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 Forord 

 

Et bæredygtigt Frederiksberg 
Der er meget at være glad for ved Budget 2017.  
 
Først og fremmest fordi dette budget hjælper os med at nå de mange ambitiøse mål, vores helt 
overordnede strategi – Frederiksbergstrategien – udstikker.  

Bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt – er grundlaget for udviklingen på 
Frederiksberg. Med dette budget har vi skabt grundlaget for en økonomisk bæredygtig fremtid på 
Frederiksberg, hvor vi igen overholder de stramme økonomiske rammer, vi er underlagt, samtidig 
med at vi fastholder den gode service, Frederiksberg Kommune er kendt for. 

Med budget 2017 har vi for tredje år i træk givet vores mange boligejere, lejere og erhvervslivet en 
hjælpende hånd ved endnu engang at sænke grundskylden. 

Derudover giver vi et permanent løft til det pædagogiske personale i vores institutioner, skaber 
fortsat tryghed i Finsens Have og øget tryghed ved Lærkehøj og Lindevang samt en styrket indsats 
for et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. 

Det er også lykkedes at sikre de høje ambitioner for den fysiske udvikling af byen gennem blandt 
andet renovering af Julius Thomsens Plads til et mere grønt og urbant miljø samt med etableringen 
af den kommende Kultur og Musikskole på den gamle konservatoriegrund. 

Med budget 2017 fortsætter vi den positive udvikling af Frederiksberg, til gavn for borgerne, 
uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet på Frederiksberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Glenthøj 
Borgmester 
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Budget 2017

Frederiksberg Kommunes budget for 
2017 og perioden frem til og med 2020 
udkommer i to dele. Budget 2017 (denne 
publikation) har til formål at give et enkelt, 
men samlet overblik over kommunens 
mål, opgaver og økonomi samt udviklin-
gen på de enkelte udvalg i 2017. 

Herudover offentliggøres på kommunens 
hjemmeside en mere detaljeret og tek-
nisk gennemgang af de enkelte udvalg 
og økonomien for alle årene i budgettet 
(2017-20), også kaldet de tekniske bud-
getbemærkninger. 

Budget 2017 indledes med en kort beskri-
velse af kommunens overordnede øko-
nomi herunder aftalen om kommunernes 
økonomi, der sætter rammerne for kom-
munens service- og anlægsudgifter. Her-
udover gives et overblik over kommunens 
samlede økonomi i form af oversigterne 
Økonomiske nøgletal, Bevillingsoversigt 
samt Sammendrag af budget. Disse over-
sigter giver et indblik i hvordan budgettet 
fordeler sig mellem de enkelte fagudvalg 
samt hvilken volumen, der knytter sig til 
de mange forskellige opgaver kommunen 
varetager. 

De enkelte fagudvalg beskrives herefter 
hver for sig. I disse beskrivelser er der fo-
kus på udvalgets: 

• Aktiviteter  

• Indholdsmål 

• Strategiske tiltag og udfordringer 

• Væsentlige ændringer fra budget 
2015 til budget 2016 

• Anlægsprojekter 
Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de 
enkelte udvalgs fagområder og udviklin-
gen indenfor disse.  

 

Aftale om kommunernes økonomi 2017 

Der er ultimo juni indgået aftale om kom-
munernes økonomi for 2017. Helt centralt 
i aftalen er afskaffelsen af det omstridte 
omprioriteringsbidrag. Til gengæld er der 
fra 2018 og frem aftalt et nyt modernise-
rings- og effektiviseringsprogram, hvor 
kommuner og stat sammen finder 1 mia. 
kr. til effektivisering af de kommunale ser-
viceudgifter.  

 

Serviceudgifter 

Kommunens serviceramme udgør i 2017 
3,928 mia. kr. Heri indgår en reduktion af 
regeringens omprioriteringsbidrag fra 2,4 
til 0,2 mia. kr. samt en række andre punk-
ter fra aftalen om kommunernes økono-
mi. 

Anlægsudgifter 

Der er med aftalen fastlagt en samlet brut-
toanlægsramme på 16,3 mia. kr. (ekskl. 
ældreboliger). Det er 0,3 mia. kr. mindre 
end i 2016.  

Overførselsudgifter 

Der er forudsat i aftalen, at overførsels-
udgifterne i 2017 er ca. 2,5 mia. kr. under 
niveauet i 2016. 

Finansiering 

Aftalen indeholder et likviditetstilskud i 
2016 på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. 
kr. fordeles efter folketal, og 2 mia. kr. for-
deles efter behovskriterier. Hertil kommer 
en lånepulje på 0,5 mia. til vanskeligt stil-
lede kommuner.  
 
Der er igen aftalt en statsfinansieret til-
skudspulje på 150 mio. kr. til skattelettel-
ser. 
  
4 mia. kr. af bloktilskuddet er  betinget af 
kommunernes samlede overholdelse af 
servicerammen samt anlægsrammen. 
Dette er en stigning i forhold til sidste år, 
idet yderligere 1 mia. kr. er betinget af ni-
veauet for anlægsudgifter.  
 
Budgetforlig 

Der blev til budget 2017 indgået budget-
forlig mellem Det Konservative Folkeparti, 
Radikale Venstre, Venstre, Liberal Allian-
ce og Danske Folkeparti. 

Med aftalen afsætter partierne 3,9 mia. kr. 
til service til borgerne og 350 mio. kr. til 
anlægsprojekter i 2017. 

Indenfor disse rammer, er der aftalt en 
række initiativer herunder effektiviseringer 
og udvidelser, som beskrives under de 
respektive udvalg. En samlet oversigt 
over effektiviseringer og udvidelser kan 
findes i de tekniske budgetbemærkninger. 
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De aftalte anlægsprojekter fremgår ligele-
des under de respektive udvalg. For en 
samlet oversigt over anlægsprojekterne 
henvises til investeringsoversigten, samt 
anlægsbemærkningerne, der er et bilag til 
de tekniske budgetbemærkninger. 

For en nærmere uddybning af aftalen kan 
forligsteksten læses i sin fulde form ba-
gerst i denne publikation. 

 

Fordeling af udgifter  

Kommunens serviceudgifter er fordelt på 
de ni udvalg, som uddybes under hvert 
enkelt udvalg. De finansielle udgifter be-
skrives kort nedenfor. Fordelingen af 
kommunens samlede skattefinansierede 
udgifter ser således ud: 

  

 

 
 

 

Det finansielle område 

Det finansielle område omfatter: Skatte-
indtægter, Tilskud og udligning, Udvik-
lingsbidrag til Region Hovedstaden, Lån-
optagelse, Renter og afdrag, Finansfor-
skydninger samt Tilgang og afgang på 
kassebeholdningen.  

Nedenfor er kort opsummeret vedrørende 
Tilskud og udligning og skatter, mens på 
øvrige finansielle poster beskrives i de 
tekniske budgetbemærkninger. 

 

Tilskud og udligning 

Nettoudgifter til tilskud og udligning udgør 
14 mio. kr. i budget 2017. Heri indgår ind-
tægter fra beskæftigelsestilskud på 237 

mio. kr., likviditetstilskud på 28 mio. kr. og 
udgifter til tilbagebetaling af parkerings-
indtægter på 15 mio. kr. 

 

Skatter 

I budget 2017 er indregnet skatteindtæg-
ter på 5,8 mia. kr., som er fordelt på føl-
gende poster: 

Forventede skatter i 2017    Mio. kr.                      
Kommunal indkomstskat -5.175 
Selskabsskat -75 
Anden skat på indkomster -31 
Grundskyld -439 
Dækningsafgifter -57 
I alt -5.776 
 

Den kommunale indkomstskat er opgjort 
ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 
22,8 pct. og eget skøn for udskrivnings-
grundlaget 2017.  

Indtægten fra selskabsskat er budgetlagt 
ud fra den endelig udmeldte kommunale 
andel af virksomhedernes overskud for 
indkomståret 2014. 

Anden indkomstskat omfatter dødsboskat-
ter i komplekse sager, samt forskerskat-
teordningen. 

Grundskyld betales af den afgiftspligtige 
grundværdi defineret ud fra den offentlige 
vurdering. Grundskyldspromillen er med 
budgettet reduceret til 24,75 mod 25,5 i 
2016. 

Dækningsafgift betales af ejendommenes 
forskelsværdi (bygninger på grunden 
mv.), samt grundværdi for de offentlige 
ejendomme, som er fritaget for grund-
skyld. På erhvervsejendomme er promil-
len 5 fra 2017 og frem. 

 

Generelle budgetbemærkninger 

Styrelsesloven 

Det formelle grundlag for udarbejdelsen af 
det kommunale budget er Lov om kom-
munernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse 
nr. 769 af 6. juni 2015) 

 

Bevillingsniveau  

Driftsbevillingsniveauet ligger på udvalgs-
niveau med en bruttobevilling til hvert ud-
valg. Udvalget opdeler sin bevilling i akti-

BEU

UU

SOU

KFUBUSUBMU

AUU

MAG

Renter, 
afdrag 

mv.

Anlæg, 
netto
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viteter og herunder eventuelt i opgaver, 
der delegeres til områder og institutioner. 
Drifts- og anlægsbevillingerne fremgår i 
dette budgetforslag som nettobevillinger. I 
de tekniske bemærkninger er bevillinger-
ne angivet som brutto. 

 

Udvalgsstyre 

Frederiksberg Kommune har udvalgssty-
re, som kendetegnes ved, at den umid-
delbare forvaltning af sagsområder og 
forberedelse af sager til Kommunalbesty-
relsen varetages af udvalgene, mens 
borgmesteren har den øverste daglige le-
delse af den kommunale administration.  

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse 
med vedtagelsen af kommunens styrel-
sesvedtægt valgt at benævne økonomi-
udvalget Magistraten og medlemmerne af 
Magistraten rådmænd. 

 

Budgetforudsætninger 

I beregningen af budgetrammerne er der 
taget udgangspunkt i budgetoverslagså-
rene fra budget 2016. Disse rammer er 
ændret i forhold til vedtagne ændringer i 
opgaverne til og med de ændringer, der 
følger af 2. finansielle orientering. Desu-
den er der indarbejdet nye skøn for de-
mografiafhængige områder, skatter, til-
skud og udligning samt øvrige finansielle 
poster.  

 

Befolkningsudviklingen 

Frederiksberg Kommune udarbejder årligt 
en befolkningsprognose, der skaber 
grundlag for såvel den økonomiske som 
den fysiske planlægning i kommunen. På 
baggrund af den forventede befolknings-
udvikling i Frederiksberg Kommune er 
budgetrammerne for dagtilbud, skole og 
fritidsordninger korrigeret. Det samme gør 
sig gældende for udvalgte delrammer un-
der ældreområdet, sundhed og folkeop-
lysning.  

Befolkningsprognosen udarbejdes ved 
brug af historiske data vedrørende status-
befolkning og bevægelser samt et bolig-
byggeprogram, der ligger til grund for 
fremskrivningen. 

 

Takster 

Taksterne er som hovedregel reguleret 
med den gennemsnitlige pris- og lønud-
vikling. Takster, der reguleres på anden 
vis udover den gennemsnitlige pris- og 
lønudvikling, beskrives i de respektive ud-
valgsgennemgange.  

Forsyningsvirksomhed 

Budgetlægningen af renovation holdes 
uden for budgetrammeberegningen, idet 
området er takstfinansieret og ikke må 
sammenblandes med det skattefinansie-
rede område. Forrentningen af mellem-
værendet med kommunen beregnes på 
baggrund af en dansk 10-årig statsobliga-
tionsrente pr. 31. december. 

 

Side 5



Økonomiske nøgletal 
1.000 kr. B2016 B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
            
Ordinær drift           
Forskudsskatter -4.921.140 -5.174.607 -5.335.534 -5.535.528 -5.745.736 
Øvrige skatter -565.873 -601.436 -640.254 -670.702 -703.747 
Efterregulering  0 0 0 0 0 
Ordinære skatter i alt -5.487.013 -5.776.043 -5.975.788 -6.206.230 -6.449.483 
            
Driftsudgifter 5.348.229 5.404.680 5.408.917 5.419.557 5.404.900 
heraf serviceudgifter 3.844.626 3.928.374 3.919.849 3.911.098 3.902.484 
P/L-regulering     112.283 227.315 343.736 
Drift inkl. P/L 5.348.229 5.404.680 5.521.201 5.646.872 5.748.636 
            
Ordinær drift før tilskud og udligning -138.783 -371.363 -454.587 -559.357 -700.847 
            
Tilskud og udligning -277.357 2.713 77.514 143.710 229.624 
Efterregulering 0 0 0 0 -17.746 
Efterregulering, parkeringsindtægter 22.207 14.951 15.465 15.602 15.957 
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 13.584 13.884 14.481 15.006 15.477 
Tilskud og udligning i alt  -241.566 31.548 107.461 174.318 243.312 
            
Ordinær drift efter tilskud & udligning -380.349 -339.816 -347.126 -385.039 -457.535 
            
Renter 18.440 22.541 19.533 20.192 19.019 
            
Strukturel balance 
(drift, skat, TU og renter) -361.909 -317.275 -327.593 -364.847 -438.516 
            
Anlægsudgifter, inden for loftet 369.740 349.000 327.965 302.541 270.559 
Anlægsudgifter, ældreboliger  0 36.745 41.614 222.897 207.444 
Anlægsindtægter -31.181 -23.269 -22.340 -11.250 -10.350 
P/L-regulering     6.464 19.077 25.711 
Indskud mv. 2.097 0 11.850 11.000 0 
Anlæg i alt 340.656 362.476 365.553 544.265 493.364 
Heraf lånefinansieres 0 0 -70.063 -203.238 -192.586 
Anlægsudgifter efter lån 340.656 362.476 295.490 341.027 300.778 
            
I alt drift efter tilskud, renter og anlæg -21.254 45.202 -32.104 -23.820 -137.738 
            
Afdrag 124.810 128.327 130.819 133.398 135.946 
Øvrige finansforskydninger -515 86.025 -23.821 -56.778 -18.419 
I alt afdrag og finansforskydninger 124.295 214.352 106.998 76.620 117.527 
            
Skattefinansieret område i alt 103.041 259.553 74.894 52.800 -20.211 
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1.000 kr. B2016 B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
Renovation -287 -287 -287 -287 -287 
Driftsbidrag, klimatilpasning 0 -406 -409 -411 -413 
Anlægsudgifter, klimatilpasning 16.200 23.700 50.000 63.000 63.000 
Lånefinansiering, klimatilpasning -16.200 -23.700 -50.000 -63.000 -63.000 
Brugerfinansieret område i alt -287 -693 -696 -698 -700 
            
Kasseforbrug uden årlig deponering -102.754 -162.424 -87.061 -97.351 -57.983 
Kasse ultimo uden deponering 836.018 673.594 586.533 489.182 431.199 
            
Deponeringspligt i alt, ultimo året 100.501 196.938 184.075 138.826 59.932 
            
Kasseforbrug med årlig deponering -176.915 -258.860 -74.198 -52.102 20.911 
Kasse ultimo med deponering 735.517 476.657 402.458 350.356 371.267 
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Bolig- og Ejendomsudvalget

Aktiviteter 
Udvalget varetager forvaltningen af de 
kommunale ejendomme og grunde, hvor 
opgaven ikke er henlagt til andre fagud-
valg. Udvalget varetager desuden kom-
munens myndighedsopgaver i henhold til 
boliglovgivningen, herunder byfornyelse. 

Byfornyelse 

Byfornyelse dækker udgifter til at afdrage 
lån optaget til fornyelse af nedslidte ejen-
domme iht. den gamle byfornyelseslov. 
Herudover indgår budget til indfasnings-
støtte ifm. byfornyelse efter den nuvæ-
rende byfornyelseslov. 

Byfornyelsen gennemføres som bygnings-
fornyelse, som omfatter støtte til at for-
bedre beboelsesbygningerne med flere 
tidssvarende boliger, og der vil blive gen-
nemført byfornyelse af facaderne på 
kommunens hovedstrøg. Herudover vil 
man prioritere byfornyelsesprojekter, der 
indeholder byøkologiske tiltag, der har til 
hensigt at nedbringe ejendommenes 
energiforbrug/CO2-udslip. 

Under Byfornyelse og boligforbedring 
budgetteres endvidere til Ældreboliger, 
der omfatter ydelsesstøtte vedrørende 
privat boligbyggeri. 

Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 
omfatter udgifter til ydelsesstøtte til an-
dels- og ungdomsboliger samt driftsudgif-
ter til støttet boligbyggeri, dvs. almene bo-
liger. Efter tidligere lovgivning skulle 
kommunen betale ydelsesstøtte til finan-
siering af byggeriet. Forpligtigelsen gæl-
der stadig for en række almene byggerier. 
Derfor er der stadig afsat budget til kom-
munens betalinger. 

Ejendomme 

Ejendomme omfatter to delopgaver: 

Beboelsesejendomme og andre ejen-
domme omfatter udlejningsejendomme, 
som udlejes til boligsøgende, der akut er 
uden bolig. Lejen beregnes efter lejelov-
givningens regler. 

Ejendomme til kommunale formål, bud-
getteres under de enkelte serviceområ-
ders hovedkonti og vedrører udvendig 
vedligeholdelse og vedligeholdelse af tek-
niske installationer, energiudgifter, evt. 

grundskyld og evt. huslejeudgift til tredje-
part. 

Grundarealer 

Grundarealer omfatter driftsudgifter og le-
jeindtægter vedrørende arealer og pladser 
til ubestemte formål. 

Indholdsmål 
By- og Boligområder 

• Sikre et tilstrækkeligt udbud af at-
traktive og tidssvarende boliger 

• Byfornyelse af de dårligste 
gårdrum og ejendomme 

• Sikre flere grønne friarelaer 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Bolig- og Ejendomsudvalgets budget er 
uafhængigt af, hvor mange der benytter 
byen og kommunens bygninger. Det ska-
ber udfordringer. Særligt i en tid, hvor fle-
re og flere flytter til Frederiksberg. En at-
traktiv kommune i vækst stiller også krav 
til vedligeholdelse af kommunens bygnin-
ger, hvis standarden ikke skal forringes, 
når alting bruges mere intensivt.  

By- og boligkvaliteten  

Investeringen i byfornyelse er væsentlige 
elementer i bestræbelserne på at styrke 
Frederiksbergs særlige identitet i byens 
rum og bygninger. Bygningernes facader 
fornys og lejligheder bringes op til nuti-
dens standarder i forhold til toiletforhold 
og energiforbrug til glæde og gavn for by-
ens borgere og miljøet. Flere funktioner 
skal tænkes ind, når områder fornyes og 
forbedres. Udfordringen er, at der skal 
skabes levende bymiljøer, aktivitet og fle-
re attraktive muligheder for ophold der, 
hvor livet leves. Så områderne løftes fy-
sisk og socialt, forbedrer livskvaliteten i 
hverdagen for borgerne og gavner kom-
munens miljø og økonomi på længere 
sigt. 

Kommunens ejendomme 

Vedligeholdelsesbehovet for kommunens 
ejendomme viser et vedligeholdelsesbe-
hov på omkring 200 mio. kr. Løbende og 
planlagt vedligeholdelse er den mest om-
kostningseffektive vedligeholdelsesstrate-
gi, idet man herved i videst muligt omfang 
kan undgå akutte skader på ejendomme-
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ne. Vedligeholdelsesbehovet kan holdes 
på et fornuftigt niveau med det budgetni-
veau, som blev lagt ind i overslagsårene i 
forbindelse med budget 2016. 

Driftsbevillinger 
Drift: mio. kr. netto 
Byfornyelse  30,3 
Ejendomme 61,7 
Grundarealer  0,8 
I alt 92,8 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 7,4 mio. kr. Dette dækker 
over en forøgelse på 1,0 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en reduktion på 6,2 mio. kr. som ved-
rører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

Budgetforlig 

Erfaringer opnået i sporet af facility ma-
nagement på de kommunale ejendomme, 
overføres til beboelses- og erhvervsejen-
domme administreret af DAB. Den samle-
de effektivisering beløber sig til 0,2 mio. 
kr. og vedrører en optimering af serviceaf-
taler på tekniske anlæg og udbredelse af 
best-practice ved benchmarking på tværs 
af ejendomme. 

Som en del af kommunens overordnede 
ejendomsstrategi skal det til stadighed 
overvejes, hvorvidt der er bedst økonomi i 
at beholde, udleje eller sælge kommunale 
(erhvervs)lejemål. 

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Skybrudssikring af kom-
munale ejendomme 

0,0 10,0 

Byfornyelse og boligfor-
bedring 

14,3 - 

Pulje til imødekommelse af 
AT-påbud* 

3,0 - 

Pulje til udbedring og fore-
byggelse af skimmelfore-
komster* 

2,0 - 

Pulje til rådhusarbejder* 6,0 - 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Pulje til planlagt vedlige-
hold af kommunens ejen-
domme 

22,5 - 

I alt 47,8 10,0 
*Note: Puljerne samt byfornyelse er flerårige projek-
ter uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er 
relevant. 
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Undervisningsudvalget

Aktiviteter 
Undervisningsudvalget har ansvaret for 
folkeskolen på Frederiksberg herunder 
SFO, klubber og Ungdomsskolen samt 
rådgivning og specialiserede tilbud, der 
knytter sig til folkeskolen.  

Undervisning 

Folkeskolen omfatter ti folkeskoler og to 
specialskoler med tilhørende SFO’er og 
klubber.  

Undervisningsområdet varetager en ræk-
ke myndighedsopgaver omkring tilsyn 
med undervisningspligten, tilsyn og beta-
linger til frie grundskoler, befordringsgodt-
gørelse, syge- og hjemmeundervisning 
samt tilskud til efterskoler.  

Fællesrådgivningen for Børn og Unge til-
byder psykologisk og pædagogisk rådgiv-
ning til børn, unge og familier. 

Tandplejen 

Tandplejen udfører tandpleje for børn og 
unge i alderen 0 – 17 år. 

Ungdomsuddannelse  

Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole 
udbyder valgfag på tværs af skolerne 
samt udbyder undervisningstilbud i fritiden 
rettet primært mod 14-18 årige. For unge, 
der bor i Frederiksberg Kommune, er det 
gratis at deltage på Ungdomsskolens 
hold. Der er dog brugerbetaling i forbin-
delse med rejser.  

Unge 

Fritidsklubberne er et tilbud til børn fra 4. 
klasse, og de kan fortsætte i tilbuddet til 
de er 14 år. For 14-17 årige har Frede-
riksberg Kommune et ungdomsklubtilbud.  

SSP-indsatsen retter sig mod kriminali-
tetstruede unge. 

Institutioner og pladser 
Nedenfor ses en oversigt over det antal 
institutioner, der findes på Undervisnings-
udvalgets område, samt prognosen for 
antallet af pladser i 2017. 

 

 

Skoler og institutioner  
Prognosticeret antal pladser 

 

Type Antal Prognose 
  

Klasser 
Elever/ 
Børn 

Folkeskoler 10 328 7.441 
Skolefritidsordninger  9 - 3.430 
Fritidsklub  9 - 2.840 
Ungdomsklub  8 - 600 

Skolen ved Nordens Plads og Christian-
skolen er kommunens specialskoler. Her-
udover er der oprettet specialklasseræk-
ker på Lindevangskolen, Søndermarksko-
len, Skolen på La Cours Vej og Tre Falke 
Skolen.  

Der er oprettet modtageklasser til under-
visning af nytilkomne flygtninge og andre 
med særligt behov for danskundervisning, 
og fra skoleåret 2016-2017 også modta-
gehold.  

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, 
svarende til det udmeldte antal pladser i 
2016.  

Specialpladser i Frederiksberg Kommune 
Type   Pladser 
Specialskoler   172 
Specialklasser   116 
Modtageklasser*   163 
Skolefritidsordninger   26 
Fritidsklub   37 
Ungdomsklub   6 
*for modtageklasserne er det forventet antal helårs-
pladser i 2017. 

Indholdsmål 
Folkeskolereformen udmøntes frem mod 
2020, med afsæt i de fire ”Frederiksberg-
principper”:  

1) Fokus på fremdrift i læring 

2) Skolen ud i verden, verden ind i skolen 
– den åbne skole 

3) Skolen er tryg, motiverende og aktive-
rende, og 

4) Fælles ansvar for børnenes udvikling 

Reformen betyder et intensiveret samar-
bejde på tværs af skole, SFO og klub, 
hvor medarbejderne indgår i den under-
støttende undervisning. Det understøttes 
organisatorisk af én samlet skoleledelse 
hvori SFO og klub indgår.   
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Undervisningsudvalget har fastlagt tre 
overordnede målsætninger for de kom-
mende år. Se uddybning nedenfor.   

