvor det havde været klædeligt at præcisere 
overvejelser om, hvordan erhvervssamarbejde, hvis formål er at 
fremme vækst- og beskæftigelsesfremmende indsatser, ikke 
modarbejder andre sider af den bæredygtige dagsorden. Foruden kan 
det bekymre, om grønne og sociale aspekter er i risiko for 
nedprioritering.

Greater Copenhagen er et fælles brand, som 
dækker over 79 kommuner og 3 regioner i 
Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Formålet er 
at skabe mere vækst og flere job i regionen. 
Visionen og det overordnede fokus handler om 
bæredygtig vækst, og brandingen af regionen 
som grøn.
Der arbejdes med regionens styrkepositioner 
som bl.a. life science, digital infrastruktur og 
bedre sammenhængende kollektiv trafik samt 
et arbejdsmarkedscharter, der skal sikre et 
integreret arbejdsmarked i regionen. Vision og 
fokusområder er derfor en erklæret del af den 
bæredygtige dagsorden.  

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

39. FN Forbundet 
København

Delmål 17.17: Vi havde gerne set en mere præcisering af hvordan 
Frederiksberg Kommune tænker at bidrage til flere og stærkere 
civilsamfundspartnerskaber. Helt korrekt er det ikke et mål i sig selv blot 
at indgå partnerskaber, så det er dermed også utilstrækkeligt blot at 
sige at samarbejdspartnere er nævnt i alle planer, politikker og 
strategier. Derimod burde der være en præcisering af, hvordan 
kommunen forestiller sig at mere inddragelse af civilsamfundet kan 

Forvaltningen er enig i, at samarbejdet med 
civilsamfundet og kommunens støtte til nye 
partnerskaber skal styrkes. I forbindelse med 
budget 2020 er det besluttet, at Frederiksberg 
Kommune nedsætter et bæredygtighedsråd, 
der med udgangspunkt i ”Bæredygtigt 
Frederiksberg” også skal fokusere på 
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bidrage til at nå Verdensmålene. Vi opfordrer til nedsættelse af § 17 stk. 
4 udvalg og imødekommer også gerne flere tiltag.
Inddragelse af civilsamfundet er fuldstændig afgørende i opnåelsen af 
Verdensmålene, især på et lokalt plan. Det er os der er borgerne 
nærmest og dermed er deres talerør. Det er essentielt i 
Verdensmålsløftet om leaving no one behind, som lyder at vi skal starte 
med dem der er mest tilbagestående og som kan få mest ud af den 
bæredygtige dagsorden. Vi opfordrer til at dette løfte, som desværre er 
fraværende i udkastet til handlingsplanen, medtænkes i den endelige 
handlingsplan.

implementeringen af FNs verdensmål. Rådet 
etableres som et paragraf 17 styk 4 udvalg med 
en bred sammensætning af politikere, borgere, 
organisationer og andre af byens interessenter.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

Generelt

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger

40. FN Forbundet 
København

Afslutningsvis minder vi om at både finansiering og dataindsamling er 
afgørende for implementering af verdens mest ambitiøse plan. Vi 
imødekommer at begge aspekter fremhæves i kortlægningen som en 
prioritet, men havde gerne set specificering på, hvordan Frederiksberg 
Kommune vil komme i mål med dette. Lige præcis finansiering og 
dataindsamling er en udfordring på alle niveauer fra FN til nationalstater, 
så det er glædeligt hvis Frederiksberg Kommune vil påtage sig sin del af 
ansvaret, måske fremadrettet kan være rollemodel for andre kommuner, 
og måske endda også regeringen.

Der er ikke afsat midler eller ressourcer, der 
specifikt er øremærket til at nå i mål med FNs 
verdensmål, men implicit ligger 
finansieringen og ressourcerne i de konkrete 
tiltag om fx delemobilitet, varmeøeffekt, der 
er besluttet som en del af budgetforlig 2020.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

41. SDG netværket 
København

Integration af Verdensmålene i strategier, politikker og handleplaner:
Det er glædeligt med høje ambitioner for at integrere Verdensmålene i 
Frederiksbergstrategien; at gøre Verdensmålene til en del af 
Frederiksbergs DNA og bruge dem som retning for, hvordan 
Frederiksberg skal udvikle sig; samt bruge Verdensmålene til at styrke 
indsatsen i allerede eksisterende initiativer. Men vi mangler information 
om, hvordan dette konkret skal ske.
For selvom vi anerkender den store indsats der ligger bag kortlægningen 
og den systematiske gennemgang af både delmål og relevante politikker, 

