
Høringssvar til kommuneplan 2017, Hovedstruktur 

FIU har med stor interesse gennemlæst det udsendte oplæg til kommuneplan. 

Der er meget godt at sige om tanker og initiativer, på rigtigt mange områder. Vi er enige i de fleste konstateringer 
omkring det ”at være en sund by”, tanker om bæredygtighed og klimatilpasning og vi arbejder allerede nu 
sammen med kommunen på en række områder, omkring de nævnte temaer. 

Men ét sted springer kommunens manglende mod og visioner i øjnene, nemlig når man læser om de kommunale 
tanker omkring CBS og deres muligheder for at bygge yderligere mursten til deres campusområde. 

Det er ikke nogen hemmelighed, baseret på mange, grundige undersøgelser, at der mangler idrætsfaciliteter på 
Frederiksberg. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at kommunen indtil dato, med stor flid, har undgået at 
kræve, at uddannelsesinstitutionerne i kommunen inkluderede indendørs idrætsfaciliteter, når institutionerne 
ansøgte om nybyggeri, således de kunne rumme endnu flere studerende. Studerende som så, hvis de ønskede 
at dyrke idræt, skulle absorberes i byens i forvejen alt for få idrætsfaciliteter. 

Det er derfor ganske enkelt skræmmende uambitiøst, når man i kommuneplanen lægger op til, at CBS, som 
ønsker at udvide deres eksisterende bygningsmasse med 30.000 m2, ikke pålægges at etablere egne indendørs 
idrætsfaciliteter. I stedet er der på side 36 en målsætning om, at der generelt skal udvikles erhvervs-, kultur- og 
idrætsfaciliteter i og omkring uddannelsesmiljøerne i kommunen. Men hvem skal forestå denne udvikling, må 
man spørge sg selv. Ikke CBS, i hvert fald, så meget fortæller teksten da. 

På FIU’s og idrættens vegne tænker jeg, at det må bero på en reel forglemmelse, at man ikke har indskrevet 
etablering af idrætsfaciliteter som et ufravigeligt krav overfor CBS, ved nybyggeri. Vi er hos FIU og idrætten klar 
over, at uddannelsesfabrikken CBS gerne ser flere kvadratmeter etableret, uden kommunale krav, så 
omsætningen kan øges. Men her må økonomiske overvejelser vige for den virkelighed, som CBS er en del af. 

Ingen politikere, med blot en smule realitetssans, vil i denne sammenhæng tænke anderledes end FIU har gjort 
i mange år (og gjort opmærksom på i lige så mange år). For naturligvis skal byens uddannelsesinstitutioner 
bidrage til at afhjælpe manglen på idrætsfaciliteter, specielt fordi deres elever hører til en af de allermest 
idrætsaktive befolkningsgrupper.  

Jeg er også sikker på, at det er byens politikere, der gerne vil styre facilitetsudviklingen på idrætsområdet og ikke 
overlade afgørelsen til CBS’ administration eller ledelse.  

Og jeg er helt sikker på, at enhver borger i byen vil bakke FIU og idrætten op når vi påstår, at vi alle har et fælles 
ansvar for at opnå de mål som kommunen har sat sig, nemlig at endnu flere borgere kommer til at bevæge sig i 
årene fremover, både som et led i den vedtagne Kultur- og Fritidspolitik, samt som et helt naturligt 
indsatsområde, i forhold til kommunens kommende partnerskabsaftale med DIF og DGI, omkring projekt ”Bevæg 
dig for livet”.  

Dette fælles ansvar gælder absolut også for byens uddannelsesinstitutioner. 

Jeg håber i øvrigt ikke, at kommunen tænker, at man ved indskrivning af sætningen ”der placeres inden- og 
udendørs idrætsredskaber i byudviklingsområderne, ved campusområderne og i andre velegnede byrum” (side 
29, Målsætninger) kan slippe for at stille krav til primært CBS, ved yderligere byggeri. Blot en tanke…… 



Kommunen har offentligt tilkendegivet, at de meget gerne ser FIU som ankertov i den forandringsproces for 
byens borgere der betyder, at kommunen og FIU i fællesskab skal kunne tilbyde spændende og fleksible rammer 
for bevægelse, i årene fremover. Desværre er de manglende krav til uddannelsesinstitutionerne, både tidligere 
og nu i en ny kommuneplan, i direkte modstrid med kommunens officielle politik og udmeldinger.  

Som Kommuneplanens tekst selv konstaterer, er Frederiksberg en næsten fuldt udbygget kommune og der er 
derfor begrænsede muligheder for etablering af nye idrætsfaciliteter (side 29, Fritids- og Idrætstilbud). Alene 
dette argument fører jo direkte til, at kommunen derfor bør være ekstremt opmærksom, når der bygges på frie 
arealer, som CBS ønsker at gøre. Et krav om idrætsbyggeri som en del af entreprisen er derfor både logisk og 
fornuftig, set på både den korte og den lange bane, som det vist hedder på nudansk. 

Stod det til FIU, blev ovennævnte krav indskrevet i Kommuneplanen, så kommunen på den måde sørgede for, at 
fællesskabet bidragede til, at kommunen kunne leve op til sine egne erklærede mål og idealer på netop 
facilitetsområdet.  
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