Inklusion 

Inklusionsindsatsen i Frederiksberg 
Kommune bygger på følgende fire tiltag:  

1. Tiltag der mindsker eksklusion fra al-
menområdet  

2. Tiltag der muliggør en tilbagevenden 
fra specialområdet til almenområdet 

3. Tiltag der kompetenceudvikler medar-
bejdere og sikrer systematisk vidensde-
ling 

4. Støttetiltag til medarbejdere, der arbej-
der med børnene 

Der er i overensstemmelse med strategi-
en vedtaget en finansieringsmodel, der 
understøtter etablering af inkluderende 
miljøer på alle skoler. 

Ungdomsuddannelse 

Den nationale målsætning for ungdoms-
uddannelse indebærer, at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en 
kompetencegivende ungdomsuddannel-
se.  

Analyser har afdækket fire indsatsområ-
der: 

1. Styrke motivationen for skolegang 

2. Løfte eleverne fagligt 

3. Styrke de unges selvstændighed og 
ansvarsfølelse 

4. Styrke vejledningsindsatsen.  

Et trygt lokalområde 

Frederiksberg skal fortsat opleves som et 
trygt sted at bo og færdes.  

SSP-indsatsen, der retter sig mod krimi-
nalitetstruede unge, er forankret i net-
værksgrupper omkring den enkelte skole.   

I 2016 er der udarbejdet en handleplan, 
der skal imødegå radikalisering.  

Strategiske tiltag og udfordringer 

Demografisk udvikling 

Undervisningsudvalgets område har gen-
nem en årrække stået overfor en markant 
demografisk udfordring.  

Antallet af skolebørn (6-16-årige) stiger 
fortsat igennem hele perioden. I budget-

perioden stiger antallet af skolebørn med 
830 børn og unge, og frem til 2028 med 
1.372 børn og unge. Til sammenligning 
udgør elevtallet i en 3-4 spors (antal klas-
ser på samme årgang) skole omkring 800 
elever. 

Udfordringerne er hidtil håndteret gennem 
planlagte udbygninger af kapaciteten på 
Lindevangsskolen, Skolen på Duevej og 
Skolen på Nyelandsvej samt en helt ny 
skole på Grundtvigsvej. Hermed er kapa-
citetsudfordringen dækket frem til 2020.  

I budgetperioden skal skoleforligskredsen 
drøfte løsninger for 2020 frem til 2026.   

Den demografiske udfordring presser og-
så Tandplejen og Fællesrådgivningen for 
Børn og Unge.  

Figur 1 Indekseret (2016=100) udvikling i 
antallet af skolebørn 

 
Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprogno-
se 2016. 

Styrket fokus på læring 

Fagligheden for alle børn skal forbedres 
med Folkeskolereformen. Gennem udvik-
ling af kvaliteten i læreprocesserne skal 
elevernes udbytte af undervisningen for-
bedres. Derfor iværksættes en fokuseret 
indsats for at forbedre kvaliteten af ti-
merne og sikre målbare forbedringer.  

I budgetperioden gennemføres kompe-
tenceudviklingsprojekt ”Læring der ses”, 
som er støttet af A. P. Møller Fonden  
med 14,8 mio. kr. (sammen med Køben-
havn Kommune) og projektet ”Tidlig lite-
racy – tidlig numeracy” har fået en bevil-
ling fra fonden på 4,25 mio. kr. Projektet 
har fokus på de basale læse- og matema-
tikfærdigheder i indskolingen.  

I budgetperioden udarbejdes en samlet 
matematikstrategi for folkeskolerne. 

Digitalisering 

Digitaliseringen af folkeskolen fortsættes i 
budgetperioden. IT infrastrukturen udbyg-
ges med fokus på stabil netværksdækning 
med høj kapacitet på hele skolens områ-
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de, flere computere og implementering af 
Bring Your Own Device (BYOD).  

Sideløbende arbejdes med IT og didaktik 
og adgangen til undervisningsmaterialer 
gøres digital, blandt andet gennem office 
365 og læringsuniverset.  

I budgetperioden udarbejdes en digitalise-
ringsstrategi for det samlede 0-18 års om-
råde, der skal understøtte sammenhæn-
gen i digitaliseringen på hele Børne- og 
Ungeområdet.  

Flygtningebørn 

Frederiksberg Kommune modtager i lig-
hed med landets øvrige kommuner, en 
række flygtningebørn under 18 år. I bud-
getperioden skal ny lovgivning på områ-
det, der giver kommunerne større friheds-
grader i tilrettelæggelsen, implementeres 
og kapaciteten tilpasses antallet af flygt-
ningebørn. For de ældste flygtninge, der i 
Danmark ville have forladt folkeskolen, er 
der indgået en aftale med Voksen Under-
visning Frederiksberg (VUF) om et målret-
tet undervisningstilbud, der peger frem 
mod hurtig indtræden på arbejdsmarke-
det.  

Driftsbevillinger 
Drift:                                                     mio. kr. 
netto 
Undervisning  697,1 
Tandplejen 29,5 
Ungdomsuddannelse 12,9 
Unge 55,7 
I alt 795,1 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
forøget med 7,5 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 1,0 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en forøgelse på 8,5 mio. kr. som ved-
rører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

Budgetforlig 

På skoleområdet tilføres skolerne midler 
til fortsat udvikling og et fagligt løft. Sko-
lerne tilføres i alt 2,5 mio. kr. Det svarer til 
250.000 kr. pr. skole. Pengene kan an-
vendes af den enkelte skole i overens-
stemmelse med folkeskolereformens in-
tentioner og lokale behov.  

Desuden er området tilført yderligere 1,0 
mio. kr. til at nedbringe sygefraværet. 
Hver skole, der nedbringer sygefraværet 
med mindst 1 procentpoint i forhold til 
skolens nuværende niveau, kan få udbe-
talt en bonus på 100.000 kr. til yderligere 
tiltag. Skoler med en fraværsprocent på 
under 3 pct. vil ligeledes få udbetalt en 
bonus. Puljen afsættes i to skoleår, hvor-
efter ordningen evalueres. 

Alle valgfag for elever i 7.-9. klasse skal 
fremover koordineres og udbydes af Ung-
domsskolen. Undervisning i valgfag afvik-
les enten på skolerne eller på Ungdoms-
skolen og varetages fortsat af lærerne fra 
de enkelte skoler. Med ændringen opnås 
en effektivisering på 0,3 mio. kr. i 2017 og 
0,8 mio. kr. i 2018 og frem. 

Forældre til børn i specialtilbud vil i større 
omfang end hidtil skulle tage ansvar for 
deres børns befordring til og fra skole eller 
institution – helt som det kendes fra sko-
lerne og institutionerne i almindelighed. 
Dermed opnås en effektivisering på 0,7 
mio. kr. i 2017 stigende til 1,1 mio. kr. i 
2019 og frem. 

Skolerne er godt i gang med at åbne sig 
mod lokalsamfundet i samarbejde med 
kulturinstitutioner, foreningsliv og virk-
somheder. Partierne er enige om at fast-
holde det nuværende aktivitetsniveau, 
svarende til at puljemidlerne reduceres 
med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 
2018 og frem. Der indarbejdes et obligato-
risk forløb med Frederiksberg Forsyning 
under temaet: Klima, miljø og bæredyg-
tighed.  

Partierne er enige om at afsætte 2,7 mio. 
kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i  2018 til ekstra-
ordinær indvendig vedligeholdelse på sko-
lerne.  

Puljen til åbne friarealer tilføres yderligere 
250.000 kr. i 2017, så der bliver mulighed 
for at opføre et støjhegn ved Skolen på 
Duevej i forbindelse med færdiggørelsen 
af projekt ”Drøn på skolegården”.  

Hertil kommer en række ændringer vedrø-
rende udbudsplan og afledt drift i anlægs-
planen. 
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Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg:                     
mio. kr. netto 2017 

Samlet 
overslag 

   Pavillon på Skolen på 
Duevej 1,0 1,9 
Skolen på Duevej, ud-
bygning 16,8 35,2 
Lindevangsskolen, ud-
bygning 8,0 43,2 
Skolen på Grundtvigs-
vej 42,5 173,6 
Renovering af skole-
gårde med klimatilpas-
ning 0,0 18,0 
Udearealer - Flexarea-
ler/shared space ved 
Ny Hollænderskolen 0,0 5,0 
Udearealer – Skolen på 
Nyelandsvej, hævet   
terrasseoverdækning af 
p-areal 2,5 2,5 
Skole-IT 4,5 9,0 
Klub Bülowsvej 14A – 
istandsættelse 0,0 2,0 
Klub Vagtelvej 12,7 16,9 
Udvidelse af tandklinik-
ken på Skolen ved Bü-
lowsvej 0,0 2,3 
Klub på J.M. Thielesvej 
- 4 etager 11,0 31,6 
i alt 99,0 341,1 

Takster 
Nedenfor ses udvalgte takster på Under-
visningsudvalgets område.  

Takster 2017 Kr. pr. mdr. 
SFO 1.564 
Fritidsklub  325 
Ungdomsklub 100 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget

Aktiviteter 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har an-
svaret for kommunens aktiviteter på 
sundheds- og omsorgsområdet. 

Omsorgstilbud 

Omsorgstilbud dækker hovedsageligt ud-
gifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, 
ældreboliger og pladser på plejecentre, 
dagcentre samt Rehabiliteringsenheden.  
Hertil kommer en række tilbud, ordninger 
og ydelser f.eks. vaskeriordning, apote-
kerordning, tilskud til ældreklubber m.m.  

Hjælpemidler 

Aktiviteten dækker over udgifter til diverse 
hjælpemidler f.eks. høreapparater, for-
skellige mobilitetshjælpemidler herunder 
proteser, briller samt tilskud til køb af bil 
og indretning af bolig.  

Sundhed  

Sundhed omfatter udgifter til finansiering 
af borgernes brug af regionale sundheds-
ydelser f.eks. hospice, betaling for vente-
dage efter endt behandling og ambulant 
specialiseret genoptræning. Hertil kom-
mer udgifter til aktiviteter i kommunalt regi 
f.eks. forebyggelse og den kommunale 
genoptræningsindsats.  

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

Omfatter den kommunale medfinansie-
ring, dvs. delvise finansiering af borgernes 
brug af regionale sundhedsydelser blandt 
andet behandlinger på sygehuse, behand-
linger i psykiatrien, konsultationer hos pri-
vat praktiserende læger samt konsultatio-
ner hos speciallæger. 

Institutioner og pladser 
Nedenfor ses en oversigt over udvalgte 
institutionsområder under Sundheds- og 
omsorgsudvalgets område, samt det plan-
lagte antal pladser i 2017. 

Institutioner til ældre 
Type Antal Pladser 
Boligtilbud 12 906 
Dagtilbud 3 92 
Døgntilbud 3 96 
 

Indholdsmål 
Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når 
behovet opstår 

Et af hovedmålene i Frederiksberg Kom-
munes ældrepolitik er: 

• Tryghed – hjælp når behovet opstår. 

På dette område har Sundheds- og Om-
sorgsudvalget vedtaget konkrete mål. To 
centrale skal nævnes her: Nødopkald og 
ventetid til plejebolig: 

• Mindst 90 pct. af nødopkaldene skal 
have en responstid af en hjemmesy-
geplejerske på højest 30 minutter. 

• Ventetiden til plejebolig skal maksi-
malt være på 2 måneder – uanset om 
borgeren har et specifikt ønske til en 
plejebolig eller ej. 

Der følges løbende op på ovenstående 
mål i resultatrapporter, som forelægges 
for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvar-
talsvist. 

Flere vedtagelser i Budget 2017 under-
støtter dette indholdsmål, blandt andet til-
tag ”Videre omlægning af hjemmehjæl-
pen” samt tiltaget ”Konsolidering af opga-
ver under Sundheds- og Omsorgsudval-
gets område”.  

Dette indholdsmål understøttes ligeledes 
af budgetudvidelserne under Værdig-
hedsmilliarden (VM), hvor der er et sær-
skilt fokus på ”Selvbestemmelse” ved ind-
satsen ”Styrket dialog imellem hjemme-
pleje og pårørende” (VM03). Andre tema-
er er ”En værdig død” (VM12), samt fokus 
på ”Kvalitet, tværfaglighed og sammen-
hæng i plejen”, hvilket understøttes af 
indsatserne ”Kompetenceudvikling på ple-
jecentrene” (VM15) samt ”Udvikling af nyt 
plejecenter 2021” (VM22). 

Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen 
længst muligt 

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kom-
munes ældrepolitik er: 

• Aktiv og selvhjulpen længst muligt. 

En overordnet indikator for dette mål er: 

• Andelen af ældre borgere, som har 
kontakt med og modtager hjælp fra et 
kommunalt tilbud. 
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Derudover skal hverdagsrehabiliterings-
indsatsen fremhæves. I regi af hverdags-
rehabilitering, dvs. gennemføre træning 
med det mål at ældre genvinder og/eller 
vedligeholder færdigheder. 

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabili-
tering er: 

• Antal og andel med en positiv effekt 
af hverdagsrehabiliterende træning 
efter 3, 6, 9 og 12 måneder. 

• Gennemførte hverdagsrehabiliterings-
forløb. 

Der følges løbende op på ovenstående 
mål i resultatrapporter, som forelægges 
for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvar-
talsvist. 

Vedtagelser i Budget 2017 understøtter 
dette indholdsmål blandt andet tiltag ”Vi-
dere med omlægning af hjemmehjælpen”  

Arbejdet med dette hovedmål understøt-
tes ligeledes af budgetudvidelserne under 
Værdighedsmilliarden, hvor temaet ”Kvali-
tet, tværfaglighed og sammenhæng i ple-
jen” indeholder indsatserne ”Konsolidering 
af genoptræningsindsatsen” (VM01), 
”Styrkelse af demensindsatsen” (VM11) 
samt velfærdsteknologiske løsninger på 
demensområdet” (VM19) og indsats ”So-
cialsygeplejerske” (VM20). Dette under-
støttes ydermere af temaet ”Livskvalitet” 
ved indsatserne ”Social rehabilitering” 
(VM02), Udvidelse af hjerneskadeindsat-
sen (VM10) samt indsatsen ”Længere ef-
fekt af hverdagsrehabilitering” (VM13). 

Indholdsmål 3: Det nære sundhedsvæ-
sen 

Frederiksberg Kommune arbejder målret-
tet med at videreudvikle det lokale sund-
hedsvæsen sådan, at sundhedsindsatsen 
bærer præg af sammenhæng og kvalitet, 
ligesom sundhedsindsatsen i højere grad 
integreres i tværgående indsatser, særligt 
i forbindelse med social- og beskæftigel-
sesområderne. 

To centrale indikatorer for dette arbejde 
er: 

• Udviklingen i antallet af ventedage ef-
ter færdigbehandling på et sygehus. 

• Udviklingen i akutte forebyggelige ind-
læggelser. 

Der følges løbende op på ovenstående 
mål i resultatrapporter, som forelægges 
for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvar-
talsvist. 

En række vedtagelser i Budget 2017 un-
derstøtter dette indholdsmål, blandt andet 
tiltag ”Konsolidering af opgaver under 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets områ-
de”, tiltag ”Mereffekt som følge af investe-
ringer via værdighedsmilliarden” samt til-
tag ”Etablering af mobilsygeplejeklinik”. 

Dette indholdsmål understøttes yderligere 
af budgetudvidelserne under Værdig-
hedsmilliarden, hvor teamet ”Kvalitet, 
tværfaglighed og samarbejde i plejen” 
med indsatserne ”Det lokale sundheds-
væsen” (VM09) samt ”Lokal sundhed i in-
tegrerede samarbejdsformer” (VM21) un-
derstøtter arbejdet med det nære sund-
hedsvæsen. 

Indholdsmål 4: Frederiksberg Kommu-
nes Sundhedspolitik 

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. maj 
2016 (sag nr. 50) Frederiksberg Kommu-
nes nye Sundhedspolitik 2016-2019.  

Visionen som ligger til grund for Frede-
riksberg Kommunes Sundhedspolitik er: 

• Borgere på Frederiksberg skal have 
et længere liv med flere gode leveår. 

Sundhedspolitikken indeholder fire ind-
satsområder: 

• Sundhed for alle, der handler om at 
sikre, at alle har de samme mulighe-
der for at leve et sundt liv, og at der 
skal være større lighed i sundhedstil-
standen på tværs af sociale og øko-
nomiske forskelle. 

• Fællesskaber, der handler om, hvor-
dan de fællesskaber, vi deltager i, på-
virker vores sundhed, og hvordan 
Frederiksberg kan arbejde for at styr-
ke borgernes mentale sundhed og 
trivsel. 

• Familier, der handler om at skabe 
gode rammer for børn og unges 
sundhed. 

• Byrum, der handler om byens rum 
som omdrejningspunkt for fysisk ud-
foldelse og mental trivsel, men også 
miljø, luftforurening og klimatilpas-
ning. 
 

Sundhedspolitikken indeholder 11 mål:  

1. Den sociale ulighed skal mindskes. 

2. Borgerne på Frederiksberg skal leve 
længere med flere gode leveår. 

Side 16



3. Flere borgere skal have en sund og ak-
tiv livsstil, både fysisk og mentalt. 

4. Flere unge skal have en ungdomsud-
dannelse. 

5. Flere børn, unge, voksne og ældre skal 
have en god mental sundhed. 

6. Alle borgere skal have mulighed for at 
være en del af et robust fællesskab. 

7. Børn på Frederiksberg skal vokse op i 
trygge og sunde rammer. 

8. Unges risikoadfærd skal mindskes. 

9. Byens rum skal være let tilgængelige 
for alle, så flere bruger dem til motion, leg, 
rekreation og dyrkelse af fællesskaber.  

10. Flere borgere skal gå eller cykle i 
hverdagen. 

11. Luften skal være renere, og der skal 
være rent vand og mindre støj i byens 
rum. 

Der følges løbende op på målene via re-
sultatrapporter, statistik fra Region Ho-
vedstaden, Sundhedsprofilen, årlige sta-
tussager mv. 

Det i Budget 2017 vedtagne tiltag 4-1 ”Ef-
fekt- og evidensfokus i Forebyggelsesen-
heden” understøtter arbejdet med sund-
hedspolitikken og sundhedsforbyggende 
indsatser generelt. 

Sundhedspolitikken understøttes ligeledes 
af budgetudvidelser under Værdigheds-
milliarden, hvor der under teamet ”Selv-
bestemmelse” arbejdes med indsatsen 
”Sociale aktiviteter  på plejecentre” samt i 
teamet ”Mad og ernæring” med indsatser-
ne  ”Ekstra indsats i forhold til bedre mad 
på plejecentre og døgnrehabilitering” 
(VM8) og ”Opretholdelse af ernæringsind-
satsen” (VM16). 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Med de seneste års modgående foran-
staltninger og omprioritering af ”ældremil-
liard” i forhold til det vedvarende udgifts-
pres på flere enkeltområder (hjælpemid-
ler, hjemmesygepleje, Døgn/Rehab samt 
kommunal hjemmepleje) under Sund-
heds- og Omsorgsudvalget, er udgifts-
presset bremset. Området følges fortsat 
tæt, jf. også de særlige handleplaner.  

Der knytter sig særskilt fokus til udviklin-
gen i efterspørgslen efter hjemmepleje og 
herunder fortsat omstilling ift. de gennem-
førte udbud.  

For så vidt angår udgifter til plejeboliger 
indgår befolkningsudviklingen som grund-
lag for budgetlægningen. Dertil kommer et 
selvstændigt fokus på borgerens brug af 
frit valg til at vælge udenbys plejecentre 
samt de helt særlige forhold der knytter 
sig til nyere grupper af ældre borgere med 
sociale udfordringer (som fx misbrug). 

På tværs af de forskellige indsatser og til-
bud til ældremålgrupperne opleves to 
modsatrettede tendenser: Sund aldring i 
form af f.eks, længere levetid og større 
selvhjulpenhed samt flere borgere med 
sammensatte og komplekse udfordringer, 
som i højere grad også skal varetages i 
kommunalt regi som følge af hurtigere ud-
skrivning fra hospitaler mv. 

De ovennævnte forhold indgår i forskellig 
form i budgetgrundlaget til budget 2017-
20. Dette ses særligt i tiltagene ”Effekt- og 
evidensfokus i Forebyggelsesenheden” 
samt tiltag ”Etablering af mobil sygepleje-
klinik”, hvor målet netop er at kunne nå ud 
til de svageste og mest komplekse borge-
re. Dette understøttes ligeledes af bud-
getudvidelserne under Værdighedsmilliar-
den, hvor der arbejdes med nye indsatser 
for at understøtte det gode liv på Frede-
riksberg. 

Nedenstående graf viser den demografi-
ske udvikling blandt kommunens ældrebe-
folkning fordelt på relevante aldersgrup-
per. Befolkningsudviklingen bruges bl.a. til 
at tilpasse budgettet til hjemmeplejen 
samt til at estimere behovet for plejeboli-
ger i kommunen, jvf. også masterplan for 
plejeboligmodernisering. 

Figur 1 Indekseret (2016=100) udvikling i 
antallet af ældre 

 
Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprogno-
se 2016. 
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Driftsbevillinger 
Drift:                                         mio. kr. netto 
Omsorgstilbud  756 
Hjælpemidler 49 
Sundhed  69 
Aktivitetsbestemt medfinansie-
ring 387 

I alt 1.261 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget på servicer-
ammen er budgettet reduceret med 3,5 
mio. kr. Dette dækker over en reduktion 
på 6,3 mio. kr., som allerede var indarbej-
det i sidste års budget, og en forøgelse på 
2,9 mio. kr. som vedrører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

 

Budgetforlig 

I budgetforliget er der generelt vedtaget 
tiltag, der understøtter Sundheds- og Om-
sorgsudvalgets indsatsmål med evidens- 
og effektivitetsfokus understøttet af digita-
lisering og velfærdsteknologi.  

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og -reduktioner på 
netto -2,4 mio. kr., som følge af neden-
stående tiltag: 

”Effekt- og evidensfokus i Forebyggelses-
enheden 

”Videre med omlægning af hjemmehjæl-
pen” 

”Konsolidering af opgaver under Sund-
heds- og Omsorgsudvalgets område” 

”Mereffekt som følge af investeringer via 
værdighedsmilliarden” 

”Etablering af mobil sygeplejeklinik” 

 

Desuden er tiltag under Værdighedsmilli-
arden på i alt 9,3 mio. kr. tilført. Disse til-
tag er opdelt på følgende to indsatsområ-
der. 

”Udbygning af det lokale sundhedsvæsen” 

”Tryghed og kvalitet” 

 

Derudover er der afsat 1,7 mio. kr. til ind-
satser på ældreområdet – ”Tryghed, mad 
og fællesskaber”. 

 

Ændringer på anlæg vedrører primært 
modernisering af plejeboligerne. Her er 
ændringerne foretaget på baggrund af 
den senest vedtaget ”Masterplan for mo-
dernisering af plejehjem” (SOU den 
22/08-2016). 

For at fastholde det nuværende serviceni-
veau på plejeboligområdet er det besluttet 
på baggrund af den demografiske udvik-
ling at opføre et nyt plejecenter i 2021. 
Plejecenteret skal være en integreret del 
af den samlede byudvikling i området om-
kring Nordens Plads og understøtte mø-
det mellem generationerne i Generatio-
nernes By. 

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Plejeboligmodernisering 
- Projektledelse 1,60 28,30 

Plejeboligmodernisering 
- Akaciegården (Ser-
vicedel) -3,71 20,29 

Plejeboligmodernisering 
- Ingeborggården, (Ser-
vicedel) 7,94 74,23 

Plejeboligmodernisering 
- Ingeborggården, (Bo-
ligdel) 36,75 372,06 

Helhedsplan Solbjerg 
Have, Sundheds- og 
Omsorgsudvalget (Ser-
vicedel) 0,00 0,07 

Helhedsplan Solbjerg 
Have, Sundheds- og 
Omsorgsudvalget (Bo-
ligdel) 0,00 0,19 

NY - Plejeboligmoderni-
sering - Plejecenter 2021 
(Servicedel) 0,00 76,83 

NY - Plejeboligmoderni-
sering - Plejecenter 2021 
(Boligdel) 0,00 307,34 
I alt 42,57 879,31 

*Det samlede overslag til Modernisering af 
Plejeboliger strækker sig frem til 2026   
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Kultur- og Fritidsudvalget

Aktiviteter 
Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for, 
og prioriterer indsatsen, for kommunens 
aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. 

Idræt og folkeoplysning 

Området Idræt og Folkeoplysning omfat-
ter aktiviteter, som reguleres af folkeop-
lysningsloven. Der ydes tilskud til en ræk-
ke aftenskoler, ligesom der ydes aktivi-
tetstilskud til en lang række  godkendte 
børne- og ungdomsforeninger på Frede-
riksberg. En del af disse driver deres akti-
viteter i private lokaler, hvorfor de også 
har mulighed for at søge lokaletilskud. 

I regi af loven stilles endvidere offentlige 
lokaler vederlagsfrit til rådighed for god-
kendte foreninger. 