Se svaret ovenover.
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der bl.a. fremhæver mulige indsatsområder, der over de kommende år 
kan indarbejdes i relevante politikker, strategier og handleplaner, må vi 
konstatere at kortlægningen mest af alt lever op til sin beskrivelse som et 
øjebliksbillede på, hvad status quo er for Frederiksberg Kommune.
Vi havde gerne set en analyse af, hvad Frederiksbergs primære 
udfordringer er og hvor Verdensmålene kan bidrage til forbedringer. 
Dette inspireret af det danske civilsamfunds Spotlightrapport, der netop 
fremhæver hvor det står mest kritisk til for Danmark og den bæredygtige 
udvikling, samt med konkrete anbefalinger på forbedringer. Denne 
nytænkende og modige tilgang er for at bryde med den tendens der også 
ses globalt, hvor nationer og aktører primært fremhæver deres gode 
tiltag i implementering af Verdensmålene, frem for at betone 
udfordringer og arbejdet med disse, så den bæredygtige udvikling virkelig 
kan tage fat.
Man kunne bl.a. være inspireret af den nyeste FN rapport for status på 
Verdensmålene, hvor 15 uafhængige eksperter, heriblandt Kathrine 
Richardson fremhæver især fire parametre, der går i den forkerte retning: 
verden oplever voksende ulighed, den globale opvarmning er stigende, 
biodiversiteten er truet, og mængden af affald skabt af mennesker 
vokser. Det havde været et interessant at høre om disse var blandt nogle 
af de mest presserende udfordringer for Frederiksberg, samt hvordan 
kommunen tænkte det kunne bidrages til netop disse mål.
Derudover er det bekymrende at udkastet til handlingsplanen ikke 
benævner finansiering til implementering af Verdensmålene. Vi ved at 
verdens mest ambitiøse plan kræver stor finansiering, så det havde været 
værdsat at høre om, hvordan Frederiksberg vil imødekomme dette på 
lokalt niveau.

42. SDG netværket 
København

Verdensmålene som grundlag for organisationsudvikling:
Vi imødekommer det store fokus på kommunens indkøbsportefølje med 
flere bæredygtig tiltag og opfordrer til at Frederiksberg Kommune presser 
andre kommuner til samme initiativ. Der kan evt. hentes inspiration i 
’Skattelyfri Kommuner’ og på samme vis skabe opbakning til mere 
bæredygtig indkøbspolitik. Dog mangler der et fokus på at få borgerne 
med, hvilket bl.a. kunne gøres med en ambition om mere tydelighed om 
Verdensmålene i det offentlige rum i Frederiksberg kommune.

Forvaltningen er enig i, at der fortsat skal 
være stor opmærksomhed rettet mod, at der 
også fremadrettet sker en indsats for at 
bidrage til verdensmålene. Derfor er det 
hensigten, at kommunens indsats evalueres 
med passende intervaller fx hvert tredje år, 
som der er foreslået i planen på side 6.
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Det er glædeligt at direktionen pålægges et stort ansvar for tværgående 
koordinering af Verdensmålene, og at ledere og andre decentrale 
enheder skal have et forøget fokus på den bæredygtige dagsorden. Men 
da vi ved at det er en stor udfordring for alle at opnå Verdensmålene, 
havde vi havde gerne set konkrete bud på, hvordan arbejdet tænkes 
gennemført især ift. indhentning data og konkrete værktøjer til sikring af 
Verdensmålene. Netop sådanne tiltag er essentielle i arbejdet med 
Verdensmålene og kunne være til inspiration for andre aktører heriblandt 
regeringen. Kort sagt advokerer vi for at Verdensmålene ikke blot 
forbliver et godt narrativ og på oplysningsniveau – jo mere konkret i 
handlingsmuligheder desto bedre.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer

