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Høringssvar vedr. Frederiksbergstrategien 2015 (udkast 18.12.2015) 
 
 
Hermed følger kommentarer vedr. Frederiksbergstrategien 2015 og de fire temaer, som er 
valgt som prioriterede områder i strategien. Kommentarerne skal ses i sammenhæng med de 
kommentarer, der blev fremsendt i den husomdelte avis "Omstil Frederiksberg" (dateret 26. 
september 2013) og udgivet af lokale grønne foreninger. For god ordens skyld skal det 
nævnes, at nedenstående helt og holdent er underskriverens eget høringssvar. 
 
Frederiksberg Kommune er i mange henseender en rigtig god kommune at være borger i. Med 
de udfordringer, der kommer fra fremtiden, kan det dog være en god idé at se udkastet i en 
lidt større kontekst: 
 
"Byen i byen" handler om Frederiksberg Kommune som en integreret del af Greater 
Copenhagen. - Frederiksberg har gennem årene bidraget til, men også nydt godt af at være en 
integreret del af Øresundsregionen. I disse år peges på og henvises til de nordiske lande og 
disses måde at håndtere planlægningsspørgsmål på, på vore livsstile, på sammenhængskraft 
m.v.. Med de ressourcer som Frederiksberg Kommune rummer, kan det undre at 
Frederiksberg Kommune ikke er aktiv i nogen af de internationale foreninger, der eksisterer 
for alverdens kommuner. Det foreslås derfor, at Frederiksberg Kommunalbestyrelse 
overvejer et aktivt medlemskab og/eller at forberede aktiv deltagelse i f.eks. ICLEI, "Learning 
cities" , "Making cities resilient" eller "100 resilient cities". Med henblik på udvikling af 
kommunen, herunder som en slags bidrag til en efteruddannelse og videreudvikling af 
kommunens medarbejdere. 
 
Livskvalitet i hverdagen skal beskrive, hvorledes Frederiksberg sætter fokus på at prioritere 
livskvaliteten for borgerne. Her er sikkerhed og tryghed nøgleord. På et sådant tema bør 
kommunen kunne redegøre for, hvorledes kommunen f.eks. bidrager til at skolerne i deres 
undervisning har fokus på en omstilling til resiliens og bæredygtighed (herunder at udvikle 
skolehave-konceptet med skolekøkken-aktivitet og elevernes egen kantinedrift), at 
kommunen understøtter, at der udvikles "communities" i samarbejde med beboerne rundt i 
kommunen for at understøtte en egenidentitet for naturligt afgrænsende lokalområder, at der 
arbejdes på at øge antallet af økologiske produkter i kommunens institutioner, at der arbejdes 
på at udvikle en lødig alsidig public servise information til borgerne og at der arbejdes på en 
idéudvikling om den fremtidige anvendelse af hospitalsgrunden (kommunen bør snarest 
involvere borgerne i et idéudviklingsarbejde). 
 
Vidensbyen er mulig i kraft af eksistensen af et antal uddannelsesinstitutioner, herunder 
UCC, ungdomsuddannelser og højere læreanstaltninger med et internationalt netværk. 
Uddannelsesinstitutionerne er et stort plus for Frederiksberg. Men hvordan har 
Frederiksberg kommune bidraget til, at der kan finde et møde sted mellem de mange 
udenlandske lærere og studerende på den ene side og kommunen og dens borgere på den 
anden side? Ser Frederiksberg Kommunen en opgave i at bidrage til at 



uddannelsesinstitutioner og byen og dens borgere udvikler et samarbejde til fælles glæde? 
Hvad med at udskrive en idékonkurrence om, hvordan samarbejdet kan udvikles? 
 
Klimabyen for fremtiden skal sætte fokus på, hvordan Frederiksberg kommune håndterer 
udviklingen i CO2-udledningen og i omstillingen til bæredygtighed. Kommunen bør opstille en 
række indikatorer, som kommunen lader sig måle på årligt.  
 
Med venlig hilsen 
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