På idrætsområdet ligger bevillingen til drift 
af de kommunale haller og anlæg, der va-
retages af Frederiksberg Idræts Union, li-
gesom driften af kommunens to skøjteba-
ner samt udgifterne til drift af en række 
idrætsanlæg, er samlet her. 

Endelig er Frederiksberg Svømmehal om-
fattet af området Idræt og Folkeoplysning.    

Biblioteker og kultur 

Området Biblioteker og Kultur omfatter 
Biblioteket Frederiksberg, som består af 
Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads, samt 
de 3  biblioteksindgange på Godthåbsvej 
(familiebibliotek), Danasvej (bibliotek med 
medborgerskabsprofil) og Nordens Plads 
(bibliotek med medborgercenter-profil og 
fokus på nærmiljøet). Sidstnævnte vil i lø-
bet af 2017 overgå til at blive et medbor-
gercenter i nyindrettede lokaler i Domus 
Vista. 

Herudover omfatter området tilskud til en 
lang række små og store institutioner in-
denfor det kulturelle område – dvs. teatre, 
musik, museer mv., ligesom driftsudgifter-
ne til afvikling af en lang række tilbage-
vendende kulturelle events og arrange-
menter er  budgetlagt på  området.  

Endvidere omfattes  tre tilskudspuljer, 
hvoraf to  disponeres af Kultur- og Fritids-
udvalget og en af Musikudvalget  på bag-
grund af ansøgninger fra en bred vifte af 
kulturelle aktører, store som små. 

Endelig indgår driften af flere af kommu-
nens kulturhuse, herunder det nye kultur- 

og bevægelseshus KU.BE, som  blev ind-
viet i september  2016, samt de dele af 
Magneten, som omfatter aktiviteter, der 
relaterer sig til Kultur- og fritidsudvalget – 
primært  kampsport og musik. 

Institutioner 
 
 
Institutioner 
Svømmehal   
Hovedbibliotek    
Biblioteksindgang Danasvej   
Biblioteksindgang Godthåbsvej   
Biblioteksindgang Domus Vista   
KU.BE    

Hertil kommer driftsoverenskom-
ster/aftaler med en række selvejen-
de/private institutioner: Frederiksberg Mu-
seerne, Kultur- og Musikhøjskolen, Aveny 
T, Riddersalen, FIU (Frederiksberg Idræts 
Union) og FGV (Frederiksberg Gartner- 
og Vejservice).  

Indholdsmål 
Kultur- og Fritidspolitik 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en  
Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2015 
– 2018. 

Politikken er bygget op om nedenstående 
2 visioner: 

• Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er 
kendetegnet ved høj kvalitet, som gi-
ver byen en stærk profil 

• Frederiksberg har et mangfoldigt kul-
tur- og fritidsliv, hvor flere involverer 
sig. 
 

Effektmål 

For hver af de 2 visioner er opstillet en 
række effektmål, dels for det kulturelle 
område og dels for idræts- og fritidsområ-
det. I 2017 vil indsatsen især koncentrere 
sig om: 

1. At skærpe profilerne i de kulturelle in-
stitutioner med afsæt i visionen om 
høj kvalitet 

2. At skabe samarbejdsformer med sko-
lerne som sikrer kvalitet og bredde i 
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de kultur- og fritidstilbud, som skole-
elever møder i deres hverdag 

3. At optimere udnyttelsen af kapacite-
ten i anlæg og faciliteter – bl.a. på 
baggrund af en omfattende kapaci-
tetsanalyse udarbejdet i 2016 

4. At række ud til flere forskellige bru-
gergrupper end dem, der traditionelt 
involverer sig i kultur- og fritidslivet 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Ad 1: Skærpede profiler 

Konkurrencen blandt kulturinstitutioner 
landet over spidses til i disse år. Flere og 
flere udbydere går efter de samme publi-
kummer – og med en beliggenhed så cen-
tralt i Hovedstaden som Frederiksberg, 
oplever de lokale kulturinstitutioner et 
særligt pres, som kræver at stedernes 
profiler skærpes i tråd med Kultur- og Fri-
tidspolitikken.   

Ad 2: Samarbejdsformer med skolerne 

Skolereformen har givet gode muligheder 
for samarbejder med skolerne både for 
forskellige idrætsforeninger og for en 
række kulturinstitutioner.  

Der er opnået gode resultater med sam-
arbejderne – og det har givet kultur- og fri-
tidslivets aktører mod på endnu flere tiltag 
overfor skolerne. Det er imidlertid blevet 
tydeligt, at der er en grænse for, hvor 
mange forskellige aktører skolerne kan 
samarbejde med på én gang. Især i en 
tid, hvor der er fokus på at styrke naturfa-
gene og styrke forudsætningerne for un-
ges uddannelsesvalg. Der skal derfor fin-
des gode veje i samarbejdsformerne, så 
både skoler og kultur- og fritidslivets aktø-
rer oplever samarbejderne som en ge-
vinst. 

Ad 3: Optimere kapacitetsudnyttelsen 

Frederiksberg Kommune er den areal-
mæssigt mindste, men samtidigt den tæt-
test befolkede kommune i Danmark. Ikke 
desto mindre stiger befolkningstallet fort-
sat, hvilket medfører fortsat efterspørgsel 
efter kultur- og fritidstilbud og øget anven-
delse af  de til rådighed værende kultur- 
og fritidsfaciliteter - ikke mindst på idræts-
området. Samtidig er det i Kultur- og Fri-
tidspolitikken et klart mål, at flere Frede-
riksbergborgere bevæger sig og at flere 
bliver aktive i idrætsforeningerne. 

Et svar på denne udfordring er en udbyg-
ning og udvikling af idrætsfaciliteterne. 
KU.BE, Flintholm Svømmehal og renove-

rede/nye kunstgræsbaner er de nyeste 
skud på stammen. Supplerende skal der 
ses på udnyttelsen af idrætsfaciliteterne.  

I efteråret 2016 offentliggøres den kapaci-
tets- og idrætsvaneanalyse, der er foreta-
get for Frederiksberg Kommune af Idræt-
tens analyseinstitut.  Analysen giver et 
grundlag for at afdække, hvilke steder der 
er behov for at sætte ind, når det gælder 
optimering af kapaciteten i idrætsfacilite-
terne på Frederiksberg. 

Yderligere giver rapporten et bud på, 
hvordan flere frederiksbergborgere bliver 
idræts- og foreningsaktive.  

Ad 4: Flere forskellige brugergrupper 

I løbet af 2016 er det samtidig blevet tyde-
ligt, at udfordringerne i forhold til at inte-
grere nyankomne flygtninge i kultur- og fri-
tidslivet kræver en anderledes og mere 
omfattende indsats end hidtil forventet. 
Derfor er der fokus på denne gruppes in-
tegration i kultur- og fritidslivet.  

Driftsbevillinger 
Drift:                                                 mio. kr. 
netto 
Idræt og folkeoplysning  75,4 
Biblioteker og kultur 92,8 
I alt 168,2 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
forøget med 11,2 mio. kr. Dette dækker 
over en forøgelse på 7,8 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en udvidelse på 3,4 mio. kr. som ved-
rører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

 

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og –reduktioner på 
netto 1,57 mio. kr. som beskrives i det 
følgende. 

På kulturområdet tilføres 0,25 mio. kr. til 
at understøtte socialt udsattes deltagelse i 
byens kulturelle arrangementer. 

For at sikre, at Frederiksbergmuseerne 
kan leve op til krav om registrering, kon-
servering og forskning, er der afsat 0,55 
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mio kr. til at forhøje museernes driftstil-
skud. 

Der er afsat et beløb på 0,2 mio. kr. til 
Riddersalen med henblik på at skærpe 
teaterets børneprofil. Bevillingen skal bl.a. 
være med til at løfte samarbejdsprojekter 
med kommunens skoler. 

Det er besluttet at aktiviteterne i Frede-
riksberg Filmværksted på biblioteket på 
Danasvej fortsættes med et tilskud på 0,5 
mio. kr. 

På folkeoplysningsområdet er der foreta-
get en tilpasning af budgettet i tilskuddene 
til aftenskoler på 0,125 mio. kr. ift. udvik-
lingen af aktiviteter. Kontraktsummen 
vedr. vedligeholdelse af baner og anlæg 
er desuden blevet reduceret med 0,05 
mio. kr.  

Der er med budgetforliget endvidere afsat 
0,25 mio. kr. til at afdække dels nye facili-
tetsmuligheder i byen, dels at se på hvor-
dan de eksisterende faciliteter kan udnyt-
tes bedre. 

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Udskiftning af kunst-
græs 0,1 5,8 

Pulje til åbne idræts-
anlæg* 0,5 0,0 

Nye kunstgræsbaner 
på Jens Jessens vej 6,0 19,0 

Renovering af 
Damsøbadet 0,0 10,2 

Modernisering af Fre-
deriksbergs Hoved-
bibliotek 0,0 10,0 

Udskiftning af sorte-
ringsmaskine og re-
novering af indgangs-
parti Hovedbiblioteket 0,0 5,0 

KU.BE, kultur- og be-
vægelseshus 0,0 137,7 

Pulje til gavlmalerier* 0,5 0,0 

Medborgercenter på 
Nordens Plads 0,5 2,0 

NY Frederiksberg 
Svømmehal – Inde-
klima og driftanlæg 0,6 35,6 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

NY Renovering af 
Frederiksberg Svøm-
mehal 11,2 11,2 

I alt 19,4 236,5 

*Note: Puljerne er flerårige uden slutdato, hvorfor et 
samlet overslag ikke er relevant. 
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Børneudvalget

Aktiviteter 
Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud  
i førskolealderen, sundhedsplejens ydel-
ser for 0-17 årige og rådgivnings- og 
myndighedsopgaverne for børn, unge og 
familier med særlige behov.  

Dagtilbud til børn 

Området omfatter kommunens daginstitu-
tioner, dagpleje, tilskud til privat børne-
pasning og køb af specialpladser i dagtil-
bud. 

Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 

Alle børn og unge skal have mulighed for 
et godt og udviklende børneliv trods 
forskellige forudsætninger og behov. Ind-
satsen overfor barnet tilrettelægges i et 
samarbejde med forældrene og i respekt 
for forældrenes ansvar og myndighed, på 
en måde så forældre og børn oplever 
åbenhed og tydelighed i samarbejdet med 
de professionelle. 

Indsatsen kendetegnes ved tidlig opspo-
ring og forebyggende indsatser overfor 
børn, unge og familier i udsatte positioner. 
Indsatsen tager udgangspunkt i barnets 
potentialer, og det overvejes, hvordan alle 
ressourcer i barnets netværk bringes i 
spil.  

Fællesrådgivningen for Børn og Unge  

Fællesrådgivningen for Børn og Unge un-
derstøtter inklusion gennem rådgivning og 
undervisning af lærere og pædagoger, og 
medvirker i udredning og visitation til 
kommunens specialtilbud for børn og un-
ge.  

Centrets tale-/hørepædagoger vejleder og 
underviser børn og unge i dagtilbud og 
skoler med behov for støtte i deres sprog-
lige udvikling.  

Fællesrådgivningen for Børn og Unge dri-
ver et åbent rådgivningstilbud til unge og 
familier.  

Sundhedstjenesten 

Sundhedstjenesten arbejder med fore-
byggende sundhedsordninger for børn og 
unge, herunder graviditetsbesøg, foræl-
dreklasser til førstegangsfødende, hjem-
mebesøg til nybagte forældre, mødre-
grupper, fædregrupper, skolesundheds-

pleje samt rådgivning af daginstitutioner 
og dagplejere. Der er ansat en børnelæ-
ge, som deltager i det kommunale fore-
byggende arbejde for børn og unge.  

Den kommunale Sundhedstjeneste gen-
nemfører i henhold til lovgivningen en ind-
skolingsundersøgelse i 0. klasse og en 
udskolingsundersøgelse i 9. klasse.  

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfor-
tjeneste 

Kommunen yder tilskud til nødvendige 
merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af 
et barn under 18 år med betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller indgribende kronisk eller lang-
varig lidelse. 

Kommunen yder hjælp til dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste til personer, der i 
hjemmet forsørger et barn under 18 år 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller indgribende 
kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er 
betinget af, at det er en nødvendig konse-
kvens af den nedsatte funktionsevne, at 
barnet passes i hjemmet, og at det er 
mest hensigtsmæssigt, at det er moderen 
eller faderen, der passer barnet. 

Institutioner og pladser 
Nedenfor ses en oversigt over det antal 
institutioner, der findes på Børneudvalgets 
område, samt det prognosticerede antal 
pladser i 2017. 
Dagtilbud  
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 
2017 
Type Institutioner Pladser  
Dagpleje   48 

Privat pasning   
110 

Privat og pulje 14 441 
Vuggestuer 1 45 
Børnehaver 1 40 
Integrerede  
institutioner 43 5.326 
Særlige dagtilbud 1 24 
  

Indholdsmål 
Siden 2010 har Frederiksberg Kommune 
arbejdet med en sammenlægningsstrate-
gi, der skal erstatte mindre og utidssva-
rende daginstitutioner med større, tidssva-
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rende og mere bæredygtige daginstitutio-
ner. 

Området har de seneste år tilpasset ka-
paciteten, først efter en stigende efter-
spørgsel, der, efter et mindre fald, afløses 
af en vækst i antallet af 0-5 årige i bud-
getperioden.  

Samtidig har området oplevet en tilgang 
af private daginstitutioner, dels i form af 
selvejende, der ændrer driftsform, dels af 
nyoprettede private institutioner.   

Kvalitet i pædagogisk praksis 

Kommunen arbejder systematisk med at 
sikre kvalitet i den almene pædagogiske 
praksis. Det sker gennem udvikling af nye 
metoder, herunder metoder til dokumenta-
tion af effekt af det pædagogiske arbejde.   
Arbejdet understøttes af en omfattende 
kompetenceudviklingsindsats af det pæ-
dagogiske personale.   

Frederiksberg Kommune deltager i rele-
vante forsknings- og udviklingsprojekter, 
der kan bidrage til at skabe øget viden om 
hvad, der kendetegner god kvalitet i dag-
tilbud, og har senest deltaget som én 
blandt 14 kommuner i udviklings- og 
forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud 
under Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling.  

Mønsterbryderindsats 

Tidlig indsats lønner sig. Med projekterne 
”Dialogisk læsning” og ”Små læringsgrup-
per” er dagtilbudsområdet en del af kom-
munens mønsterbryderindsats. Projekter-
ne videreføres som en del af den alminde-
lige drift i 2017 og 2018. Mønsterbryder-
indsatsen udbygges endvidere i 2017 
med et særligt fokus på pædagogisk op-
følgning og understøttelse til børn, der er i 
udsat position i dagtilbuddet eller i deres 
familie.  

Sundhed, mad og pædagogik 

I budgetperioden er der fokus på sam-
menhængen mellem sundhed, mad og 
pædagogik. Pilotprojektet ”Børn, mad og 
måltider” gennemføres i 2017 og 2018 i 
samarbejde med Danmarks Pædagogiske 
Universitet (DPU) og Fødevarestyrelsen. 
Projektet skal sammen med implemente-
ring af Sundhedsstyrelsens nyeste anbe-
falinger i institutionernes politikker for 
mad-, måltid og bevægelse understøtte 
realiseringen af Frederiksberg Kommunes 
sundhedspolitik.  

 

Digitalisering 

Dagtilbudsområdet har traditionelt set ikke 
været blandt de digitale frontløbere. Etab-
lering af trådløst netværk i institutionerne, 
etableringen af et digitalt bibliotek ”Digite-
ket” og en egentlig digitaliseringsstrategi 
for dagtilbudsområdet skal i budgetperio-
den øge brugen af digitale medier og red-
skaber i det pædagogiske arbejde. 

Tidlig forebyggende indsats 

I budgetperioden styrkes den tidlige fore-
byggende indsats med socialrådgivere 
knyttet til dagtilbud og skoler samt øget 
samarbejde med Børne- og Ungdoms-
psykiatrien om børn, hvis forældre har en 
psykisk sygdom (Via Family). Brugen af 
afgrænsede forebyggende indsatser med 
afsæt i Servicelovens § 11 udvides i bud-
getperioden.  

Kursusforløb til familier med diagnoser 

I budgetperioden tilbydes børn og familier 
med diagnoser indenfor ADHD og Autis-
mespektret et kursusforløb over 5 under-
visningsdage á 3 timer, der skal give den 
unge og familien strategier til at håndtere 
livet med en diagnose (Psykoedukation). 
Kursusforløbet er udviklet i samarbejde 
med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Cen-
ter og Københavns Kommune.  

Anbragte børns skolegang 

En række nyere danske og udenlandske 
undersøgelser dokumenterer, at anbragte 
børn og unge klarer sig væsentligt dårlige-
re i uddannelsessystemet end deres 
jævnaldrende.  

Siden 2006 er antallet af børn anbragt 
uden for hjemmet faldet med næsten 40 
procent fra 203 til 126 børn (ekskl. uled-
sagede flygtninge). Faldet afspejler en 
strategisk satsning på det forebyggende 
arbejde, med bl.a. fast kontaktperson, et 
familievejlederteam, hjemmevejlederteam 
til familier med diagnostiserede børn in-
den for autismespektret, socialrådgivere i 
dagtilbud og på skoler samt et ”mor-barn 
tilbud” til skrøbelige mødre i samarbejde 
med Sundhedsplejen.  

I budgetperioden samarbejder Familieaf-
delingen med Egmont Fonden om ”Lær 
for Livet”, der er fondens signaturprojekt, 
der skal sikre omsorgsfuld læring til an-
bragte børn i tæt samarbejde med deres 
anbringelsessted. 
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Resultatdokumentation 

DUBU (Digitalisering, Udsatte Børn og 
Unge), som Frederiksberg og 75 andre 
kommuner bruger til at understøtte børne-
sagsbehandlingen, forventes i budgetpe-
rioden udvidet med et resultatdokumenta-
tionsmodul, der kan give viden om, hvilke 
indsatser der har de bedste resultater og 
dermed understøtte, at ressourcerne bru-
ges, hvor de har størst effekt.  

Uledsagede flygtningebørn 

Frederiksberg Kommune har fået integra-
tionsansvaret for 49 uledsagede flygtnin-
gebørn i alderen 7-17 år (pr. 1. juni 2016). 
Hertil kommer ledsagede børn og familie-
sammenførte børn. Med undtagelse af 
børn under 14 år, som modtages på Fa-
milieinstitutionen på Bülowsvej, modtages 
uledsagede flygtningebørn på Allégården, 
hvor de gennemfører et fem måneders 
udredningsforløb, der omfatter en § 50 
undersøgelse efter Serviceloven. Samti-
dig påbegynder de skolegangen i en mod-
tageklasse.  

Skønnet over tilgangen af nye uledsagede 
flygtningebørn i budgetperioden er behæf-
tet med stor usikkerhed men forventes at 
ligge i størrelsesordenen 25-30 på årsba-
sis, med de aktuelle kvoter.  

Strategiske tiltag og udfordringer 
Demografisk udvikling 

Med den seneste prognose forventes an-
tallet af 0-5 årige at stige igen fra 2017 og 
frem. Prognosen indgår i arbejdet med 
udbygningsplanen, så der sikres den rette 
sammenhæng mellem kapacitet og efter-
spørgsel. Der arbejdes løbende med op-
timering af dagtilbudsstrukturen, dels 
gennem realisering af sammenlægnings-
strategien, hvor små institutioner sam-
menlægges til større og mere bæredygti-
ge enheder, dels gennem mere effektiv 
udnyttelse af skovkapaciteten. 

Figur 1 Indekseret (2016=100) udvikling i 
antallet af børn 

Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprogno-
se 2016. 

På døgnområdet tilpasses kapaciteten li-
geledes løbende, så den modsvarer be-
hovet i målgruppen. 

Driftsbevillinger 
Drift:                                           mio. kr. netto 

Dagtilbud til børn  537,0 
Tilbud til børn og unge med 
særlige behov 146,3 
Familierådgivningen  5,2 
Sundhedstjenesten 20,9 
Merudgiftsydelse og tabt ar-
bejdsfortjeneste 17,7 
I alt 727,2 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 0,3 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 0,9 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en forøgelse på 0,6 kr. som vedrører 
nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

 

Budgetforlig 

Som resultat af budgetforliget 2017 er der 
følgende ændringer til sidste års budget: 

Dagplejen samdriftes med daginstitutio-
nen Nyelandsgården, hvilket i praksis 
medfører, at Dagplejen får sin egen selv-
stændige legestue på Nyelandsgården, 
mens administration og ledelse varetages 
sammen med institutionen. Endvidere 
placeres tilsyn og pladsanvisning vedrø-
rende dagpleje samt private ordninger og 
pasning af eget barn centralt i dagtilbuds-
afdelingen. Samlet set opnås en effektivi-
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sering på 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. 
kr. i 2018 og frem.  

Daginstitutionen Nyelandsgården har ud-
videt åbningstid, og er derfor et tilbud til 
forældre, der har et pasningsbehov, som 
ligger udenfor den almindelige åbningstid. 
Via fremmøderegistrering er det påvist, at 
behovet for pasning er lavere end de 97 
timer om ugen, som tilbuddet er dimensi-
oneret til. Ved at tilpasse åbningstiden og 
samtidig gøre det muligt for familier at sø-
ge tilskud til privat pasning, hvis familierne 
har et dokumenteret behov, opnås en ef-
fektivisering på 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,2 
mio. kr. i 2018 og frem.  
Specialinstitutionen Magnoliahuset yder 
vederlagsfri befordring til alle institutio-
nens børn. Ved at tilpasse ordningen til 
det enkelte barns konkrete behov, opnås 
en effektivisering på 0,25 mio. kr. i 2017 
og frem. 

I 2015 og 2016 er der givet statslige mid-
ler til mere pædagogisk personale, og i 
2017 fastholdes det nuværende løft. Det 
samlede budget til Dagtilbud til børn for-
øges således med 5,4 mio. kr. i 2017 og 
frem, heraf er 1,2 mio. kr. bevilget med 
budgetforliget. 

Projekterne Dialogisk læsning og små læ-
ringsgrupper, som Mønsterbryderudvalget 
har igangsat, viderføres som en del af den 
almindelige drift i 2017 og 2018. Budgettet 
til Dagtilbud til børn forøges derfor med 
1,8 mio. kr. i 2017 og 2018. 

Færre anbringelser og tættere opfølgning 
i forhold til børn med behov for særlig 
støtte, forventes at medføre en effektivise-
ring på 1,2 mio. kr. i 2017 stigende til 3,1 
mio. kr. i 2020 og frem. Dette understøttes 
af etablering af korterevarende såkaldte 
§11 forløb i forhold til familier med udfor-
dringer med henblik på at forebygge, at 
en aktuel belastning fastholdes i familie-
dynamikken.  

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
over-
slag 

Carlsvognen, nybygning 0,0 37,1 
Parkering ved Carlsvog-
nen 0,0 3,5 
Helhedsplan Solbjerg Ha-
ve  7,3 8,1 
IT-infrastruktur dagtilbud 2,7 5,3 
Solmarken - tilbygning til 2,7 7,6 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
over-
slag 

daginstitution 
Magnoliahuset - udvidelse 2,6 10,2 
I alt 15,3 70,5 

Takster 
Nedenfor ses udvalgte takster på Børne- 
udvalgets område. 

Takster 2017 Kr. pr. mdr. 
Dagpleje 2.999 
Vuggestue, grundtakst 2.796 
Vuggestue, frokosttakst 516 
Børnehave, grundtakst 1.543 
Børnehave, frokosttakst 515 
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Socialudvalget

Aktiviteter 
Socialudvalget har ansvaret for at priorite-
re kommunens aktiviteter på socialområ-
det. 

Tilbud til voksne med særlige behov 

Aktiviteterne dækker beskyttet beskæfti-
gelse, aktivitets- og samværstilbud, botil-
bud til hjemløse, behandling af alkohol- og 
stofmisbrug, botilbud for længerevarende 
ophold, botilbud til midlertidigt ophold, 
kontaktperson- og ledsageordninger, bor-
gerstyret personlig assistance (BPA-
ordningen), støtte i eget hjem mv. samt 
særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.  

Senblindekurser 

Køb af særlige revalideringspladser i an-
dre kommuner, herunder senblindekurser. 

Sociale formål 

Merudgifter til voksne med nedsat funkti-
onsevne samt enkeltydelser til primært 
kontanthjælpsmodtagere, såsom uforud-
sete enkeltudgifter og sygebehandling.  

Personlige tillæg 

Udbetalinger til helbredstillæg, udvidet 
helbredstillæg og personlige tillæg. 