43. SDG netværket 
København

Verdensmålene som drivkraft for lokal innovation og samskabelse med 
byens borgere og aktører
Vi imødekommer anerkendelsen af borgernes store betydning i en 
succesfuld implementering af Verdensmålene på Frederiksberg. Men der 
mangler en erklæring om at den bæredygtigt udvikling netop er for 
borgerne og kommende generationer, ikke mindst de mest 
tilbagestående dele af befolkningen. Derfor ærgrer vi os over at 
verdensmålsløftet om leaving no one behind er helt fraværende i 
udkastet til handlingsplanen. En succesfuld implementering af 
Verdensmålene er netop baseret på at starte med de mest 
marginaliserede og bruge dagsordenen til at få alle med.
Derudover er det uklart hvordan Frederiksberg Kommune helt konkret vil 
sikre inddragelse af borgerne. Hertil imødekommer vi forslaget om at 
nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg til at understøtte et vedvarende politisk 
fokus, men opfordrer til at det også består at borgere, civilsamfund og 
andre aktører såsom akademikere og den private sektor, for at sikre en 
stærk tværfagligt samhørighed i implementering af Verdensmålene i 
Frederiksberg.

Forvaltningen er enig i bemærkningen om 
det uheldige ved fraværet af FNs 
overordnede princip ”Leaving no one 
behind”. På den baggrund foreslås tilføjet 
følgende til handleplanen side 5 efter 
afsnittet om uddannelsesinstitutionerne:
”Frederiksberg Kommune skal tage 
udgangspunkt i det bærende princip ”Leave 
no one behind”, som verdensmålene og den 
tilhørende 2030-erklæring bygger på. Det er 
af stor betydning for byens bæredygtige 
udvikling, at alle borgere uanset alder, 
etnicitet, social indkomst og tilhørsforhold 
gives mulighed for at deltage i den globale 
udvikling. For at sikre, at også sårbare 
grupper inkluderes i fællesskaber og 
beslutningsprocesser skal kommunen være 
særligt opsøgende på partnerskaber med 
civilsamfundet, herunder organisationer og 
borgergrupper, der kan bidrage med konkrete 
initiativer, der kan understøtte inklusionen.”
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Forvaltningen er enig i bemærkningen om at 
sikre borgerinddragelsen. Som skrevet 
tidligere bliver der i 2020 nedsat et bredt 
sammensat bæredygtighedsråd, der blandt 
andet skal bidrage til et implementere 
verdensmålene. Desuden bliver der fortsat 
givet midler til folkeskolerne til deltagelse i 
”Aktion Verdensmål”, der er et læringsforløb.

44. SDG netværket 
København

Vedvarende politisk fokus på FN’s Verdensmål
Det er glædeligt med de forskellige initiativer for at følge op på arbejdet 
med Verdensmålene, heriblandt planer om en opsamling/kortlægning 
cirka hvert tredje år. Vi opfordrer til at kommunen husker at inddrage 
borgerne, så også de bliver hørt i hvordan de mener implementeringen 
går.
Med henblik på Frederiksbergs Kommunens ambitioner om også at 
fastholde et fokus på Verdensmålene i en række større strategiske 
projekter, er det naturligvis kærkomment at kommunen indgår i DK 2020 
initiativet. I disse klimakritiske tider er det kun glædeligt at være 
inspireret af C40 og tage ansvar for Paris-aftalen på lokalt niveau, men vi 
opfordrer til at bruge dette til at presse op ad nationalt. Danskerne er 
ligesom andre verdensborgere bekymret for klimaforandringerne og 
kræver at regeringen udarbejder en klimalov. Vi opfordrer til at 
Frederiksberg kommune bakker op om dette krav og står sammen med 
borgerne i opfordringen til regeringen om en bindende klimalov.
I forlængelse heraf så vi også gerne at Frederiksberg kommune tog ansvar 
for sikring af Verdensmålene via andre kanaler, såsom pres på andre 
kommuner via KL, eller med stærkere samarbejde fx via Verdensmåls 
Venskabskommuner. Hertil også vigtigt at være det gode eksempel over 
for nabokommunen København, som stadig har lang vej til at nå i mål 
med Verdensmålene.

Frederiksberg Kommune er bevidst om den 
rolle kommunen har i forhold til byens egne 
aktører, men også muligheden for at præge 
den nationale udvikling. Kommunen deltager 
derfor i mange netværk og samarbejder med 
det formål at bidrage til den større 
dagsorden.

Bemærkningen giver ikke anledning til 
ændringer