Integrationsindsats 

Aktiviteterne har sit udspring i Integrati-
onspolitikken, som er rammen om integra-
tionspuljen, hvorfra der tildeles midler til 
integrationsprojekter og aktiviteter på 
tværs af alle udvalgsområder. Hertil 
kommer udgifter til midlertidig og perma-
nent boligplacering af flygtninge. Øvrige 
udgifter ift. flygtninge indgår under de re-
levante øvrige fagudvalg. 

Boligsocialt arbejde 

Aktiviteterne er med til at sikre, at alle 
kommunens boligområder er attraktive 
bosteder, som er egnede til at danne 
rammen om et godt liv med høj livskvali-
tet. Der iværksættes tiltag, som skal hjæl-
pe med at forebygge sociale og 
sundhedsmæssige problemer, men også 
målrettede indsatser omkring f.eks. ar-
bejdsløshed, kriminalitet og eksklusion.  

Støtte til frivilligt socialt arbejde 

Aktiviteterne omfatter støtte til frivillige 
foreninger og organisationer, samt udgif-

ter der understøtter det aktive civilsam-
fund og frivilligt socialt arbejde.  

Institutioner og pladser 
Nedenfor ses en oversigt over institutioner 
på Socialudvalgets område samt det 
prognosticerede antal pladser i 2017. 

 

Tilbud  

Type Antal Pladser 

Botilbud med 
døgndækning for 
autister 

4 28 

Botilbud med 
døgndækning for 
udviklingshæm-
mede 

3 36 

Botilbud med 
døgndækning for 
sindslidende 

3 59 

Bofællesskaber 
med hjemmevej-
ledning for udvik-
lingshæmmede 

3 31 

Botilbud for med 
personale i dagti-
merne for sindsli-
dende 

5 52 

Tilbud til hjerne-
skadede 1 8 

Beskyttet beskæf-
tigelse og aktivi-
tets- og samværs-
tilbud 

 

1 

 

100 

Alkohol- og stof-
misbrug 1 450 

Hjemløse 3 86 

Støtte i eget hjem 1 Visiterede 
støttetimer 

Indholdsmål 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en 
særlig indsats til voksne med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne eller sær-
lige sociale problemer. 
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Opfølgning på nedenstående indholdsmål 
vil ske i forbindelse med den årlige revisi-
on og opdatering af den sociale master-
plan samt ved den årlige opfølgning på 
handleplanerne vedr. Handicappolitikken, 
Udsattepolitikken og Integrationspolitik-
ken. 

Indholdsmål 1 

Mindsteindgrebsprincippet og den rehabi-
literende tankegang medfører frem mod 
2020, at fokus flyttes fra botilbud til soci-
alpædagogisk støtte, således at flere bor-
gere får midlertidige tilbud frem for længe-
revarende botilbud.     

Indholdsmål 2 

Fællesfaglig bæredygtighed i henhold til 
den sociale masterplan medfører frem 
mod  2020, at Frederiksberg Kommune 
gradvist ændrer profil, således at flere 
borgere modtager tilbud i Frederiksberg 
Kommune frem for i andre kommuner.  

Indholdsmål 3 

Med udgangspunkt i Handicappolitikken 
gælder, at en større andel af borgere med 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 
udnytter deres evner og mestrer eget liv 
på egne betingelser (mål 1 af 6 i Handi-
cappolitikken). 

Indholdsmål 4 

Med udgangspunkt i Udsattepolitikken 
gælder, at en større andel af borgere ka-
rakteriseret som ”udsatte” lever i trygge 
og tilgængelige bolig- og nærmiljøer  (mål 
6 af 6 i Udsattepolitikken). 

Indholdsmål 5 

Den socialt bæredygtige by kan inkludere 
alle borgere og udvikle sig positivt med 
mennesker, som bor der. I 2016 udvikles 
et egentligt regnskab for den sociale bæ-
redygtighed.  

Indholdsmål 6 

Med udgangspunkt i Integrationspolitikken 
gælder, at en større andel af borgere med 
anden etnisk baggrund end dansk gen-
nemfører en ungdoms- eller videregående 
uddannelse (mål 4 af 6 mål i Integrations-
politikken). 

 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Med udgangspunkt i den sociale lovgiv-
ning, lov om retssikkerhed og administra-
tion, de langsigtede mål i Handicap- og 

Udsattepolitik og den sociale masterplan 
er der følgende særlige temaer under So-
cialudvalget.   

Den sociale masterplan og de social-
politiske pejlemærker 

Den faglige, økonomiske og bygnings-
mæssige konsolidering på det specialise-
rede socialområde styres og prioriteres 
gennem den sociale masterplan. De soci-
alpolitiske pejlemærker sætter retning for, 
hvordan kommunen bevilger støtte til 
voksne med særlige behov.  

Det er vigtigt at prioritere lokale kvalitets-
løsninger ud fra et nærhedsprincip og 
samtidig sørge for, at indsatsen ikke er 
mere omfattende, end der er behov for. 
Herunder også at tænke velfærdsteknolo-
gi ind, hvor det centrale udgangspunkt er, 
at teknologi og faglighed skal understøtte 
og ses i sammenhæng med hinanden.  

Krumtappen i den sociale masterplan er 
at udvide og modernisere bygningsmas-
sen for at give plads til at rumme dels 
borgere fra nedslidte egne tilbud og dels 
borgere fra dyre tilbud i andre kommuner. 
Der etableres tilbud, som videreudvikler 
på den eksisterende faglighed og dermed 
øger kvaliteten i Frederiksberg Kommu-
nes tilbud. Samtidig sikres en samlet ef-
fektivisering. 

I det rehabiliterende perspektiv er det må-
let at mestre eget liv og sikre størst mulig 
selvhjulpenhed. For at hjælpe på vej er 
det dels vigtigt, at der er kvalitet i sagsbe-
handlingen, så borgernes retssikkerhed 
sikres, og dels at der hele tiden arbejdes 
på at skabe en koordineret og sammen-
hængende indsats. For så vidt angår kva-
liteten af de trufne afgørelser, træffes dis-
se indenfor det gældende lovgrundlag og i 
overensstemmelse hermed. Der ses dog 
samtidig et potentiale i både et borgerper-
spektiv og et økonomisk perspektiv i for-
hold til at arbejde videre med de temaer, 
der også øger retssikkerheden i afgørel-
serne. 

Temaets relevans er også belyst i de op-
følgningssager om økonomien på det 
specialiserede socialområde for voksne, 
som er forelagt i forlængelse af den lø-
bende budgetopfølgning og regnskabsaf-
slutningen 2015. Der kan konstateres et 
udgiftspres, som også rækker ind i  2017. 
På baggrund af dette er der igangsat et 
meget detaljeret genopretningsarbejde via 
Indsatsplan 2015. Udgangspunktet er sik-
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ring af budgetoverholdelse og imødegåel-
se af udgiftspres.  

En række særlige fokuspunkter er afdæk-
ket som grundlag for det videre arbejde. 
Det drejer sig om flere børn og unge, som 
de kommende år vil øge udgiftspresset på 
voksenområdet, samt flere ældre borgere 
med sammensatte sociale udfordringer, 
som kræver nye løsninger, som aktuelt ik-
ke dækkes indenfor det almene ældreom-
rådes alm. aktivitetsregulering.  

Dertil kommer styringsopgaven ift. områ-
der med selvvisitering fra borgerens side 
(kvinde-/krisecentre samt herberger). Her 
kan kommunen ikke aktivt bevillingsmæs-
sigt omlægge tilbud e.l. Der arbejdes der-
for på andre styringsmodeller. 

 

Udsatte og hjemløse 

Frederiksberg Kommunes Udsatteplan 
har som overordnet mål at sikre, at socialt 
udsatte borgere får mulighed for at bidra-
ge med deres ressourcer, og at den en-
kelte borger støttes i at håndtere og ned-
bryde de barrierer, der begrænser dem i 
at bidrage og deltage i samfundet på lige 
fod med andre. De socialt udsatte kan 
blandt andet være ramt af misbrug, hjem-
løshed, sindslidelse, dårligt helbred, ringe 
økonomi samt manglende socialt net-
værk, og for den enkelte er det ofte en 
kombination af disse problemstillinger.  

Der er nationalt formuleret en række mål-
sætninger for de mest udsatte borgere – 
”10 mål for social mobilitet”. Udsattepla-
nen skal være med til at sikre, at disse 
mål nås. Planen  understøtter ligeledes 
mål og pejlemærker i Frederiksberg 
Kommunes Udsattepolitik.  

Social bæredygtighed og boligsociale 
indsatser  

Frederiksberg skal være en by for alle ge-
nerationer, og kommunen vil understøtte 
alle generationers muligheder for at have 
en høj livskvalitet i hverdagen. Det hand-
ler om at udvikle tilbud, faciliteter og rum, 
ligesom det at skabe relationer på tværs 
af generationer fremmer den sociale 
sammenhængskraft og dermed øger for-
ståelsen for andre aldersgrupper.   

Desuden er det en del af Frederiksberg-
strategien, at Frederiksberg skal være en 
socialt bæredygtig by, som kan inkludere 
alle borgere og give plads til alle. Den so-
ciale bæredygtighed skal blandt andet 

understøttes gennem en stærk integrati-
onsindsats og ved at gennemføre områ-
defornyelse, boligsociale indsatser og 
helhedsplanlægning i byområder, hvor der 
er brug for særlig opmærksomhed for at 
skabe positiv udvikling.  

Arbejdet omfatter blandt andet udvikling af 
de boligsociale indsatser i samarbejde 
med boligorganisationerne, frivillige for-
eninger og virksomheder. 

Integration  

Socialudvalget varetager den samlede In-
tegrationspolitik og har derudover selv-
stændigt ansvar ift.  tilvejebringelse af bo-
ligløsninger for nyankomne flygtninge.  

Flygtninge har krav på en permanent bo-
lig, og kun som nødløsning kan der tilby-
des midlertidig boligplacering, herunder 
hotelophold. Frederiksberg Kommune har 
de senere år arbejdet på at optimere de 
kommunale anvisningsmuligheder ved en 
lang række forskellige indsatser. Der 
fremlægges status hvert halve år vedrø-
rende dette. Fremadrettede investeringer, 
lejemål e.l. prioriteres i kommunens sam-
lede anlægsplan. 

De ovennævnte forhold indgår i forskellige 
former i budgetgrundlaget til budget 2017-
20. 

Driftsbevillinger 
Drift:                                    mio. kr. netto 

Integrationsindsats 7,8 
Boligsocialt arbejde 6,3 
Tilbud til voksne med særlige 
behov 392,8 
Senblindekurser 0,5 
Sociale formål 5,8 
Personlige tillæg 10,4 
Støtte til frivilligt arbejde 5,3 
I alt 428,8 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
udvidet med 1,9 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 6,1 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en forøgelse på 8,0 mio. kr., som ved-
rører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
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ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

 

Budgetforlig 

I budgetforliget for 2017 er der afsat 5,8 
mio. kr. til investeringer på socialområdet. 
Investeringerne skal imødekomme de 
strategiske tiltag og udfordringer på soci-
alområdet. Der er ikke vedtaget nogen ef-
fektiviseringer i budgetforliget. 

Der er afsat 3,3 mio. kr. til indsatser ved-
rørende strategien i Den Sociale Master-
plan, herunder 1,4 mio. kr. til opsøgende 
tandbehandling for socialt udsatte og 1,2 
mio. kr. til styrket nattevagt og øget tryg-
hed ved herbergerne Lærkehøj og Linde-
vang. Herunder er der desuden afsat 0,2 
mio. kr. til et Udsatte råd (under Magistra-
ten) og 0,5 mio. kr. til kompetenceudvik-
ling af medarbejdere og ledere med ud-
gangspunkt i de socialpolitiske pejlemær-
ker. 

Der er afsat 2,5 mio. kr. til indsatser ved-
rørende strategien i Socialt Bæredygtig 
By. Der er bl.a. afsat 1,3 mio. kr. til bolig-
sociale indsatser samt 0,9 mio. kr. til et 
fortsat skærpet fokus på tryghed og udvik-
ling af den fremtidige indsats i Finsens 
Have Kvarteret. Der er desuden afsat 0,2 
mio. kr. til støtte til gældsrådgivning, jf. det 
nye kontanthjælpsloft, og 0,3 mio. kr. til en 
styrket antiradikaliseringsindsats. 

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 2017 Samlet 

overslag mio. kr. netto 

Flygtningeboliger 1,0 28,8 

Betty 0,0 4,4 

Udearealer til Mag-
netens mest sårbare 
brugere 4,9 10,9 

Alternative plejebo-
ligpladser 2,3 6,3 

Helhedsplan Sol-
bjerg Have Social-
udvalget 2,3 18,3 

I alt 10,5 68,7 
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By- og Miljøudvalget

Aktiviteter 
By- og Miljøudvalget har ansvaret for 
kommunens aktiviteter, der vedrører by-
udvikling, kollektiv trafik og miljø. Derud-
over har udvalget også ansvaret for reno-
vationen, der er brugerfinansieret. 

Kirkegårde 

Drift af kirkegårde og krematoriet er orga-
niseret med Vej, Park og Miljø som bestil-
ler og Frederiksberg Gartner- og Vejser-
vice (FGV) som udfører. En af kirkegår-
dene er omfattet af en kontrakt med en 
privat leverandør. 

Miljø 

Under miljø er flere delopgaver: 

Graffitiafrensning på kommunale ejen-
domme er delvist udbudt til en række pri-
vate aktører. Graffitiafrensningen på byin-
ventar m.v. udføres af FGV. 

Jordforurening dækker over undersøgel-
ser og overvågning af grundvandsres-
sourcen samt kontrol med forurenet jord i 
forbindelse med byggerier. 

Bærbare batterier vedrører udgifter og 
indtægter i forbindelse med indsamlingen 
af batterier og akkumulatorer. 

Miljøtilsyn med virksomheder dækker over 
udgifter og indtægter i forbindelse med 
godkendelse og tilsyn med virksomheder.  

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn 
mv. dækker over øvrige udgifter til admi-
nistration vedrørende miljølovgivningen, 
herunder kommunens årlige bidrag til 
Danmarks Miljøportal. 

Skadedyrsbekæmpelse vedrører primært 
bekæmpelse af rotter. Den praktiske del 
af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. 
Området er finansieret gennem en årlig 
fastsat promille af ejendomsværdien. 
Promillen fastsættes sådan, at indtægter-
ne svarer til udgifterne på området over 
en årrække. 

Grønne områder 

Grønne områder vedrører opgaven med 
vedligeholdelse og renholdelse af kom-
munens parker og legepladser. Vedlige-
holdelse og renholdelse varetages af FGV 
i samarbejde med en privat leverandør. 
Fra juni 2015 er der indgået en rammeaf-
tale med en privat entreprenør vedr. de 

sæsonbetingede opgaver og ekstraopga-
ver. Mandskab vil indgå som en del af 
FGVs ressourcer. 

Vejvæsen og parkering 

Vejvæsen og parkering dækker over føl-
gende opgaver: 

Vejvedligeholdelse er vejafmærkning, 
renholdelse, udbedring af skader, renove-
ring af fortove, veje og cykelstier. Vedli-
geholdelse og renholdelse af vejene vare-
tages af FGV. 

Vintertjeneste dækker udgifter til glatføre-
bekæmpelse, herunder hovedsageligt 
saltning samt snerydning. Der eksisterer 
et varslingsberedskab i hovedstadsområ-
det, som varsler kommunerne. Opgave-
løsningen er omfattet af en kontrakt med 
Frederiksberg Gartner- og Vejservice, der 
dækker 27 udkald. 

Fælles formål indeholder udgifter til man-
ge forskellige opgaver relateret til veje. 
Det er f.eks. buslæskure, trafiktællinger 
mv. Endvidere omfatter opgaven udgifter 
og indtægter vedr. loppetorv. 

Arbejder på private fællesveje indeholder 
udgifter til istandsættelse af private fæl-
lesveje. Udgifterne betales af ejerne og 
belaster således ikke kommunen. 

Parkering indeholder udgifter og indtægter 
i forbindelse med parkeringsregulering 
mv. Parkering er opdelt i indtægter vedr. 
p-licenser til p-zonen og p-kælderen. Der-
udover udstedes der p-afgifter til ulovligt 
parkerede biler. Endvidere omfatter opga-
ven udgifter til parkeringsvagter. 

Kollektiv trafik 

Busdrift dækker den udgift, som kommu-
nen betaler til Trafikselskabet Movia, der 
varetager busdriften. Regionerne dækker 
udgifter til fællesomkostninger, køreplaner 
mv., mens kommunen skal betale netto-
driftsudgifterne for de busser, som kører i 
kommunen. I de tilfælde, hvor bussen og-
så kører i andre kommuner, bliver netto-
driftsudgiften fordelt mellem disse kom-
muner efter, hvor langt de kører i de på-
gældende kommuner og det indbyrdes 
pendlingsforhold. Derudover skal budget-
tet dække udgifter til busterminaler mv. 
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FGV 

Frederiksberg Gartner- og Vejservice 
(FGV) er en lokal virksomhed under Fre-
deriksberg Kommune, som udfører alle 
former for anlægs- og driftsopgaver inden-
for håndværks-, gartner-, vej- og entre-
prenørområdet. FGV står endvidere for 
udførslen af store dele af renovationsop-
gaven, se brugerfinansieret område. 

Indholdsmål 
Ny parkeringsstrategi 

- Bedre parkeringsforhold og vilkår til Fre-
deriksbergs borgere og erhvervsdrivende.  

- Merprovenuet skal benyttes til at forøge 
antallet af p-pladser. 

- Parkeringsløsningen søges tilrettelagt, så 
den både forøger brugervenligheden for 
borgerne og giver en effektiv administrati-
on. 

Klima og bæredygtig udvikling  

- CO2-udledningen reduceres med 50 pct. 
fra 2005 til 2020 for Frederiksberg som 
by. Målet for CO2 reduktionen er 100 pct. 
i 2035. 

- Målet for håndtering af klimaforandringer-
ne er, at der højst hvert 100 år må stå me-
re end 10 cm vand på terræn, og at 30 
pct. af regnvandet er afkoblet kloaksyste-
met inden for 100 år. 

Byrum og grønne områder 

- Mængden af henkastet affald reduceres 
på færdselsarealer og i byrummet og 80 
pct. af borgerne finder, at Frederiksberg 
er rent hvad angår henkastet affald og 
graffiti. 

- Inden 2017 skal der være udlagt støjsvagt 
slidlag på 75 pct. af trafikvejene og inden 
2022 på alle trafikveje. 

Trafik og Miljø 

- Reduktion i antallet af dræbte og tilskade-
komne med 50 pct. fra 2010 til 2020. 

- Frederiksberg er Danmarks mest cyklen-
de by, og mindst 40 pct. af alle ture fore-
tages på cykel. 

- Alle trafikveje skal have cykelsti eller cy-
kelbane inden 2020 

Strategiske tiltag og udfordringer 
By- og Miljøudvalgets budget er uaf-
hængig af, hvor mange der kører på veje-
ne, benytter parkerne, opholder sig i by-
rummene eller smider affald på fortovene.  

Det skaber udfordringer. Særligt i en tid, 
hvor flere og flere flytter til Frederiksberg. 
En attraktiv kommune i vækst stiller også 
krav til vedligeholdelse af grønne områ-
der, belægninger, hvis standarden ikke 
skal forringes, når alting bruges mere in-
tensivt.  

Klimatilpasning af byen  

Frederiksberg har en særlig rolle at spille i 
at sikre sig mod klimaforandringer. Det vi-
ste skaderne i forbindelse med det eks-
treme skybrud i 2011. Den tætte by ska-
ber en særlig udfordring, og flere områder 
af byen er meget udsatte.  

Det kræver grundlæggende, at indretnin-
gen af byen tænkes på en ny måde. Det 
gælder, både når vi bygger daginstitutio-
ner og plejeboliger, indretter skolegårde, 
veje, stier og parker eller giver byggetilla-
delser til grønne tage og solceller. Det 
kræver, at de gode og sammenhængende 
løsninger findes, og det kræver nytænk-
ning.  

Sikring af energieffektivisering og brug 
af vedvarende energi  

Optimering af energiforbruget og større 
udbredelse af vedvarende energi er også 
centrale elementer for byen for at yde et 
bidrag for fremtiden. Det kræver investe-
ringer, som imidlertid betaler sig på læn-
gere sigt både for budgettet og miljøet. 
ESCO projektets investeringer i bygnings-
vedligeholdelse med fokus på energifor-
bedringer er med til at gøre Frederiksberg 
til klimabyen for fremtiden.  

Styrkelse af Frederiksbergs særlige 
identitet og byliv  

Det er vigtigt for byen, at Frederiksbergs 
særlige identitet bevares og videreudvik-
les for også fremover at være et attraktivt 
sted at bo og færdes. Oplevelsen af en 
grøn, smuk, tryg og sikker by skal fasthol-
des samtidig med, at udgiftsniveauet 
sænkes. Derfor er det vigtigt at fokusere 
på, at vores indsatser giver størst mulig 
effekt for borgerne. Samtidig skal det sik-
res, at vedligeholdelsesbehovet på byg-
ninger, veje osv. ikke forøges og dermed 
bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.   

Investeringer i områdefornyelse er et væ-
sentligt element i bestræbelserne på at 
styrke Frederiksbergs særlige identitet i 
byens rum. Flere funktioner skal tænkes 
ind, når områder fornyes og forbedres. 
Udfordringen er, at der skal skabes le-
vende bymiljøer, aktivitet og flere attrakti-
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ve muligheder for ophold der, hvor livet 
leves. Derved løftes områderne fysisk 
samt socialt og forbedrer livskvaliteten i 
hverdagen for borgerne og gavner kom-
munens miljø og økonomi på længere 
sigt.  

Parkering 

Frederiksberg har gennem de senere år 
oplevet et øget pres på byens parkerings-
pladser. Det er blevet stadig vanskeligere 
for borgerne at finde en parkeringsplads. 
For at sikre bedre parkeringsforhold for 
Frederiksbergs egne borgere er der pr. 1. 
april 2015 trådt en ny parkeringsstrategi i 
kraft. Det betyder, at P-zonen udvides, så 
den omfatter alle offentlige veje på Frede-
riksberg. De ekstra penge, der kommer 
ind i forbindelse med den nye parkerings-
strategi, skal bruges til at skabe bedre 
parkeringsforhold på Frederiksberg. 

Fokus på bæredygtig trafik  

Den begrænsede plads i Frederiksbergs 
byrum bliver en større og større udfor-
dring. Et afbalanceret hensyn til bilister, 
cyklister, fodgængere og den kollektive 
trafik er nødvendig for at sikre, at kommu-
nen på én gang har en høj mobilitet, fast-
holder sin position som en af verdens 
mest cyklende byer og har et velfunge-
rende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive 
trafik forbedres bl.a. ved at sikre bedre 
busfremkommelighed. Det giver både en 
hurtigere og mere miljøvenlig busdrift, 
samtidig med at passagerantallet stiger 
og dermed opnås besparelser for kom-
munen. Fremkommelighedsprojekterne 
sker i samarbejde med de andre kommu-
ner, busserne kører igennem.  

Etablering af Metrocityringen skaber yder-
ligere muligheder for at sikre bedre kollek-
tiv trafik samtidig med, at driften optime-
res. Frem mod åbningen af de nye metro-
stationer vil der være fokus på at optimere 
busdriften i samarbejde med nabokom-
munerne i regi af Bynet 2018.  

Inddragelse af borgere og partnerska-
ber  

Investeringer i bylivet handler ikke kun om 
permanent eller midlertidig infrastruktur. 
Det handler i høj grad også om at involve-
re, skabe netværk og råderum for de 
mennesker, der bor, arbejder og bruger 
byen. I en tid hvor økonomien er stram, er 
det vigtigt at have fokus på, hvad der gi-
ver mest effekt for pengene. Borgerind-
dragelse, frivillighed og nye måder at 

samarbejde med private aktører på skal 
tænkes ind i opgavevaretagelsen.  
 
Driftsudviklingsprojektet på vej- og park-
området (DUP) er et eksempel på, at drif-
ten via læring og samarbejde med private 
kan udvikles og gøres billigere. Private 
udbydere konkurrerer om at komme ind 
som samarbejdspartnere og udføre arbej-
det side om side med kommunens egne 
folk. Den gensidige læring kommer alle 
parter til gode.  

Driftsbevillinger 
Drift:                  mio. kr. netto 

Ambulanceberedskab 0,0 

Kirkegårde 1,0 

Miljø 7,5 

Grønne områder 25,8 
Vejvæsen og parke-
ring 28,3 

Kollektiv trafik 58,0 

FGV -5,7 
I alt 114,8 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
forøget med 0,1 mio. kr. Dette dækker 
over en forøgelse på 4,5 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en reduktion på 4,4 mio. kr. som ved-
rører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

 

Budgetforlig 

At Frederiksberg fortsat skal være en 
smuk og grøn by at bo, leve og færdes i, 
har været et af dette års fokuspunkter ved 
budgetforhandlingerne. Således afsættes 
der midler til fremover, evt. i samarbejde 
med frivillige, at udsætte 50.000 blomster-
løg i byen, endvidere afsættes der i en to-
årig periode 1,0 mio. kr. til  at forstærke 
indsatsen for et smukkere, grønnere og 
renere Frederiksberg gennem fx intensi-
veret renholdelse, bedre graffitiafrensning, 
forskønnelse af træbeplantning, udskift-
ning af byinventar mv. Endelig skal mulig-
hederne for en helhedsplan for området 
bag Rådhuset med fokus på at skabe et 
grønt byrum og parkering under jorden 
afdækkes ligesom det skal undersøges, 

Side 33



om kommunen kan få adgang til et areal 
ved Finsensvej/Solbjerg Have med hen-
blik på at skabe et ekstra grønt åndehul i 
området. Til den fortsatte udvikling af Fre-
deriksberg Allé og Allégade afsættes end-
videre 275 t kr. i 2017. Endelig skal Julius 
Thomsens Plads omdannes til et mere 
urbant grønt byrum, der skaber bedre 
rammer for ophold, boldspil m.v.   
 

I forlængelse af de indgåede parkerings-
forlig ønskes at skabe bedre parkerings-
forhold for Frederiksbergs borgere og by-
ens gæster. Der etableres en parkerings-
kælder ved Langelands Plads og mulig-
hederne for at skabe yderligere pladser 
under jorden i områderne ved Rådhuset 
og Forum undersøges. Hertil følger, at er-
faringer og potentialer fra den gennemfør-
te parkeringsscreening udfoldes og reali-
seres, herunder at arbejdet med at åbne 
P-pladser ved skoler og andre egnede 
kommunale institutioner for parkering for 
byens borgere igangsættes inden udgan-
gen af 2017. Endelig investeres i en mo-
derne og endnu mere effektiv p-kontrol i 
form af en scanner-bil suppleret med in-
tensiveret kontrol af overholdelsen af de 2 
timers gratis parkering. 

Via effektstyring og et øget fokus på hvor-
dan borgere og brugere oplever bybille-
det, vurderes det, at budgettet til vedlige-
holdelse i byrummet kan reduceres med 
250 t kr. Der er blandt andet fokus på at fx 
midterrabatter og bede beplantes så de er 
nemme og billige at vedligeholde, men 
stadig fremstår smukke og grønne. Tilsva-
rende betyder løbende effektiviseringer og 
optimeret drift, at Frederiksberg Gartneri 
og Vejservice (FGV) kan udføre kontrakt-
arbejder inden for vej og parkområdet til 
en lavere pris, 0,8 mio. kr., uden at der 
sker en forringelse af serviceniveauet. 
 
Endelig er der i budgetforliget afsat 150 t 
kr. i to år, så der kan laves en plan for, 
hvordan den lokale produktion af vedva-
rende energi kan øges væsentligt. Planen 
skal laves i samarbejde med Frederiks-
berg Forsyning, boligselskaber, andels-
foreninger, solcellelaug mv. 

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Parkeringskælder Langelands 
Plads 0,0 0,0 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Områdefornyelse, Sønder-
markskvarteret 1,2 10,3 

Områdefornyelse Svømme-
halskvarteret vest 0,5 15,0 

Områdefornyelse Nordre Fa-
sanvej Nord 3,4 12,6 

Områdefornyelse Nordre Fa-
sanvej Syd 7,5 15,8 

Pulje til tilplantning af nye vej-
træer* 1,0   

Efterplantning af kandelaber-
klippede lindetræer på Frede-
riksberg Allé 1,0 1,9 

Træer ved kommunens ind-
faldsveje 0,5 1,5 

Forgrønning af Peter Bangs-
vej 1,5 5,5 

Pulje til offentlige legeplad-
ser* 0,6   

Pulje til vedligehold af kirke-
gårde* 1,0   

Pulje til støjbekæmpelse (of-
fentlig/privat samarbejde)* 0,4   

Pulje til implementering af 
klimatilpasnings- og sky-
brudsplan* 2,0   

Pulje til klimatilpasnings- og 
skybrudsplan – projektledelse 
og udvikling * 2,0   

Elevator til metro v Frederiks-
berg Gymnasium 0,0 2,6 

By- og pendlercykelsystem 1,5 13,0 

Pulje til anlæg af P-pladser 
iht. regler om parkeringsfond*  0,3   

Pulje til udlægning af nyt slid-
lag* 8,5   

Pulje til fortovsrenovering* 2,0   

Byudvikling ved Fasanvej sta-
tion 0,7 3,0 

Byudvikling Nordens Plads – 
byrum og stiforbindelser 1,0 7,3 

Trafikhandlingsplan: udbyg-
ning af cykelstier* 7,1   

Byrummet Solbjergvej Øst 
(frivilling udbygningsaftale 
med Frederiksberg Centret) 5,0 21,8 

Overgang ved Peter Bangs 
Vej og omlægning af den 
Grønne Sti (Diakonissestiftel-
sen) 0,0 3,0 
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Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Forbedring af cykelparke-
ringsforhold* 1,0   

Roskildevej, ændring af vej-
profil ved ZOO 3,0 3,0 
Metro Cityringen - projektsty-
ring, stationsforpladser og by-
rum 1,5 45,6 

Pulje til renovering af vejbe-
lysning* 4,0   

Trafikhandlingsplan: Forbed-
ret trafiksikkerhed, skoleveje* 4,2   

Trafikhandlingsplan: Opfølg-
ning på cykelhandlingsplan* 1,0   

Overdækning af rulletrapper 
på Aksel Møllers Have og 
Frederiksberg Station 0,0 8,0 

Udgifter relateret til svømme-
hallen -  Trafiksanering 9,0 11,3 

Rahbeks Allé, Etablering af 
nyt vejprofil med parkering og 
ny træplantning 0,0 16,0 

Opgradering af belysningen 
på Frederiksberg Allé 1,5 10,0 

Supercykelstien Fasanvejsru-
ten 2,2 3,2 

Offentlige handicaptoiletter, fx 
ved Forum Station 1,0 1,0 

Forskønnelsespulje vedr. 
bunkers * 0,2   

NY Udvikling af Frederiksberg 
Hospitalsområde  0,0 3,0 

Klimatilpasningsprojekter i 
samarbejde med FF (Skatte-
finansieret)* 6,0   

NY Undersøgelse af parke-
ring og byrum bag Rådhuset 0,5 0,5 

NY Udvikling af Allégade 0,3 0,3 

NY Renovering af Julius 
Thomsens plads 0,6 0,6 

NY Motoriseret og intensive-
ret p-kontrol 2,4 2,4 

NY Parkering relateret til 
Konservatoriegrunden samt 
Kultur- og 
musikskolen 0,0 36,0 

NY Udearealer til Musik og 
kulturskole 0,0 15,0 

I alt 87,0 269,2 
Note: Puljerne er flerårige uden slutdato, hvorfor et 
samlet overslag ikke er relevant. 

Takster 
Nedenfor ses udvalgte takster på By- og 
Miljøudvalgets område. 

Takster 2017       Kr. 
Beboerparkeringslicens til p-zonen 
pr. år 150 
Månedsparkeringslicens til p-zonen 
(Erhverv)   405 
Erhvervsparkeringslicens til p-
zonen pr. år      1.215 
Dagslicens 75 
Stadeplads ved loppemarked bag 
Rådhuset  130 
Byggesagsbehandling (pr. time) 741 

Brugerfinansierede områ-
de 
Udover de skattefinansierede opgaver, 
som er beskrevet tidligere, dækker udval-
get også renovationen, der er brugerfi-
nansieret. 

Frederiksberg Kommune varetager reno-
vationsområdet i en bestiller-udfører mo-
del, hvor opgaven med affaldsindsamling 
den 1. november 2010 blev hjemtaget, 
hvorefter størstedelen af renovationsop-
gaven udføres i kommunalt regi hos Fre-
deriksberg Gartner- og Vejservice. Opga-
verne vedrørende indsamling af glas og 
flasker samt farligt affald er udliciteret til 
en privat leverandør. 

Takstfinansiering 
Renovationen er takstfinansieret og skal 
”hvile i sig selv”. Det vil sige, at indtægter 
og udgifter set over en årrække skal ba-
lancere. 
 
Affaldsområdets mellemværende med 
kommunen 

mio. kr.   
Forv. Primo 2017 -2,5 
  Driftsbudget -0,7 
  Anlægsbudget 0,0 
Forv. Ultimo 2017 -3,2 

Note: positive tal svarer til kommunens tilgodeha-
vende, mens negative svarer til kommunens gæld. 

Drift 
Drift:                              mio. kr. netto 

Renovation -0,7 
I alt -0,7 

Side 35



 
Figur 1 Renovationens mellemværende 
med kommunen primo i året (i mio. kr.) 

 
 
Som det fremgår af tabellen er mellemvæ-
rendet faldet de sidste par år hos kommu-
nen. Det skyldes, at taksterne har været 
holdt i ro i de seneste år for at nedbringe 
mellemværendet. 

Anlæg i henhold til direktionens an-
lægsplan  
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Klimatilpasningsprojekter 
i samarbejde med FF 
(Takstfinansieret) 23,7 262,7 
I alt 23,7 262,7 

Note: Puljerne er flerårige uden slutdato, hvorfor et 
samlet overslag ikke er relevant. 
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Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Aktiviteter 
Budgettet på Arbejdsmarkeds- og Uddan-
nelsesudvalgets område omfatter kom-
munens forsørgelsesydelser og ydelser, 
der retter sig mod borgernes relationer til 
arbejdsmarkedet.  

Desuden har udvalget ansvaret for kom-
munens aktiviteter og indsatser på be-
skæftigelsesområdet med henblik på at 
opnå selvforsørgelse for kommunens bor-
gere. 

Nedenfor er nævnt aktiviteterne på udval-
gets budgetområde. 

Kontanthjælp og uddannelseshjælp  

Aktiviteten omfatter udgifter til kontant-
hjælp og uddannelseshjælp for unge, 
særlig støtte og  enkeltydelser.  

Revalidering, fleksjob mv. 

Omfatter udgifter til revalidering, løntilskud 
til personer i fleksjob, ledighedsydelse 
samt ressource- og jobafklaringsforløb. 

Sygedagpenge 

Aktiviteten omfatter udgifter til sygedag-
penge til borgere i Frederiksberg Kommu-
ne.  

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

Aktiviteten omfatter udgifter til aktivering 
og indsatser for ledige, herunder kommu-
nens egne tilbud til ledige hos F86. Desu-
den udgifter til løntilskud og seniorjob. 

Tilbud til udlændinge 

Dækker udgifter til integrationsprogram og 
integrationsforløb for flygtninge og fami-
liesammenførte til flygtninge samt integra-
tionsydelse.  

Dagpenge til forsikrede ledige 

Omfatter kommunens udgifter til a-
dagpenge til forsikrede ledige herunder 
udgifter til kontantydelsen for personer, 
der har opbrugt retten til dagpenge. 

 

Ungdomsuddannelse 

Aktiviteten omfatter Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning (UU), Erhvervs-
grunduddannelsen (EGU) samt udgifter til 
Daghøjskoler.  

Danskundervisning 

Omfatter udgifter til danskundervisning for 
voksne udlændinge. 

Boligstøtte 

Aktiviteten omfatter udgifter til boligsikring 
og boligydelse til pensionister. 

Førtidspensioner 

Dækker kommunens udgifter til førtids-
pension. 

Indholdsmål 
Beskæftigelsesindsatsen på Frederiks-
berg skal bidrage til at nå det overordnede 
mål om at have færrest mulige borgere på 
offentlig forsørgelse.  

Derfor er mål for alle ydelsesgrupper i 
2017, at:  

1) Frederiksberg Kommune skal 
som minimum ligge på gennem-
snittet af klyngen inden for alle 
ydelsesgrupper 

2) Besparelsespotentialet skal være 
negativt på alle ydelser 

Frederiksberg Kommunes mål på beskæf-
tigelsesområdet fastlægges først og 
fremmest i den årlige beskæftigelsesplan.   

Planen samler op på målgruppeplaner-
ne 'Unge godt på vej – Plan for uddannel-
se og arbejde til unge på Frederiks-
berg' samt 'Vækst og jobskabelse på Fre-
deriksberg – Plan for den virksomhedsret-
tede indsats', og de to planer skal ses 
som en udmøntning af beskæftigelses-
planen.  

I planen for den virksomhedsrettede ind-
sats Vækst og jobskabelse på Frederiks-
berg – Plan for den virksomhedsrettede 
indsats (2017-2020) fremgår to langsigte-
de målsætninger: 

1. At der skabes vækst for virksom-
hederne i hovedstadsområdet, 
herunder for virksomhederne på 
Frederiksberg 

2. At der skabes flere job for Frede-
riksbergborgere på Frederiksberg 
og i hovedstadsområdet 

 

I kommunens plan på ungeområdet Unge 
godt på vej 2016 – Plan for uddannelse 
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og arbejde til  unge på Frederiksberg  
(2017-2019) er der formuleret fire langsig-
tede målsætninger for ungeindsatsen: 

1. Færrest muligst unge skal modta-
ge offentlig forsørgelse 

2. Antallet af unge med mere end 
seks måneder på offentlig forsør-
gelse skal reduceres 

3. 95 procent af en ungdomsårgang 
skal gennemføre mindst en ung-
domsuddannelse 

4. Antallet af fokuselever/ikke-
uddannelsesparate elever, som 
modtager en offentlig forsørgel-
sesydelse efter de er fyldt 18 år, 
skal reduceres. 

 

Rammesættende for indsatsen er de be-
skæftigelsespolitiske ministermål, som i 
2017 er: 

1). Virksomhederne skal sikres den nød-
vendige og kvalificerede arbejdskraft 

2). Flere unge skal have en uddannelse 

3). Borgere i udkanten af arbejdsmarke-
det, herunder langtidsledige kontant-
hjælpsmodtagere, skal tættere på ar-
bejdsmarkedet. 

4). Flere flygtninge og familiesammenførte 
skal være selvforsørgende. 

 

I Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudval-
get følges der op på de beskæftigelsespo-
litiske mål tre gange årligt. 

 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Konjunkturafhængighed  

Det er et grundvilkår for kommunerne, at 
udgifterne til forsørgelsesydelser og be-
skæftigelsesindsatsen er konjunkturaf-
hængige. Med stigende ledighed følger 
stigende udgifter og omvendt.  Gennem 
budgetgarantien  kompenseres kommu-
nerne under ét for stigende udgifter på en 
række områder, der er afhængige af kon-
junkturerne. Frederiksberg bærer således 
ikke alene den økonomiske risiko ved et 
stigende antal borgere på offentlig forsør-
gelse. Omvendt vil Frederiksberg Kom-
mune heller ikke alene få gevinsten, hvis 
antallet af borgere på offentlig forsørgelse 
skulle falde. 

Trods konjunkturafhængigheden skal det 
fremhæves, at kommunen har mulighed 
for at påvirke udviklingen lokalt, og på de-
le af beskæftigelsesområdet er disse mu-
ligheder betydelige. Det gælder eksem-
pelvis sygedagpengeområdet og kontant-
hjælpsområdet i forhold til borgere uden-
for eller på kanten af arbejdsmarkedet, 
der kræver en særlig indsats. Dette kom-
mer blandt andet til udtryk i kommunens 
aktive investeringsstrategi på beskæfti-
gelsesområdet. 

Af væsentlig betydning for kommunens 
økonomi på beskæftigelsesområdet er 
omlægningen af refusionsområdet, som 
trådte i kraft den 4. januar 2016.  

Refusionsomlægningen betyder, at den 
statslige refusion som udgangspunkt og 
på tværs af målgrupper nedtrappes over 
tid. Fokus er derfor fortsat og i endnu hø-
jere grad på effekten af indsatsen. Tidlige-
re var refusionsindtægterne afhængig af 
dels målgruppe, dels hvilken arbejdsmar-
kedspolitisk foranstaltning ydelsesmodta-
geren var i.  

Implementering af reformer  

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de 
seneste år været præget af mange refor-
mer: Reform af førtidspension og fleksjob 
(2013), Kontanthjælpsreformen (2014), 
Sygedagpengereformen (2014), Beskæf-
tigelsesreformen (2015), Refusionsrefor-
men (2016), Jobreformens første fase 
(2016) og endelig den seneste, Dagpen-
gereformen, der træder i kraft i 2017. 

Jobreformens 1. fase indeholder indførel-
se af et kontanthjælpsloft og 225 timers 
regel for modtagere af kontanthjælp mv. 
Formålet er, at det bedre skal kunne be-
tale sig for modtagere af kontanthjælp 
mv. at komme ud på arbejdsmarkedet 
og blive selvforsørgende.  
 

Den sidstnævnte reform – Dagpengere-
formen – indebærer blandt andet mulig-
heden for fleksibel forlængelse af dag-
pengeperioden. Intentionen med reformen 
er at styrke incitamentet til at tage et ar-
bejde i løbet af dagpengeperioden.  

Implementeringen af  reformerne påvirker  
rammerne og vilkårene for den kommuna-
le beskæftigelsesindsats og er samtidig 
en  udfordring for Arbejdsmarkedsafdelin-
gens medarbejdere. Det  kræver ressour-
cer og  opmærksomhed at sikre en suc-
cesfuld implementering af de mange re-
former i form af vejledning og uddannelse 
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af medarbejdere og ledere, omlægning af 
IT-værktøjer, styrket tværgående koordi-
nering, information til borgere mm. 

Integration 

Et centralt fokusområde i de kommende 
år vil være den fortsatte modtagelse og 
integration af nye flygtninge og familie-
sammenførte. Der er i særlig grad fokus 
på integration på arbejdsmarkedet som en 
væsentlig del af integrationen i det danske 
samfund.  

I Frederiksberg Kommuner er der iværk-
sat en styrket målrettet indsats for styrket 
selvforsørgelse for målgruppen i form af 
branchepakker, hvor borgernes vej mod 
arbejdsmarkedet og valg af branche kan 
ske i en række korterevarende praktikop-
hold. 

Desuden er der oprustet på virksomheds-
konsulenter og jobkonsulenter med hen-
blik på at hjælpe de mange nytilkomne 
flygtninge og familiesammenførte ind på 
arbejdsmarkedet eller til at påbegynde 
uddannelse. 

På landsplan er der i 2016  indgået to- og 
trepartsaftaler mellem hhv. Regeringen og 
Kommunernes Landsforening og Rege-
ringen og arbejdsmarkedets parter. Inten-
tionen er at give kommunerne bedre 
rammer for at modtage og integrere flygt-
ninge og styrke den virksomhedsrettede 
integration. Derudover indføres en ny  in-
tegrationsgrunduddannelse for flygtninge 
og familiesammenførte. Der indføres sam-
tidig en bonusordning til private virksom-
heder, der ansætter flygtninge og familie-
sammenførte i ordinær beskæftigelse.  

Unge godt på vej  

Ungeindsatsen er et højt prioriteret områ-
de i Frederiksberg, hvilket giver sig til ud-
tryk i planen Unge godt på vej , der årligt 
revideres. Også på nationalt plan er der 
fokus på ungegruppen.  

I Frederiksberg Kommune er der særligt 
fokus på at motivere de unge til at tage en 
uddannelse, og på den måde forebygge 
at de unge havner på kontanthjælp, ud-
dannelseshjælp eller lignende. Der er lige-
ledes fokus på støtte til fastholdelse i ud-
dannelsen, særligt med henblik på de un-
ge der er identificeret som værende i risi-
kogruppen. Indsatserne er differentierede, 
så de rammer de særlige behov der knyt-
ter sig til de meget forskellige grupper, 
kontanthjælpsmodtagere, unge med psy-

kiske eller sociale problemer osv.) inden-
for den samlede gruppe af unge. 

Uddannelsesindsatsen for unge er et væ-
sentligt element i beskæftigelsesindsat-
sen, hvilket stiller krav til Jobcentrenes 
indsats, kompetencer og værktøjer. På 
den baggrund er der afsat ressourcer til 
fastholdelsesinitiativer på uddannelsesin-
stitutionerne samt midler til netværksdan-
nelse og opsøgende vejledning mellem 
Ungecentret og andre aktører i og uden 
for kommunen, for at fastholde unge, der 
er i fare for at falde ud af uddannelsessy-
stemet. 

Vækst og jobskabelse  

Siden 2014 har virksomhedsvendte initia-
tiver været et særligt fokusområde i be-
skæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.  

Formålet med planen Vækst og jobska-
belse er at målrette en række initiativer så 
de understøtter virksomhedernes behov 
for service og kvalificeret arbejdskraft og 
derigennem bidrage til, at der skabes 
vækst og job. I den sammenhæng er der 
udpeget en række strategiske områder og 
forslag til konkrete indsatser med henblik 
på politiske prioriteringer heraf.  

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 
revideres årligt med henblik på at beskrive 
det kommende års indsatsområder 

I planen for den virksomhedsrettede ind-
sats 2017-2020 er der tale om en plan 
med et andet fokus end tidligere, da ram-
merne for beskæftigelsesindsatsen er un-
der forandring. Beskæftigelsesindsatsen 
tog tidligere primært afsæt i borgeren, 
hvilket resulterede i, at den virksomheds-
rettede indsats ofte ikke kunne matche 
virksomhedernes konkrete efterspørgsel.  

Reformer og lovgivningsmæssige æn-
dringer giver nye rammer og nye krav. 
Beskæftigelsesreformen har således givet 
anledning til en ny retning, hvor jobcentret 
primært skal fungere som rekrutterings-
partner for virksomhederne. Det fordrer et 
stærkere samarbejde med virksomheder-
ne og viden om virksomhedernes efter-
spørgsel. 

Det kan ske ved en fokusering af indsat-
sen, der kan indsnævres og målrettes.  

Der vil blive flyttet ressourcer til virksom-
hedsindsatsen og arbejdet med de jobpa-
rate borgere. Dermed vil der også ske en 
højere grad af prioritering af jobparate 
borgere, som vil resultere i, at de kommer 
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hurtigere i job. Det ændrede fokus skal gi-
ve bedre resultater i beskæftigelsesind-
satsen, og fremadrettet vil der blive ledige 
ressourcer til de borgere, der er længst fra 
arbejdsmarkedet. Der vil således stadig 
være en indsats for borgere længere væk 
fra arbejdsmarkedet, og denne indsats vil 
også tage udgangspunkt i virksomheder-
nes efterspørgsel. 

Fokusskiftet sker:   

• Fra borger til virksomhedsfokus 
• Fra udsatte borgere til parate le-

dige 
• Fra faglighed og processer – til ef-

fekter og bundlinje 

I 2016 er alle udviklings- og implemente-
ringsaktiviteter i forhold til den virksom-
hedsrettede indsats blevet samlet under 
”Frederiksberg Erhvervsforum”, som skal 
være en samlet udviklingsplatform for 
samarbejdet med virksomhederne. 

De ovennævnte forhold indgår i forskellig 
form i budgetgrundlaget til budget 2017-
2020. 

Driftsbevillinger 
Drift:                                     mio. kr. 

netto 

Kontanthjælp og aktivering 165,7 
Revalidering, fleksjob og ledig-
hedsydelse 125,7 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 123,0 
Sygedagpenge 94,1 
Integration -4,1 
Dagpenge til forsikrede 209,2 
Ungdomsuddannelse 16,7 
Danskundervisning 23,6 
Boligstøtte 69,7 
Førtidspension 257,3 
I alt 1.081,0 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 31,3 mio. kr. Dette dækker 
over en forøgelse på 17,9 mio. kr., som 
allerede var indarbejdet i sidste års bud-
get, og en reduktion på 49,2 mio. kr. som 
vedrører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

 

Budgetforlig 

Budgetforliget for 2017 rummer tre særli-
ge prioriteringer: 

Den første er resultatet af planen ”Vækst 
og jobskabelse”, der har job i fokus. Her 
vurderes det, at der som følge af en om-
lægning af indsatsen vil være en effektivi-
sering. Det forventes, at der på udvalgte 
målgrupper vil være en øget afgang til 
selvforsørgelse blandt gruppen af borgere 
med mellem 5-52 ugers offentlig forsør-
gelse.  
 
Budgetvirkningen forventes at være en 
samlet nettobesparelse i 2017 på offentlig 
forsørgelse på 4,7 mio. kr., idet der reg-
nes med en indfasningsperiode og halv-
årseffekt. Effekten øges over tid 

I indsatsomlægningen ligger, at der flyttes 
ressourcer til virksomhedsindsatsen og 
arbejdet med  jobparate ledige. Omlæg-
ningen af indsatsen vil ske inden for den 
eksisterende ramme til drift af beskæfti-
gelsesindsatsen. Der vil derfor være en 
skarpere prioritering og målretning af til-
budsviften, således at den i endnu højere 
grad modsvarer virksomhedernes behov.  

I forlængelse af planen Vækst og jobska-
belse samt Beskæftigelsesplanen for 
2016/17 indgår der i budgetforliget ligele-
des en effektivisering ift. ansættelse med 
løntilskud i offentlige virksomheder og om-
lægning af løntilskudsordningen. Omlæg-
ningen skal ses i lyset af et større fokus 
på ansættelse med løntilskud i private 
virksomheder, hvor effekten af indsatsen 
er større ift. selvforsørgelse.  
 
Endelig indgår der i budgetforliget et pro-
jekt, der vil indgå i den reviderede plan 
”Unge godt på vej”, hvor midler fra Møn-
sterbryderpuljen er tildelt. Projektet har til 
formål at få flere unge til at påbegynde og 
gennemføre en uddannelse. Projektet lig-
ger i forlængelse af et projekt fra 2016, 
hvor fokus har været på at fremme ro-
busthed gennem fritidsjob. 
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Magistraten

Aktiviteter 
Under Magistraten budgetteres aktivite-
terne Politisk organisation, Tjeneste-
mandspensioner, Administration - herun-
der Socialtilsyn Hovedstaden, Erhverv 
mv., Puljer samt Redningsberedskabet. 

Politisk organisation 

Politisk organisation omhandler den lø-
bende virksomhed vedrørende kommu-
nalbestyrelse, råd, nævn, kommissioner 
og bestyrelser. Udgifterne omfatter veder-
lag, mødeomkostninger, kontorhold m.v. 
samt udgifter vedrørende valg og tilskud 
til politiske partier. 

Tjenestemandspensioner 

Tjenestemandspensioner er den løbende 
udbetaling af pensioner til pensionerede 
tjenestemænd fra kommunen, forsynings-
virksomhederne, Hovedstadens Bered-
skab, tidligere ansatte ved skat, tidligere 
ansatte ved Københavns sporveje samt til 
tjenestemænd, som har været beskæfti-
get med tidligere amtslige opgaver. Sidst-
nævnte refunderes af staten. 

Administration 

Dækker udgifter vedrørende den centrale 
administration samt Socialtilsyn Hoved-
staden (indtægtsdækket).  

Administrationen  omfatter Løn og over-
head samt Fællesudgifter. Løn og over-
head omfatter: løn vedrørende det admi-
nistrative personale samt overheadudgif-
ter som kontorhold, uddannelse m.m. 
Fællesudgifter omfatter opgaver som ad-
ministrationen varetager på fællesskabets 
vegne. 

Erhverv mv. 

Erhverv dækker udgifter til fremme af flere 
iværksættere på Frederiksberg gennem 
iværksætterkurser, rådgivning, iværksæt-
terprisen mv. samt til erhvervsfremme af 
de mere etablerede virksomheder via til-
skud til Væksthuset. Yderligere dækker 
erhverv også andre erhvervsfremmende 
initiativer såsom afholdelse af Frederiks-
berg Kommunes erhvervskonference her-
under uddeling af erhvervspriser, samt 
udvikling og fremme af detailhandelen via 
et samarbejde med Frederiksberg Erhverv 
og udvikling af serviceringen af virksom-
heder bl.a. gennem et nyhedsbrev til virk-

somheder og en erhvervstelefon til at ser-
vicere virksomheder. 

Puljer 

Puljer anvendes til administration af tvær-
gående midler, eksempelvis barselsudlig-
ning og tillidsrepræsentantsuddannelse. 
Endvidere administreres puljer vedrøren-
de bl.a. effektivisering, energibesparelser 
og konkurrenceudsættelse/udbud samt 
puljer til usikkerhed og omprioritering. 

Redningsberedskab 

Redningsberedskab omfatter udgifter til 
Hovedstadens Beredskab I/S, som Frede-
riksberg Kommune indtrådte i pr. 1. januar 
2016.  

Indholdsmål 
Henvendelser besvares hurtigst muligt 
og senest inden 14 dage  

Ifølge kommunens politik om svarfrister, 
besvares henvendelser hurtigst muligt og 
senest inden 14 dage. Hvis det tager 
længere tid at behandle sagen, modtager 
borgeren inden otte dage en kvittering 
(brev eller e-mail) med oplysning om, hvor 
lang tid der forventes at gå med at be-
handle sagen 

At flere fra Frederiksberg har deltaget 
på iværksætterkurser.  

Frederiksberg Kommune har i sin er-
hvervsstrategi 2014-2017 en målsætning 
om, at flere starter virksomhed på Frede-
riksberg og iværksætterkurserne ved Kø-
benhavns Erhvervshus er et led i at un-
derstøtte denne målsætning. Der har fra 
2014 til 2015 været flere deltagere på 
kurserne, men der er stadig et behov for 
at synliggøre kurserne, så der kan komme 
flere deltagere til. 

At der er øget tilfredshed med Frede-
riksberg Kommunes service for virk-
somheder. 

Frederiksberg Kommune arbejder løben-
de med at forbedre sin service overfor 
virksomheder gennem bedre koordinering 
mellem afdelingerne og ”no wrong door” 
for at understøtte, at virksomhederne op-
lever en bedre service. 

Side 41



Konkurrenceudsættelse af kommu-
nens opgaver udgjorde i 2015 en andel 
på 27,1 pct. 

Seneste tal er opgjort for 2015, hvor Fre-
deriksberg Kommunes IKU er opgjort til 
27,1 pct.  

Der arbejdes mod en IKU på 33 inden ud-
gangen af 2020.  

Sygefraværet for hele kommunen må 
på årsniveau højst være 4,4 pct.  
Sygefraværet på kommunens arbejds-
pladser har, siden det toppede i august 
2015, haft en faldende tendens. Der er 
dog stadig arbejdspladser og fagområder, 
der har et forhøjet sygefravær. Indsatsen 
for at nedbringe sygefraværet fortsætter 
derfor med fokus på disse arbejdspladser 
og områder, herunder særligt Dagtilbuds-
området. 

Kassebeholdningen må ikke komme 
under 500 mio. kr. årligt i gennemsnit 
over årene.  

Der findes ikke en entydig opgørelse af 
den rigtige størrelse på en kommunes 
kassebeholdning. I den øvre ende ligger 
KL’s anbefaling på en gennemsnitlig kas-
sebeholdning, der svarer til en måneds 
drift. Dette svarer for Frederiksberg Kom-
mune til en gennemsnitlig kassebehold-
ning på ca. 400 mio. kr. 

Hertil tillægges 100 mio.kr. til pulje der 
skal være med til at skabe de finansielle 
rammer for indgåelse af offentlig/private 
partnerskaber mm., som vil kunne under-
støtte udviklingen af byens rum, vel at 
mærke uden for anlægsrammen.  

Puljen vil hvert år automatisk i større eller 
mindre omfang blive revitaliseret gennem 
frigivelse af deponerede midler, såfremt 
kommunen ikke udnytter sin låneramme. 
 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Effektiv administration 

Administrationen udgør den største opga-
ve under Magistraten. Administrationen er 
i disse år i konstant bevægelse. Admini-
strationen har været igennem organisato-
riske tilpasninger, digitaliseringsbølger, 
tilpasninger som følge af Udbetaling 
Danmark, og har derudover et løbende 
fokus at sikre på den ene side en god 
borgerbetjening og på den anden side en 
så effektiv drift som muligt.  

Opgørelser af administrationens størrelse, 
enten i administrative årsværk per ind-
bygger eller i administrationsudgifter per 
indbygger placerer Frederiksberg som en 
af de mest effektive kommuner i landet.   

Administrationen er til for borgeren. Bor-
gerservicecentret er borgerens indgang til 
en lang række af kommunens ydelser. 
Det er fortsat ønsket, at der med Borger-
servicecentret sikres, at borgeren har én 
indgang til det offentlige. Det skal være let 
for borgeren hurtigt at få afklaret spørgs-
mål og forhold med kommunen. Dette sik-
res blandt andet gennem  digitale løsnin-
ger, medbetjening og straksafklaring.      

Beskæftigelsesområdet 

Beskæftigelsesområdet er fortsat præget 
af reformer og reformimplementering. Se-
nest Dagpengereformen og Jobreformens 
1. fase. I 2016 har de centrale reformer 
været Beskæftigelsesreformen og Refusi-
onsreformen. Sidstnævnte har betydet, at 
der sker en nedtrapning af statslig refusi-
on over tid. Det vil sige jo længere tid, 
borgeren er på offentlig forsørgelse jo la-
vere refusion. Således har kommunen et 
økonomisk incitament til at undgå mange 
på langvarig forsørgelse. En del af erfa-
ringerne fra de seneste års investerings-
strategier skal bringes i spil i den sam-
menhæng. Der er en mere detaljeret be-
skrivelse på Arbejdsmarkeds- og Uddan-
nelsesudvalgets område. 
 
Områder som unge-indsatsen og virk-
somhedsindsatsen er fortsat blandt fo-
kusområderne for beskæftigelsesindsat-
sen i Frederiksberg Kommune. Helt cen-
tral er planen for den virksomhedsrettede 
indsats ”Vækst og jobskabelse på Frede-
riksberg”, 2017-2020, der indebærer et 
andet fokus end tidligere. Job, den virk-
somhedsrettede indsats og virksomhe-
dernes efterspørgsel efter arbejdskraft er 
omdrejningspunktet for beskæftigelses-
indsatsen. For unge opsummeres indsat-
sen i planen ”Unge godt på vej – 2017-
20”. begge dele er uddybende beskrevet 
under Arbejdsmarkeds- og Udannelses-
udvalget. 

Flygtninge 

Der forventes fortsat en væsentlig til-
strømning af flygtninge og familiesam-
menførte i de kommende år. Som følge 
heraf vil antallet af flygtninge og familie-
sammenførte udgøre en væsentlig større 
masse end kommunen hidtil har oplevet. 
På nuværende tidspunkt forventer Ud-
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lændingestyrelsen en tilgang på 7.500 i 
2016 og 8.500 i 2017. Hertil kommer fami-
liesammenføringer. Der er imidlertid stor 
usikkerhed om den konkrete tilgang. 
Usikkerheden om tilgangen er med til at 
vanskeliggøre planlægningen af indsatsen 
på hele integrationsområdet.  

Udover deltagelse i introduktionsprogram 
forestår en stor administrativ udfordring i 
forhold til at finde relevante boliger til de 
ankomne flygtninge, hvorfor der i budget-
tet er afsat midler til kommunale løsninger 
i forhold til etablering af de fornødne mid-
lertidige og permanente boliger, ligesom 
der arbejdes med en række initiativer med 
bred forankring i hele byen, herunder pri-
vat udlejning, almene boliger, kollegier 
mv. 

Socialtilsynet 

Socialtilsyn Hovedstaden er placeret på 
Frederiksberg rådhus. Tilsynet er foran-
kret i Børne- og Ungeområdet. Socialtil-
syn Hovedstaden fører tilsyn med pleje-
familier, anbringelsessteder, botilbud og 
andre sociale døgntilbud for udsatte børn, 
unge og voksne i Region Hovedstaden og 
Holbæk kommune.  

Socialtilsynet er takstfinansieret af kom-
munerne i Region Hovedstaden. Det er et 
fortsat målet at tilpasse organisationen så 
den bliver så effektiv som muligt mhp. 
dels fortsat at føre tilsyn med kvaliteten i 
tilbud og i plejefamilier og dels med at 
holde taksterne i ro.  

Beredskab 

Frederiksberg Kommune indtrådte i Ho-
vedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 
2016, hvorfor Frederiksberg Kommunes 
beredskabskommission er nedlagt. Sam-
arbejdet omfatter 8 kommuner og ca.  
850.000 borgere og dækker en væsentlig 
del af Storkøbenhavn, som dermed bliver 
Danmarks største. 

Hovedstadens Beredskab har kontrakt 
med Region Hovedstaden om ambulan-
cekørsel. Kontrakten løber fra 1. januar 
2016 og frem til primo 2022. 

Det nye fælles beredskab skal kunne le-
vere forebyggende og afhjælpende be-
redskabsopgaver på et højt kvalitetsni-
veau sammen med en kvalificeret og tro-
værdig myndighedsbehandling. 

Driftsbevillinger 
Drift:                                           mio. kr. 
netto 
Politisk organisation  15,3 
Tjenestemandspensioner 123,7 
Administration 481,0 
Erhverv mv. 0,3 
Puljer 89,0 
Redningsberedskab 26,6 
I alt 735,8 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 26,1 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 51,5 mio. kr., som 
allerede var indarbejdet i sidste års bud-
get, og en udvidelser på 25,4 mio. kr. som 
vedrører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger. Ændringer i forbindelse med budget-
forliget ses nedenfor. 

Budgetforlig 

Med henblik på at udvikle attraktive ar-
bejdspladser og nedbringe sygefraværet 
er partierne i budgetforlig 2017 blevet eni-
ge om at afsætte en pulje til formålet i 
2017 og 2018. Puljen skal bruges til at 
udvikle de attraktive arbejdspladser, her-
under inddrage ekstern inspiration til 
handlinger, som kan nedbringe sygefra-
været i Frederiksberg Kommune yderlige-
re. Puljen er på kr. 0,5 mio. i 2017 og  
2018. Forvaltningen inddrager, i den plan-
lagte indsats for at nedbringe sygefravæ-
ret og udvikle attraktive arbejdspladser, 
ekstern inspiration og konsulentbistand 
ved at trække på puljemidlerne. Dette 
sker i samarbejde med bl.a. HR-
afdelingen for at sikre en lokal forankring 
af igangsatte processer og nye tilgange. 

Det er vigtigt at styrke turismen på Frede-
riksberg, så flere turister besøger Frede-
riksberg. Det vil gavne byens detailhandel 
og styrke den økonomiske vækst på Fre-
deriksberg. Samtidig er Frederiksberg en 
del af storbyen, som i disse år oplever en 
stor vækst i turismen. Derfor skal turisme-
fremme være i fokus, når Frederiksberg 
Kommune i 2017 skal revidere sin er-
hvervsstrategi, således at Frederiksberg 
Kommune får en egentlig turistpolitik. 

For at styrke Frederiksberg som destinati-
on midt i storbyen er der afsat en pulje i 
2017 og 2018 til turismeaktiviteter, som 
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udmøntes i samarbejde med byens aktø-
rer. Puljen skal evalueres. Magistraten vil 
få forelagt et forslag til udmøntning af pul-
jen efter drøftelse i Erhvervsrådet. 

For at overholde KLs servicemål inden for 
byggesagsbehandling afsættes admini-
strative ressourcer til dels yderligere to 
byggesagsbehandlere samt en medarbej-
der, der skal bistå med digitalisering af 
området. 

Tidlig forebyggende indsats for børn og 
unge. Der startes et to-årigt udviklingspro-
jekt inspireret af den såkaldte Herningmo-
del til en tidlig forebyggende indsats. 

Med budgetforliget afsættes der 0,3 mio. 
kr. til Ungerådet for på den måde at bi-
drage til at styrke unges deltagelse i lo-
kaldemokratiet. Der afsættes yderligere  
0,2 mio. kr. til køb af en mobilcafe til un-
gerådets opsøgende indsats. 

Ungdommens Folkemøde blev for første 
gang afholdt i 2016. Dette skete i Søn-
dermarken på Frederiksberg med støtte 
fra bl.a. de kommunale kulturelle puljer. 
Folkemødet planlægges igen i 2017 med 
et kommunalt tilskud på 0,4 mio.  kr. Der-
udover styrkes byens andre events med 
yderligere 0,5 mio. kr. som en udvidelse 
af Event & Udviklingspuljen. 

For at sikre en mere effektiv inddrivelse af 
kommunens tilgodehavender ved private 
leverandører afsættes 1 mio. kr. Midlerne 
skal bidrage til at nedbringe gælden til 
kommunen. Til at forebygge socialt be-
drageri styrkes kontrolenheden med ét 
årsværk, svarende til en udgift på 0,6 mio. 
kr. 

I forlængelse af det strategiske mål for en 
effektiv administration er vedtaget en ef-
fektivisering på 4,1 mio. kr. årligt fra 2017. 
Sammen med udvalgte digitaliseringstiltag 
udgør det Frederiksbergs andel af øko-
nomiaftalens forudsatte reduktion af de 
administrative udgifter på 500 mio. kr. Ef-
fektiviseringen skal udmøntes på admini-
stration bredt forstået. 

Som led i at effektivisere den kommunale 
ejendomsdrift gennemgås eksisterende 
arbejdsgange og tilhørende it-
understøttelse med henblik på at optimere 
processen fra bestilling af ydelserne hos 
Ejendomsservice og Driftsenheden til 
godkendelse og opkrævning af de udførte 
opgaver. 

Anlæg som vedtaget med budget 
2017 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2017 Samlet 
overslag 

Salg af klubhusgrund 
og køb af FB klubhus 0,1 11,3 
Køb af Hermeshallen 12,8 12,8 
Digitaliseringsplan 2014 0,6 17,0 
Digitaliseringsplan 2015 0,6 7,7 
Digitaliseringsplan 2016 4,9 9,6 
Digitaliseringsplan 2017 1,3 2,3 
Monopolbrud 1,7 3,2 
Udisponeret pulje (an-
lægsloft) 19,0 60,9 
I alt 41,0 124,8 
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Bevillingsoversigt 
Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget 
Tabel            
1.000 kr.            
2017-priser   B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
            
Drift i alt, inkl. forsyning U 6.754.557 6.773.081 6.784.043 6.745.893 
  I -1.350.570 -1.364.860 -1.365.184 -1.341.693 
            
Bolig- og Ejendomsudvalget U 178.266 172.276 171.952 172.012 
  I -85.439 -85.439 -85.437 -85.437 
Byfornyelse U 30.939 30.954 30.954 30.954 
  I -622 -622 -622 -622 
Ejendomme U 146.332 140.327 140.007 140.069 
  I -84.638 -84.638 -84.638 -84.638 
Grundarealer U 995 995 991 990 
  I -179 -179 -178 -177 
Undervisningsudvalget U 943.237 949.997 953.462 958.582 
  I -148.115 -145.856 -146.343 -146.514 
Undervisning U 823.419 827.018 826.955 829.767 
  I -126.293 -123.709 -123.783 -123.723 
Tandpleje U 29.612 30.146 30.675 31.101 
  I -146 -146 -146 -146 
Ungdomsuddannelse (UU) U 12.870 13.233 13.504 13.575 
  I -13 -13 -13 -13 
Unge U 77.336 79.600 82.328 84.138 
  I -21.662 -21.988 -22.400 -22.632 
Sundheds- og Omsorgsudvalget U 1.400.020 1.402.592 1.403.280 1.399.229 
  I -139.173 -136.940 -131.340 -120.690 
Omsorg U 890.639 891.460 884.715 872.402 
  I -134.819 -132.586 -127.987 -116.707 
Hjælpemidler U 50.172 50.267 50.271 54.715 
  I -1.364 -1.364 -1.364 -2.693 
Aktivitetsbestemt medfinansiering U 387.418 394.916 401.729 407.718 
  I 0 0 0 0 
Sundhed U 71.791 65.949 66.565 64.393 
  I -2.990 -2.990 -1.990 -1.290 
Kultur- og Fritidsudvalget U 197.293 196.719 194.340 193.956 
  I -29.136 -29.024 -28.825 -28.825 
Idræt og folkeoplysning U 98.974 98.423 98.210 98.300 
  I -23.595 -23.595 -23.595 -23.595 
Biblioteker og kultur U 98.319 98.295 96.130 95.657 
  I -5.541 -5.429 -5.230 -5.230 
Børneudvalget U 949.999 952.422 961.116 972.679 
  I -222.820 -224.699 -227.742 -231.315 
Tilbud til børn og unge med særlige behov U 158.670 157.425 157.111 156.911 
  I -12.344 -12.343 -12.343 -12.343 
Familierådgivning U 5.174 5.174 5.174 5.174 
  I 0 0 0 0 
Sundhedstjeneste U 21.155 21.518 21.867 22.147 
  I -220 -220 -220 -220 
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U 31.992 31.899 31.613 31.613 
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Tabel            
1.000 kr.            
2017-priser   B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
  I -14.265 -14.218 -13.981 -13.981 
Dagtilbud til børn U 733.008 736.406 745.350 756.833 
  I -195.991 -197.918 -201.198 -204.771 
Socialudvalget U 519.537 515.783 512.449 499.339 
  I -90.696 -88.754 -88.664 -88.664 
Integrationsindsats U 8.767 10.609 10.609 2.649 
  I -1.000 0 0 0 
Boligsocialt arbejde U 6.557 6.462 5.027 4.027 
  I -211 -211 -211 -211 
Tilbud til voksne med særlige behov U 465.560 460.062 458.163 454.013 
  I -72.778 -71.836 -71.746 -71.746 
Senblindekurser U 453 453 453 453 
  I 0 0 0 0 
Sociale formål U 12.241 12.241 12.241 12.241 
  I -6.429 -6.429 -6.429 -6.429 
Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.667 20.664 20.664 20.664 
  I -10.278 -10.278 -10.278 -10.278 
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.293 5.293 5.293 5.293 
  I 0 0 0 0 
By- og Miljøudvalget U 206.224 203.600 211.843 211.461 
  I -91.384 -91.975 -91.975 -91.975 
Ambulanceberedskab U 0 0 0 0 
  I 0 0 0 0 
Kirkegårde U 15.575 15.575 15.575 15.575 
  I -14.608 -14.608 -14.608 -14.608 
Miljø U 9.146 9.095 8.945 8.945 
  I -1.638 -2.129 -2.129 -2.129 
Grønne områder U 25.849 25.989 25.271 25.306 
  I 0 0 0 0 
Vejvæsen og parkering U 103.419 104.433 105.359 105.724 
  I -75.138 -75.238 -75.238 -75.238 
Kollektiv trafik U 57.960 54.229 62.414 61.632 
  I 0 0 0 0 
FGV U -5.725 -5.721 -5.721 -5.721 
  I 0 0 0 0 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.413.875 1.437.877 1.447.887 1.433.468 
  I -332.858 -350.279 -348.262 -337.874 
Kontanthjælp og aktivering  U 184.444 185.319 185.937 183.867 
  I -18.766 -19.903 -20.521 -19.486 
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U 200.613 200.547 200.549 200.549 
  I -74.912 -75.003 -75.001 -75.001 
Sygedagpenge U 147.546 147.544 147.544 147.544 
  I -53.411 -53.411 -53.413 -53.413 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 200.192 200.191 198.657 198.657 
  I -77.161 -77.161 -77.161 -77.161 
Integration U 68.735 85.344 96.252 99.422 
  I -72.875 -83.342 -79.915 -82.491 
Dagpenge til forsikrede U 209.209 208.197 208.197 208.197 
  I 0 0 0 0 
Ungdomsuddannelse (AU) U 17.563 16.771 16.261 16.261 
  I -823 -823 -823 -823 
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Tabel            
1.000 kr.            
2017-priser   B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
Danskundervisning til voksne udlændinge U 54.938 70.135 74.179 61.395 
  I -31.337 -37.263 -38.054 -26.126 
Boligstøtte U 73.305 73.106 73.106 73.107 
  I -3.573 -3.374 -3.374 -3.374 
Førtidspensioner U 257.331 250.723 247.205 244.470 
  I 0 0 0 0 
Magistraten U 804.699 800.409 786.309 763.761 
  I -68.852 -69.791 -74.491 -68.291 
Politisk organisation U 20.757 18.122 22.696 16.744 
  I -5.455 -5.455 -5.455 -5.455 
Tjenestemandspensioner U 128.430 129.430 129.430 129.430 
  I -4.754 -4.754 -4.754 -4.754 
Administration U 545.886 542.509 535.357 528.453 
  I -64.913 -64.563 -64.563 -64.563 
Erhverv mv. U 3.248 2.898 2.589 2.363 
  I -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 
Puljer U 76.795 77.866 66.653 57.187 
  I 12.208 10.918 6.218 12.418 
Redningsberedskab U 29.583 29.583 29.583 29.583 
  I -3.006 -3.006 -3.006 -3.006 
By- og Miljøudvalget, U 141.407 141.407 141.407 141.407 
Brugerfinansieret I -142.100 -142.103 -142.105 -142.107 
            
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning U 409.445 419.579 588.438 541.003 
  I -23.269 -22.340 -11.250 -10.350 
            
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg   0 118.533 245.993 369.446 
            
Det finansielle område U 610.579 730.813 785.875 947.969 
  I -6.400.742 -6.654.807 -7.027.914 -7.252.269 
            
Renter U 53.127 46.254 42.534 38.856 
  I -30.586 -26.721 -22.342 -19.838 
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug) U -258.860 -74.198 -52.102 20.911 
Øvrige finansforskydninger U 86.025 -11.758 -45.378 -18.419 
Afdrag på lån U 128.327 130.819 133.398 135.946 
Lånoptagelse I -23.700 -120.063 -266.238 -255.586 
Tilskud og udligning U 584.376 621.515 688.716 751.498 
  I -570.413 -532.235 -533.104 -527.363 
Grundbidrag til Region Hovedstaden U 13.884 14.481 15.006 15.477 
Momsudligning U 3.700 3.700 3.700 3.700 
Skatter I -5.776.043 -5.975.788 -6.206.230 -6.449.483 
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Sammendrag af budget     
Tabel          
1.000 kr.          
2017-priser B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
            
Drift i alt, ekskl. forsyning 5.404.680 5.408.917 5.419.557 5.404.900 
            
Bolig- og Ejendomsudvalget 92.828 86.837 86.515 86.576 
Byfornyelse 30.317 30.332 30.332 30.332 
  Byfornyelse 29.625 29.625 29.625 29.625 

  
Driftstilskud til kollegier og 
andelsboliger 692 707 707 707 

Ejendomme 61.695 55.689 55.370 55.431 
  Beboelsesejendomme -25.263 -28.349 -28.350 -28.350 
  Kommunale ejendomme 86.957 84.038 83.720 83.782 
Grundarealer 816 816 813 813 
Undervisningsudvalget 795.122 804.141 807.119 812.068 
Undervisning 697.126 703.309 703.171 706.045 
  Skoler 426.273 431.069 429.857 430.953 

  
Syge- og 
hjemmeundervisning 0 0 0 0 

  
Pædagogisk psykologisk 
rådgivning m.v. 25.713 26.159 26.599 26.952 

  Skolefritidsordninger 65.987 66.112 65.764 65.193 
  Befordring af elever 4.413 4.213 4.013 4.013 
  Specialundervisning 96.992 97.740 98.843 99.920 

  
Bidrag til statslige og 
private skoler 71.440 71.623 72.036 72.580 

  
Efterskoler og 
ungdomskostskoler 6.308 6.394 6.060 6.433 

Tandpleje 29.466 30.000 30.529 30.955 
Ungdomsuddannelse (UU) 12.857 13.219 13.490 13.562 
  Ungdomsskole 9.668 10.030 10.301 10.372 
  Produktionsskoler 2.958 2.958 2.958 2.958 

  
Forberedende 
voksenundervisning 232 232 232 232 

Unge 55.674 57.612 59.928 61.506 
  Klubber 49.940 51.652 53.704 55.128 
  SSP og gadepiloter 5.734 5.960 6.223 6.378 
  Særlige klubtilbud 0 0 0 0 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.260.847 1.265.652 1.271.940 1.278.539 
Omsorg 755.820 758.873 756.728 755.695 
  Hjemmeplejen 270.172 269.057 270.510 273.577 
  Boligtilbud 405.614 407.869 406.746 405.185 
  Dagtilbud 13.183 13.183 13.183 13.541 
  Øvrige tilbud 7.666 7.666 7.666 7.666 
  Demensindsats 2.909 2.909 2.409 1.909 
  Døgntilbud 56.275 58.189 56.215 53.817 
Hjælpemidler 48.808 48.904 48.907 52.022 
Aktivitetsbestemt medfin. 387.418 394.916 401.729 407.718 
Sundhed 68.801 62.959 64.575 63.103 
  Genoptræning 25.538 23.235 25.209 25.249 
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Tabel          
1.000 kr.          
2017-priser B2017 BO2018 BO2019 BO2020 

  
Sundhedsfremme og 
forebyggelse 23.621 20.096 19.736 19.224 

  Andre sundhedsudgifter 7.122 7.109 7.111 7.111 

  
Vederlagsfri 
fysioterapeutbehandling 12.519 12.519 12.519 11.519 

Kultur- og Fritidsudvalget 168.157 167.695 165.515 165.132 
Idræt og folkeoplysning 75.379 74.829 74.615 74.705 

  
Tilskud til skove og 
strandparker 280 155 155 155 

  
Idrætsanlæg og 
svømmehaller 32.429 32.159 32.109 32.209 

  Fælles formål 2.757 2.507 2.507 2.507 
  Voksenundervisning 8.862 8.747 8.747 8.747 
  Frivilligt foreningsarbejde 5.518 5.778 5.853 5.843 
  Lokaletilskud 24.563 24.563 24.563 24.563 
  Fritidsaktiviteter 971 919 681 681 
Biblioteker og kultur 92.778 92.866 90.900 90.426 
  Folkebiblioteker 51.194 51.403 50.374 50.374 
  Kulturel virksomhed 41.583 41.463 40.526 40.052 
Børneudvalget   727.179 727.723 733.374 741.364 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 146.326 145.082 144.768 144.568 

  
Plejefamilier og 
opholdssteder m.v. 15.566 14.916 14.916 14.916 

  
Forebyggende 
foranstaltninger 37.229 37.148 37.064 37.064 

  Døgninstitutioner 56.241 55.677 55.409 55.209 
  Sikrede døgninstitutioner 5.588 5.588 5.588 5.588 

  
Ledsagerordning til børn 
med nedsat funktionsevne 106 106 106 106 

Familierådgivning 5.174 5.174 5.174 5.174 
Sundhedstjeneste 20.935 21.298 21.647 21.927 
Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 17.727 17.681 17.633 17.633 
Dagtilbud til børn og unge 537.018 538.489 544.153 552.063 
  Dagtilbud til børn 475.653 478.928 484.592 492.502 
  Særlige dagtilbud 17.260 15.456 15.456 15.456 

  
Tilskud til puljeordninger 
og private institutioner 

40.539 40.539 40.539 40.539 

  Kommunale tilskud, PAU 3.566 3.566 3.566 3.566 
Socialudvalget 428.841 427.029 423.785 410.674 
Integrationsindsats 7.767 10.609 10.609 2.649 
Boligsocialt arbejde 6.345 6.250 4.815 3.815 
Tilbud til voksne med særlige behov 392.782 388.225 386.416 382.266 
  Beskyttet beskæftigelse 19.104 19.104 19.104 19.104 

  
Aktivitets- og 
samværstilbud 31.595 31.595 31.595 31.595 

  Botilbud til hjemløse 12.061 12.037 10.837 10.487 
  Alkohol og stofmisbrug 26.384 24.823 23.806 23.806 

  
Botilbud for 
længerevarende ophold 150.902 151.087 150.587 150.587 
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Tabel          
1.000 kr.          
2017-priser B2017 BO2018 BO2019 BO2020 

  
Botilbud til midlertidigt 
ophold 74.198 71.612 72.519 68.719 

  
Kontaktperson- og 
ledsageordninger 14.881 13.961 13.961 13.961 

  
Borgerstyret personlig 
assistance  25.579 25.929 25.929 25.929 

  Støtte i eget hjem m.v. 26.001 26.001 26.001 26.001 

  
Særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse mv. 12.077 12.077 12.077 12.077 

Senblindekurser 453 453 453 453 
Sociale formål 5.812 5.812 5.812 5.812 
  Merudgiftsydelser 5.812 5.812 5.812 5.812 
Personlige tillæg og helbredstillæg 10.389 10.386 10.386 10.386 
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.293 5.293 5.293 5.293 
By- og Miljøudvalget 114.840 111.625 119.868 119.485 
Ambulanceberedskab 0 0 0 0 
Kirkegårde 967 967 967 967 
Miljø 7.508 6.966 6.816 6.815 
  Fælles miljøformål 2.132 2.081 1.931 1.930 
  Jordforurening 2.238 2.238 2.238 2.238 

  
Planlægning, 
undersøgelser, tilsyn m.v. 1.442 1.442 1.442 1.442 

  
Miljøtilsyn med 
virksomheder 1.205 1.205 1.205 1.205 

  Skadedyrsbekæmpelse 491 0 0 0 
Grønne områder 25.849 25.989 25.271 25.306 
Vejvæsen og parkering 28.281 29.195 30.121 30.486 
  Fælles formål 4.658 5.042 4.926 4.676 
  Parkeringsregulering -35.453 -36.060 -36.060 -36.059 

  
Arbejder på private 
fællesveje 0 0 0 0 

  Vejvedligeholdelse 50.593 51.729 52.771 53.386 
  Vintertjeneste 8.482 8.484 8.484 8.484 
Kollektiv trafik 57.960 54.229 62.414 61.632 
FGV -5.725 -5.721 -5.721 -5.721 
Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget 1.081.017 1.087.598 1.099.625 1.095.593 
Kontanthjælp og aktivering  165.678 165.416 165.416 164.381 
  Kontanthjælp og aktivering  161.157 160.894 160.895 160.895 
  Enkeltydelser 4.522 4.522 4.521 3.486 
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 125.701 125.545 125.548 125.548 
  Revalideringsydelse mv. 11.152 11.152 11.152 11.152 
  Løntilskud 32.129 32.674 32.676 32.676 
  Ledighedsydelse 14.763 14.063 14.062 14.062 
  Ressourceforløb 67.657 67.656 67.658 67.658 
Sygedagpenge 94.134 94.133 94.132 94.132 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 123.031 123.030 121.496 121.496 
  Jobtræningsordningen 2.119 2.118 2.118 2.118 
  Beskæftigelsesordninger 94.703 94.703 93.169 93.169 
  Jobcentre 1 1 1 1 
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Tabel          
1.000 kr.          
2017-priser B2017 BO2018 BO2019 BO2020 
  Seniorjob 10.433 10.433 10.433 10.433 

  
Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede 15.775 15.775 15.775 15.775 

Integration -4.140 2.002 16.338 16.931 
  Introduktionsprogram m.v. -33.693 -39.598 -32.830 -30.272 
  Introduktionsydelse 29.516 41.564 49.131 47.167 
  Repatriering 37 37 37 37 
Dagpenge til forsikrede 209.209 208.197 208.197 208.197 
Ungdomsuddannelse (AU) 16.739 15.948 15.437 15.437 

  
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 10.011 9.220 8.720 8.720 

  Erhvervsgrunduddannelser 2.785 2.784 2.774 2.774 
  Daghøjskoler 3.943 3.943 3.943 3.943 
Danskundervisning til voksne udlændinge 23.602 32.872 36.124 35.268 
Boligstøtte 69.732 69.732 69.732 69.733 
  Boligsikring 32.472 32.473 32.472 32.473 
  Boligydelse til pensionister 37.260 37.260 37.260 37.260 
Førtidspensioner 257.331 250.723 247.205 244.470 
Magistraten 735.848 730.617 711.817 695.469 
Politisk organisation 15.302 12.667 17.241 11.289 
  Fælles formål 458 458 458 458 
  Kommunalbestyrelsen 9.263 9.263 9.041 9.041 

  
Kommissioner, råd og 
nævn 2.696 2.800 2.095 1.630 

  Valg 2.884 146 5.647 160 
Tjenestemandspensioner 123.676 124.676 124.676 124.676 
Administration 480.973 477.946 470.794 463.889 
  Serviceområdet 135.034 136.613 136.590 136.320 

  
Kommunaldirektørens 
område 98.884 96.310 92.609 91.898 

  Børne- og Ungeområdet 38.345 40.456 38.772 36.727 
  By- og Miljøområdet 47.817 47.247 47.099 46.843 

  
Social- sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet 

160.893 157.320 155.725 152.101 

Erhverv mv. 316 -33 -343 -568 
Puljer 89.002 88.784 72.872 69.605 
Redningsberedskab 26.577 26.577 26.577 26.577 
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Takstoversigt 
2017-priser Takst  

(i hele kr.) 

Byggetilladelser m.v.   
Timepris   741 
Parkering   
P-licens til zoneparkering   
Beboerlicens pr. år 150 
Licens til lånt/lejet bil pr. uge 150 
Pendlerlicens pr. hele måned  405 
Pendlerlicens pr. dag 30 
Månedslicens (Håndværkerbiler) 405 
Dagsbillet 75 
Ugebillet  355 
Erhvervslicens  1.215 
P-afgift 510 
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel 1.020 
Evt. rykkergebyr 250 
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)   
Dagpleje (uanset barnets alder) 2.999 
Vuggestue grundtakst 0-2 år 2.796 
Børnehaver grundtakst 3 år – skolestart 1.543 
Frokosttakst, 0-2 år 516 
Frokosttakst, 3 år – skolestart 515 
SFO 1.564 
Fritidsklub 325 
Ungdomsklub 100 
Ungdomsskolen   
ingen gebyrer, dog   
Udstedelse af kørekort til lille knallert 470 
Diverse vedrørende plejehjem m.v.   
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag 31 
Betaling for daghjem pr. dag 100 
Endagsture (pensionister) 154 
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder   
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:   
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) o. 25 år: 99 
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) u. 25 år: 73 
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år: 99 
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år: 73 
Sygesikring og sundhed 
(Endelige takster bliver først bekendtgjort i efteråret)   
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift 190 
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis  190 
Madservice   
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid 52 
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2017-priser Takst  
(i hele kr.) 

Omsorgstandpleje   
 Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt* 500 
 Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt* 1.851 
 
*Taksterne er midlertidigt fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2017. Den endelig prisfremskrivning   
fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og oplyses først endeligt i oktober 2016.     

Biblioteket    
Takster for at aflevere materialer for sent:   
Fra 1. dag efter afleveringsfristen 20 
8 dage efter afleveringsfristen 60 
15 dage efter afleveringsfristen 102 
31 dage efter afleveringsfristen 230 
50 dage efter afleveringsfristen 230 
Ekstra omkostninger ved afhentning 194 
Gebyr ved erstatning 230 
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.   
Leje af kommunale lokaler    
(alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)   
Lille mødelokale (bl.a. lokale 2 og 3 på biblioteksfilialen på Danasvej) 55 
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler) 105 
Mellemstort lokale  (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej) 155 
Stort lokale  (bl.a. Byggeriets Hus og Foredragssalen på Danasvej) 216 
Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og hovedbibliotekssalen) 514 
Ønskes hovedbibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre 1.043 
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åb-
ningstid  434 
Overnatningsgebyr 44 
Erstatning   
Materiale, der trods hjemkaldelse stadig ikke er afleveret, betragtes som bortkommet. Der-
for sender biblioteket en regning på et erstatningsbeløb + gebyr på 230 kr. (børn 115 kr.)  
Ødelagt og bortkommet materiale erstattes til den pris biblioteket fastsætter, svarende til 
genanskaffelsesomkostningerne. Alle sager med skyldige erstatningsbeløb på kr. 200 og 
derover overgives til inddrivelse, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ved eventuel 
budafhentning/inddrivelse vil der blive pålagt yderligere omkostninger: minimum 200 kr. + 
500 kr. 230 
Frederiksberg Svømmehal  
Svømmehal og luksusafdeling  
Svømmehal enkelt, voksen 43 
Svømmehal 12 klip, voksen 430 
Svømmehal månedskort, voksen 465 
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år) 20 
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år) 200 
Svømmehal månedskort, børn 215 
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn 99 
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn 89 
Luksusafdelingen (kun voksne) 56 
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip 560 
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds 625 
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2017-priser Takst  
(i hele kr.) 

Pensionister til svømmehal og luksusafdeling  
Frederiksbergske pensionister   
     mandag-fredag 07-15 20 
     mandag-fredag 07-15 (med helbredstillægskort) Gratis 
     mandag-fredag 15-21 31 
     mandag-fredag 15-21, 12 klip 310 
Udenbys pensionister, alm. afdeling   
     mandag-fredag 07-21 31 
     mandag-fredag 07-21, 12 klip 310 
Kurbadet   
Kurbadet (kun voksne) 170 
Kurbadet (kun voksne) 6 klip                850  
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand                195  
Pensionister i kurbadet                125  
Pensionister i kurbadet 6 klip                625  
Babybassinet   
Babysvømning 1 voksen + 1 baby                 65  
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip                650  
Babysvømning tillæg for 1 voksen                 41  
Babysvømning 8 ugers hold                720  
Babysvømning 17 ugers hold             1.340  
Ungdomsrabat              
Unge mellem 15-25 år efter kl. 18 20 
Øvrige gebyrer og brugerbetalinger m.v.   
Råden over vejareal:   
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag ) 70 
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag) 70 
Stillads (pr. dag pr. stillads):   
  0,0 - 25,0 m 35 
  25,0 – 50,0 m 70 
  Over 50 m 125 
Mobilkran, lift o.l. 70 
Pølsestader, halvårligt 1.400 
Faste stadepladser, halvårligt 1.400 
Indbringelse af sag for Huslejenævnet 302 
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet 141 
(De to ovenstående takster afventer regulering til efteråret, hvor de reguleres efter nettopris 
index)   
Forhåndsgodkendelse i huslejenævnet 504 
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet 2.113 
Adresseoplysninger pr. stk. 75 
Bopælsattester pr. stk. 75 
BBR-ejermeddelelser pr. stk. 70 
Skatteattester pr. stk. 70 
Vurderingsattester pr. stk. 70 
Anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelser, hvis ingen af parterne har bopæl her i 
landet (vielser) 500 
Stadepladser, store 660 
Stadepladser, små 390 
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2017-priser Takst  
(i hele kr.) 

Stadeplads – Rådhusplads/lørdage 130 
(salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)   
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien 0,0168 
Frederiksberg Kommunes Kirkegårde   
Gravsteder, erhvervelse af brugsret   
Frederiksberg ældre Kirkegård:   
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år 7.395 
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år 1.370 
Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:   
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år 3.710 
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år 1.370 
Kiste-enkeltgrave i 20 år 1.090 
Kiste-enkeltgrav til barn under 12 år i 10 år 265 
Urne-enkeltgrav i 10 år 570 
Askefællesgrav i 10 år 1.980 
Kistefællesgrav i 20 år 9.345 
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år 4.670 
Urnepladser, erhvervelse af brugsret.   
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra 1.950 
Graves gravning   
Kistegrav:   
Familiegravsted i almindelig dybde 3.875 
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år  1.775 
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder 5.315 
Enkeltgrav/kistefællesgrav 2.425 
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år 1.025 
Urnegrav:   
Familiegravsted 950 
Enkeltgravsted 435 
Askefællesgrav 690 
Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)   
Indenbys borger 15 år og derover 2.185 
Indenbys borger under 15 år 1.410 
Udenbys borger 15 år og derover 2.395 
Udenbys borger under 15 år 1.685 
RENOVATION    
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms   
Virksomheder   
Grundgebyr   
Administration (per produktionsenhed) 300 
Genbrugsstation   
Genbrugsstation, per besøg   
Personbil 175 
Kassevogn 250 
Ladvogn 390 
Farligt affald, 0-10 kg. 125 
Farligt affald, 10-25 kg. 225 
Genbrugsstation, abonnement per år   
Personbil 6.625 
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2017-priser Takst  
(i hele kr.) 

Kassevogn 11.250 
Ladvogn 16.375 
Restaffald (dagrenovationslignende)   
Afhentningssted, pr. stk.  1.100 
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning 508 
Genanvendeligt affald   
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år 900 
Husholdninger   
Dagrenovation (vedr. husholdninger)   
Afhentningssted, pr. stk.  1.100 
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning 508 
Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)   
   Storskrald, løst 108 
   Haveaffald, beholder/løst 13 
   Glas 97 
   Papir  58 
   Pap 55 
   Plast 47 
   Metal 28 
   Farligt affald 44 
   Genbrugsstationer 229 
   Administration 17 
I alt, pr. husholdning 696 
Særlige ydelser (vedr. husholdninger)   
   Storskrald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010) 2.134 
   Haveaffald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010) 1.534 
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m³  143 
Leje af mobile affaldsrum 28.012 
Særgebyrer, ekskl. Moms (husholdninger og virksomheder)   
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:   
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end al-
mindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for 
eksempel til anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for 
indkøb og levering af ny beholder   
Ukorrekt sortering:   
Ukorrekt sortering 400 
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde 1.600 
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres 
tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr 200 
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning: 
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne 
kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tøm-
ninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller af-
hentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, videre-
faktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, 
dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned 200 
Noter:   
1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanven-
deligt affald med videre  
2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,5 gange gebyr for genanvendeligt  
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2017-priser Takst  
(i hele kr.) 

affald med videre 

3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrum-
fang  
4. Ved komprimering af affaldet i beholdere under 1 m³ til restaffald betales 1,4 gange be-
holderrumfang, mens der for ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange be-
holderrumfang  
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Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2017 

 
 
 
Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår 

denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2017 og perioden frem til og med 2020. 

 
Frederiksberg er en attraktiv by med mere end 104.000 borgere på små 9 km2. I de kommende år vil 

befolkningsvæksten fortsætte. 

 
Frederiksberg står tilmed med en stor opgave med at tage imod flygtninge. Den opgave har 

Frederiksberg Kommune ansvar for at løse bedst muligt på tværs af byen med det formål at hjælpe 

flygtningene til at klare sig selv, hvad enten flygtningene slår rod i Danmark eller får mod på at rejse 

tilbage. 

 
Partierne arbejder for, at alle Frederiksbergs borgere og virksomheder får den gode service, som 

Frederiksberg Kommune er kendt for. For partierne er det en forudsætning, at det sker for den lavest 

mulige skattebetaling. 

 
Med denne aftale holder partierne fast i de seneste års kurs med løbende at sænke 

grundskyldspromillen. På den måde vil partierne kompensere boligejere, lejere og erhvervsliv for den 

stadig stigende grundskyldsbetaling som følge af statens ejendomsvurderinger. 

 
 
 
De økonomiske rammevilkår 

 
Partierne vil udvikle Frederiksberg med afsæt i kommunalbestyrelsens økonomiske politik fra oktober 

2013. En økonomisk politik, der bygger på: 

 
• Balance på det skattefinansierede område og en solid kassebeholdning 

 

• Overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og staten 
 

• Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring 
 

• Fortsat gældsafvikling 
 

• Sikring af effektiv drift 
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Denne aftale overholder den økonomiske politik og sikrer dermed en ansvarlig udvikling af 

Frederiksberg og Frederiksberg Kommunes økonomi. 

 

Fuld udnyttelse af service- og anlægsrammer 
 
Med denne aftale afsætter partierne ca. 3,9 mia. kr. til service til borgerne og ca. 350 mio. kr. til 

anlægsprojekter i 2017. 

 

Dermed udnytter Frederiksberg Kommune den service- og anlægsramme, som økonomiaftalen for 

2017 mellem KL og regeringen fastlægger. I det samlede anlægsbudget er der også rum til, at 

Frederiksberg Kommune i den kommende budgetkoordinationsproces kan bidrage til, at kommunerne 

under ét overholder den anlægsramme, som er aftalt med regeringen. 

 

Partierne er enige om en række ændringer af de effektiviseringstiltag, tilpasninger og udvidelser, som 

indgår i det fremlagte budgetforslag. 

 
Alle de bevillingsmæssige konsekvenser af tiltagene, står i bilagene til denne aftale. I den følgende 

tekst gennemgås alle de øvrige konkrete initiativer på de enkelte udvalg, som partierne har aftalt. 

 
 
 
Lavere grundskyld 

 
Partierne vil atter i år nedsætte den kommunale grundskyld, så den falder fra 25,5 promille til 24,75 

promille fra 2017 og frem. Sænkningen kompenserer Frederiksbergs boligejere, lejere og erhvervsliv for 

konsekvenserne af den stigende grundskyld. 

 
Sænkningen skal ses i sammenhæng med statens fastfrysning af beskatningsgrundlaget for 

grundskylden for 2016 og arbejdet med at sikre en mere retfærdig og gennemskuelig 

ejendomsbeskatning i hele landet. 

 
Partierne er også enige om at fastholde udskrivningsprocenten på indkomst på 22,8 pct., som er den 

næstlaveste i Danmark. Med nedsættelsen af grundskyldspromillen i både 2015, 2016 og 2017, 

lettelsen af indkomstskatten i 2014 samt nedsættelsen af dækningsafgiften i 2014 og 2015, får borgere 

og virksomheder på Frederiksberg en mærkbar lettelse i skattebetalingerne gennem hele 

budgetperioden. 
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Partierne er enige om at sænke grundskylden og/eller indkomstskatten yderligere i de kommende år i 

det omfang, den økonomiske balance muliggør dette. 

 
Frederiksbergs børn & unge (Børneudvalget og Undervisningsudvalget) 

 
Faglig kvalitet, trivsel og udvikling i folkeskolerne 

 
Partierne er enige om at tilføre skolerne penge til fortsat udvikling og et fagligt løft. Skolerne tilføres i alt 

2,5 mio. kr. Det svarer til 0,25 mio. kr. pr. skole. Pengene kan anvendes af den enkelte skole i 

overensstemmelse med folkeskolereformens intentioner og lokale behov. 

 
Beløbet disponeres af den enkelte skole til formål, som den enkelte skole selv vælger, og som kan 

understøtte kvalitet i undervisningen. 

 
Pengene vil også kunne finansiere to-voksenundervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens § 

16b, såfremt den enkelte skole måtte vælge at ansøge herom eller eksempelvis bruges på fremme af 

læringsmiljøer af nyankomne flygtninge m.v. Pengene afsættes også til at fremme trivsel og nedbringe 

sygefraværet. 

 
Partierne afsætter derfor yderligere penge til en bonus på 0,1 mio. kr., som hver skole, der nedbringer 

sygefraværet med mindst 1 procentpoint i forhold til skolens nuværende niveau, kan få udbetalt til 

yderligere tiltag. Skoler med en fraværsprocent på under 3 pct. vil ligeledes få udbetalt en bonus. 

 
Puljen afsættes i to skoleår, hvorefter ordningen evalueres. 

 
 
 
Større frihedsgrader for skolerne 

 
Partierne er enige om at give større frihedsgrader til skolerne – blandt andet i forhold til skolernes 

personalesammensætning. Et forslag til revideret styrelsesvedtægt forelægges for 

Undervisningsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelserne, skolernes ledelser og MED- 

udvalg inddrages og høres i processen. 

 
 

Valgfag via ungdomsskolen 
 
Alle valgfag for elever i 7.-9. klasse skal fremover koordineres og udbydes af Ungdomsskolen. En 

samtænkning af hold på tværs af skolerne giver flere valgmuligheder til eleverne og kan styrke de 

ældste elevers motivation. Undervisning i valgfag afvikles enten på skolerne eller på Ungdomsskolen 

og varetages fortsat af lærerne fra de enkelte skoler. 
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Befordring til specialskoler og institutioner 
 
Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal tilbyde befordring til børn i specialskoler og 

specialinstitutioner efter en konkret og faglig begrundet visitation. Befordringen skal passe til det 

enkelte barns behov. 

 
For partierne er det afgørende, at børnene stadig har mulighed for at blive befordret, hvis forældrene 

ikke kan bringe og hente deres barn på grund af barnets handicap. Forældre til børn i specialtilbud vil 

dog i større omfang end hidtil skulle tage ansvar for deres børns befordring til og fra skole eller 

institution – helt som det kendes i skolerne og institutionerne i almindelighed. Som led i børnenes 

læring vil nogle elever på egen hånd kunne lære at begå sig i trafikken via offentlig transsport eller på 

cykel. 

 
 

Åben skole 
 
Skolerne er godt i gang med at åbne sig mod lokalsamfundet i samarbejde med kultuinstitutioner, 

foreningsliv og virksomheder. Partierne er enige om at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, og der 

indarbejdes et obligatorisk forløb med Frederiksberg Forsyning under temaet : Klima, miljø og 

bæredygtighed. 

 
 

Ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 
 
Partierne er enige om at afsætte en pulje i 2017 og 2018 til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse på 

skolerne. Puljen udmøntes efter ansøgning fra skolerne. 

 
 

Pulje til åbne friarealer 
 
Partierne er enige om at øge puljen til åbne friarealer, så der i 2017 bliver mulighed for at opføre et 

støjhegn ved Skolen på Duevej i forbindelse med færdiggørelsen af projekt ”Drøn på skolegården”. 

Muligheden for en ”Åben skole” ved Søerne undersøges med udgangspunkt i den foreløbe screening af 

muligheder. 
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Nye og bedre rammer for klubbørn 
Det er helt centralt at sikre gode rammer for Frederiksbergs børn. Partierne har afsat de nødvendige 

penge til at etablere en yderligere klubbygning på J.M Thieles Vej i tilknytning til Skolen ved Bülowsvej. 

Nybygningen skal skabe nye rammer for ophold, bevægelse og leg. Den nye klub skal bruges af 

børnene på Skolen ved Bülowsvej, så der skabes synergi mellem klub og skole. 

Bygningen opføres i fire etager og integreres bymæssigt i det omkring liggende nærområde og 

indrettes med en arkitektur, der giver mulighed for varierende aktiviteter som teater, yoga og rollespil. 

Klub til Skolen på Grundtvigsvej indrettes i ejendommen på Bülowsvej nr. 14, i den nuværende klub 

Tempeltræet. Der er enighed om, at Klub Huset bevares som selvstændig klub. 

 
 

Fortsat kvalitet i Dagplejen 
 
Forligspartierne lægger vægt på fortsat at have et varieret pasningstilbud, og partierne ønsker at 

fremtidssikre dagplejen ved organisatorisk at drive den sammen med en daginstitution. Dagplejen vil få 

egne lokaler med tilknyttet legestue i Nyelandsgården. Hverdagen for børnene vil være uændret og der 

er sikret fortsat pædagogisk sparring til dagplejerne med en stilling mere, end der var lagt op til. 

 
 

Permanent løft til pædagogisk personale 
 
 

Forligspartierne er enige om at give et permanent løft til antallet af pædagogisk personale. Gennem to 

år er der givet statslige puljemidler til daginstitutionerne til mere pædagogisk personale. Fra 2017 er 

midlerne ikke længere øremærket pædagogisk personale. Der er imidlertid enighed om, at midlerne 

skal blive på dagtilbudsområdet, så det nuværende løft i antallet af pædagogisk personale gøres 

permanent. 

 
I det omfang Finansloven udmønter midler på dagtilbudsområdet, drøftes dette i budgetforligskredsen. 

 
 
 
Videreførsel af projekt om dialogisk læsning 

 
Partierne er enige om, at projektet dialogisk læsning i dagtilbud, som Mønsterbryderudvalget har 

igangsat, videreføres som en del af den almindelige drift af dagtilbud. Og at der derved frigøres penge 

til udmøntning i Mønsterbryderudvalget. 
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Tilskud til privat pasning ved justering af åbningstiden i Nyelandsgården 
 
Der er meget få brugere af den udvidede åbningstid i Nyelandsgården. Åbningstiden tilpasses, og 

partierne er enige om, at det herudover skal være muligt for familier at søge tilskud til privat pasning, 

hvis familierne har et dokumenteret behov. 

 
 

Bedre plads i daginstitutionerne 
 
Det mindre pres på kapaciteten i kommunens dagtilbud gør det muligt at afvikle de pladser, som i tre 

daginstitutioner er oprettet ved at bruge minibusser. Da der er plads til børnene i hjeminstitutionen, 

nedlægges disse pladser, men institutionerne får mulighed for at beholde busserne med et driftstilskud. 

Det ses gerne, at busserne kan anvendes af flere institutioner. 

 
 

Tidlig forebyggende indsats for børn og unge 
 
Partierne vil starte et udviklingsprojekt inspireret af den såkaldte Herningmodel til en tidlig 

forebyggende social indsats, som vil mindske udgifter til anbringelser. En stilling til projektudvikling 

finansieres inden for familieafdelingens eksisterende udgiftsrammer. En fortsættelse af projektet 

vurderes efter to år. 

 
 

Oplysning om private skoler og private dagtilbud på Frederiksberg.dk 
 
Oplysninger om private dagtilbud og skoler m.v., skal også fremgå af Frederiksberg.dk, ligesom øvrige 

tilbud. 

 
Det socialt bæredygtige Frederiksberg (Socialudvalget) 

 
 

Rehabilitering – mestring af eget liv 
 
Partierne lægger vægt på social ansvarlighed og er enige om at prioritere de mest udsatte borgere med 

særlige behov. Udviklingen af området skal ske med udgangspunkt i de socialpolitiske pejlemærker. 

 
Partierne er enige om at styrke overgangen fra børne- til voksenområdet på det specialiserede 

socialområde. Der afsættes midler til den videre udvikling på baggrund af en samlet budgetanalyse, der 

skal sikre sammenhæng og fortsat udvikling i kvaliteten i tilbuddene i overgangen fra barn til voksen. 

Også udviklingen omkring borgere med komplekse sociale problemer, som bliver ældre og får et 

plejebehov, samt brugen af kvinde-krisecentre og herberger, skal afdækkes og analyseres nærmere. 
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Partierne er enige om at tilpasse det årlige driftstilskud til det selvejende aktivitetssted for borgere med 

psykisk sygdom ”Netværksstedet Thorvaldsen” til 2016-niveauet. Der søges en aftale med Københavns 

Kommune, idet halvdelen af brugerne er borgere derfra. 

 
Frem mod 2020 færdiggøres de samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan. 

Partierne lægger vægt på, at den samlede modernisering, udvikling af faglige løsninger og 

effektivisering på området tager udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet og den rehabiliterende 

tilgang. Der afsættes ekstra midler til fortsat kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere og 

omstilling af tilbud og ydelser med udgangspunkt i de socialpolitiske pejlemærker. 

 
Botilbuddet Betty etableres i 2018-19, og skal indeholde såvel pladser til udviklingshæmmede borgere, 

borgere med autisme, såvel som afklaringspladser. Partierne ønsker fortsat fokus på, at Betty indgår i 

en samlet plan for udvikling af lokalområdet ved Nordens Plads. 

 
Moderniseringen af tilbud skal desuden håndtere en stigning i antallet af frederiksbergborgere med 

misbrug og sindslidelse, der har brug for fysisk pleje, omsorg og støtte til at genvinde, vedligeholde og 

udvikle deres funktionsevne. Flytningen af beboere fra botilbuddet på Mariendalsvej skal ses i denne 

sammenhæng. 

 
På Herbergerne Lærkehøj og Lindevang styrkes den forebyggende og opfølgende indsats i en periode, 

blandt andet via ekstra nattevagt. Det giver tryghed for brugere, medarbejdere og naboer i 

lokalområdet. 

 
Mange udsatte borgere har behov for ekstra støtte, hvis de skal benytte tandpleje. For at støtte udsatte 

borgeres muligheder for at leve et sundt liv og hjælpe borgere tættere på at være aktivt bidragende på 

arbejdsmarkedet er partierne er enige om at afsætte midler til opsøgende arbejde, ledsagelse og 

økonomisk støtte, så flere udsatte borgere vil benytte tandbehandling. 

 
Partierne ønsker en styrket dialog med udsatte borgere, så behov, tilbud og indsatser kan udvikles og 

styrkes. Der afsættes derfor midler til et Udsatteråd eller lignende. Rådet baseres på erfaringer fra 

Frederiksberg Kommunes eget Udsatteforum samt andre kommuners erfaringer og anbefalinger fra bl.a. 

brugerorganisationer. 

 
 

Socialt bæredygtig by 
 
Frederiksberg er en socialt bæredygtig by, som inkluderer og giver plads til alle borgere. Den sociale 

bæredygtighed skal blandt andet understøttes gennem en stærk integrationsindsats og ved at 

gennemføre områdefornyelse, boligsociale indsatser og helhedsplanlægning i byområder, der har et 

særligt behov for en positiv udvikling. 
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Den socialt bæredygtige by er et fælles ansvar, og på Frederiksberg løfter hele byen opgaven. Det 

hidtidige gode samarbejde med de almene boligorganisationer skal udvikles videre. De centrale 

elementer i Rammeaftalen med de almene boligorganisationer ’Fælles om den socialt bæredygtige by’ 

om etablering af familieboliger, håndtering af opgaven med tilvejebringelse af flygtningeboliger og styrket 

bæredygtighed i udsatte boligområder, skal også fremover indgå strategisk i byens udvikling. 

Partierne ønsker derfor en styrket dialog med de almene boligorganisationer i Boligforum med fortsat 

tilvejebringelse af fælles løsninger, herunder også ift. udvikling og omlægning af de kommunale 

beboelsesejendomme, så der sikres en styrket social bæredygtighed på tværs af byen. 

 
Der skal udvikles en samlet politisk plan for den socialt bæredygtige by, herunder for de boligsociale 

indsatser. Partierne lægger vægt på, at håndteringen af byens udfordringer sker i et velfungerende 

samarbejde med byens aktører, herunder civilsamfund og boligorganisationer. Som led heri arbejdes 

der med et partnerskab på tværs af byens aktører, et forum for en socialt bæredygtig by. 

 
Partierne afsætter midler til i en overgangsperiode at styrke gældsrådgivning, vejledning og 

forebyggende indsatser ift. udsættelser i tæt samarbejde med almene bolligorganisationer. 

 
Partierne er enige om, at der afsættes penge til videreførelse af et igangværende boligsocialt 

samarbejdsprojekt og til videreførelse af indsatser for udsatte boligområder på Frederiksberg med 

inddragelse af alle boligorganisationer, lokale virksomheder og frivillige organisationer. 

 
Ligeledes er partierne enige om at afsætte midler til et fortsat skærpet fokus på tryghed og udvikling af 

den fremtidige indsats i Finsens Have Kvarteret. Indsatsen evalueres senest i foråret 2018. Partierne er 

enige om, at indsatsen i forhold til antiradikalisering skal styrkes med afsæt i den nuværende SSP-

indsats. Der afsættes midler i forhold til brobygning mellem SSP, boligsocialindsats og øvrige 

samarbejder i forlængelse af Frederiksberg Kommunes kommende handleplan for antiradikalisering. 

 
 

Et markant og styrket fokus på etablering af varige boligløsninger til flygtninge 
 
Opgaven med modtagelse af flygtninge giver et markant pres på den boligkapacitet, som Frederiksberg 

Kommune har til rådighed til den lovpligtige boligplacering af flygtninge. 

 
Partierne lægger vægt på, at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe boligløsninger gennem en række 

initiativer i et bredt samarbejde med private ejere, fonde og almene boligselskaber mv., som er et vigtigt 

led i at skabe den gode integration af flygtninge på Frederiksberg. 
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Tryghed, kvalitet og sundhed for Frederiksbergs ældre (Sundheds & 

Omsorgsudvalget) 
 
Rehabilitering som afsæt for det gode ældreliv 

 
Den enkelte ældres resourcer er det centrale omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af kommunens 

tilbud. Partierne er enige om at fortsætte den flerårige omstilling til en rehabiliterende tilgang i alle 

kommunens tilbud. Målsætningen er, at flere ældre skal kunne klare sig selv i flere år, før behovet for 

hjælp opstår. Der fremlægges nærmere analyse og plan for dette. Digitalisering og udbredelse af 

velfærdsteknologi skal fortsat understøtte den rehabiliterende tilgang. 

 
 

Tryghedspakke for ældre 
 
Ældre, der ikke længere kan klare sig selv, skal tilbydes den hjælp, de har behov for. Det giver tryghed, 

men kan også betyde, at mange forskellige personer skal have adgang til hjemmet, og at rytme og 

vaner kan blive påvirket. 

 
Partierne er enige om at arbejde for, at de ældre så vidt muligt kender de hjælpere, der kommer i deres 

hjem. Nye digitale løsninger som bedre låse og nødkald skal udbredes til flere borgere med 

tryghedsbehov. 

 
Partierne er også enige om at fortsætte indsatsen for at sikre en smidig tilrettelæggelse af hjælpen, 

som førte til indførelse af ydelsespakker i sidste års budget. 

 
Målet er, at hjælpen passes til den enkelte ældres ønsker og vaner og ikke omvendt. I alt afsættes 1,7 

mio. kr. i 2017 til en styrket tryghedsindsats og stærkere fællesskaber, der kan modvirke ensomhed. I 

2018 prioriteres yderligere indsatser i sammenhæng med udmøntning af værdighedsmilliarden. 

 
Dialogen med de pårørende er afgørende for et vellykket samarbejde med de ældre, særligt de 

svageste ældre med omfattende hjælp fra kommunen. Partierne er enige om at prioritere midler fra 

værdighedsmilliarden til at sikre en god dialog med de pårørende. 

 
Partierne er enige om, at det skal være trygt for medarbejderne at færdes i hjem, hvor borgeren kan 

være meget udadreagerende. Der skal yderligere fokus på medarbejdernes kompetencer ift. 

forebyggelse og konflikthåndtering. 
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Mad og måltider 

 
Partierne er enige om at fortsætte den brede indsats fra de seneste års budgetaftaler for sund og 

velsmagende mad og gode måltider. Der prioriteres midler fra værdighedsmilliarden til udvikling af det 

gode måltid i samarbejde med brugere og pårørende og til kompetenceudvikling hos personalet. 

 
 

Moderne plejeboliger 
 
Befolkningsudviklingen med flere ældre, især i gruppen af ældre over 85 år, i løbet af de næste 15 – 20 

år betyder, at der allerede nu skal træffes beslutninger om sikring af kapaciteten af plejeboliger hvis det 

nuværende serviceniveau skal fastholdes. Partierne bag planen for modernisering af plejeboliger er 

enige om, at der skal opføres et nyt plejecenter i 2021. Plejecenteret skal være en integreret del af den 

samlede byudvikling i området omkring Nordens Plads og understøtte mødet mellem generationerne i 

Generationernes By. Der fremlægges et endeligt projektforslag i foråret 2017. 

 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 at udbyde driften af to plejecentre i kommunen. Partierne er 

enige om, at der på baggrund af erfaringerne med de forskellige driftsformer på plejecentrene i 

kommunen skal træffes nærmere beslutning om udbud af endnu et plejecenter, i henhold til 

udbudsplanen. 

 
I det omfang finansloven for 2017 udmønter midler på ældreområdet, drøftes dette i 

budgetforligskredsen. 

 
 

Sundhed 
 
Udvikling og forankring af det lokale sundhedsvæsen fortsætter, så kommunen er klar til de 

udfordringer, som kommer med et højt specialiseret hospitalsvæsen med korte indlæggelser og stor 

vægt på ambulant behandling og hjemmebehandling. Der er i flere år arbejdet med indsatser rettet mod 

ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme, herunder demens. 

 
Partierne er enige om at styrke indsatsen for disse målgrupper i forlængelse af nationale 

handlingsplaner på området, så de ældre ikke bliver kastebold i behandlingssystemet. Der afsættes 

midler fra værdighedsmilliarden til en styrkelse af tidlig opsporing af sygdom hos borgerne samt 

forbedrede tilbud til hjerneskadede ældre og en styrket demensindsats. Endelig styrkes kommunens 

tilbud til alvorligt syge og døende gennem et kompetenceløft hos personalet. 
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Samlingen af kommunens døgnrehabilitering i lokaler på Frederiksberg Hospital fra årsskiftet betyder et 

løft af indsatsen og en serviceforbedring for brugerne. Placeringen på hospitalet danner samtidig en 

platform for udvikling af integrerede samarbejdsformer mellem kommunen og regionen. Partierne er 

enige om at udvikle samarbejdet med regionen med henblik på at fastholde aktivitet og høj kvalitet på 

Frederiksberg Hospital frem til lukningen i 2025. 

 
Partierne ønsker at styrke den brede forebyggende indsats – Frederiksberg som Sund By – med fokus 

på samarbejde med praksissektor og frivillige organisationer. Det skal komme alle borgergrupper til 

gode. 

 

Vækst og beskæftigelse på Frederiksberg (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget) 

 
Partierne ønsker et fortsat fokus på at skabe vedvarende vækst, stimulere beskæftigelsen og nedbringe 

ledigheden. Partierne er derfor enige om en ny retning for kommunens beskæftigelsesindsats; en 

effektiv beskæftigelsesindsats, som har fokus på, hvad der virker. Partierne vil sætte "job i fokus" med 

virksomhedernes behov for øje. 

 
Den kommunale indsats skal tage direkte afsæt i jobåbninger og bringe borgerne i den retning, som vil 

resultere i, at de kommer hurtigere i job. Der arbejdes med et styrket erhvervsfokus i det nyoprettede 

Frederiksberg Erhvervsforum, så virksomhederne oplever, at der er én vej ind til kommunen. Det vil 

skabe et økonomisk råderum, da færre borgere vil være på offentlig forsørgelse. 

 
 

Unge godt på vej 
 
Partierne prioriterer de unge ved at arbejde målrettet for, at så mange unge som muligt får en 

uddannelse eller kommer i job. Der er dog unge, som ikke kommer videre i job eller uddannelse, og 

som glider ind og ud af offentlig forsørgelse. Den gruppe af unge har nogle særlige udfordringer, som 

de har brug for hjælp til at løse. Der er en tæt sammenhæng mellem de indsatser, der foregår i regi af 

grundskolen og de unges videre uddannelses- og jobchancer. 

 
Der skal igangsættes en række tiltag, som har det til fælles, at de sigter mod at understøtte, at flere 

unge får en ungdomsuddannelse. amarbejdet skal eksempelvis dreje sig om at skabe bedre overgange 

fra grundskole til ungdomsuddannelse, etablere et fælles dataopfølgningsgrundlag samt fælles overblik 

over indsatser. 

 
Partierne afsætter midler til et nyt systematisk læringsbaseret projekt i overgangen mellem skole og 

ungdomsuddannelse. Projektet giver viden om, hvor der er behov for konkret at sætte ind over for de 

unge, som har brug for et særligt fokus og hjælp til mønsterbrydning, så flere unge får en uddannelse. 
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Flygtninge 
 
Partierne ønsker at fortsætte med en styrket indsats for selvforsørgelse, hvor virksomhedsindsatsen 

gennem blandt andet de såkaldte branchepakker står centralt. Virksomhederne spiller en helt central 

rolle i integration af flygtninge sammen med danskundervisningen. Det er med til at sikre, at 

demodtagne flygtninge så hurtigt som muligt kommer i uddannelse eller beskæftigelse – så de kan 

bidrage aktivt til samfundet. 

 
Partierne forventer, at flygtninge indgår i samfundet som aktive medborgere. Forudsætningen for accept 

og forståelse går gennem oplysning. Derfor skal undervisning i danske værdier stå som et centralt 

element i integrationsindsatsen og bidrage til en bedre integration i kommunen. 

 
Det grønne Frederiksberg (By- og Miljøudvalget & Bolig & Ejendomsudvalget) 

 
 

Frederiksberg er en grøn, smuk og tryg by, hvor mål om bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og 

økonomisk - er integreret i alle beslutninger. Partierne er enige om at fortsætte indsatsen for at gøre 

Frederiksberg til noget særligt – nu og i fremtiden. 

 
 

Optimering af ejendomsporteføljen 
 
Frederiksberg Kommunes ejendomsportefølje udvikler sig løbende som følge af den demografiske 

udvikling. De senere år har Frederiksberg Kommune investeret i kapacitet på dagtilbud, skoler og 

ældreområdet foruden købet af Aveny T, etableringen af Flintholm Svømmehal og etablering af P- 

kælder på Langelands Plads. 

 
Frederiksberg Kommunes bygninger skal skabe størst mulig værdi for borgerne, og derfor er det vigtigt 

løbende at tilpasse ejendomsporteføljen. Salg af ejendomme er en del af en samlet strategi for 

optimering og effektivisering af anvendelsen af kommunens ejendomme, og salg af aktiver uden 

kommunal anvendelse kan således bidrage med kapital til andre vigtige funktioner. 

 
Partierne er derfor enige om at fremskynde salg af ejendomme, som vurderes at understøtte strategien. 

 

Der er også enighed mellem partierne om, at Frederiksberg Kommunes beboelsesejendomme søges 

afhændet til en ekstern boligorganisation, idet Frederiksberg Kommunes behov for anvisning af boliger 

til borgere med akutte behov af sociale årsager, som minimum forudsættes opretholdt. Samtidig vil det 

gøre det muligt at skabe en mere social bæredygtig fordeling af de kommunalt anviste beboere. 

 
Endelig ønsker partierne også at fremrykke denne overgang til alternativt ejerskab for de kommunale 

beboelsesejendomme mest muligt. 
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Det blomstrende Frederiksberg 
 
Partierne er enige om, at det mangeårige fokus på at skabe en smuk by med mange blomster i de 

kommende år skal forstærkes ved hvert år at plante 50.000 blomsterløg, eventuelt i samarbejde med 

frivillige. 

 
Helhedsplan bag Rådshuset 

 
Partierne er enige om at undersøge mulighederne for en helhedsplan for området bag Rådhuset med 

fokus på at skabe et grønt byrum og parkering under jorden. Planen skal herudover forholde sig til at 

samle administrative funktioner på Rådhuset (med det formål at opsige andre lejemål), eventuelt 

gennem en tilbygning i sammenhæng med udvikling af p-pladsen bag ved Rådhuset. 

 
 

Frederiksberg Allé og Allégade 
 
Frederiksberg Allé er noget ganske særligt, og det skal den blive ved med at være. Alléen rummer 

mange bymæssige og kulturhistoriske kvaliteter. Partierne er enige om at supplere det allerede 

igangsatte arbejde med at skabe en række bystrategiske retningslinjer for alleen med udarbejdelse af 

en egenartsanalyse og et katalog med løsningsforslag. 

 
Analysen forelægges for By- og Miljøudvalget med henblik på at koordinere de mange 

forbedringsprojekter, der skal ske på Frederiksberg Allé. 

 
Partierne afsætter penge til en medborgerinddragende proces, der skal understøtte en udvikling af 

Allégade fra Frederiksberg Runddel til Gl. Kongevej / Smallegade. Processen skal involvere de 

restaurationer, kulturinstitutioner og virksomheder, der er placeret på strækningen. 

 
 

Et endnu grønnere og renere Frederiksberg 
 
Partierne er enige om yderligere at forstærke indsatsen for et grønnere, renere og smukkere 

Frederiksberg. Partierne afsætter derfor en pulje, der efter udmøntning i By- og Miljøudvalget kan 

bruges til intensiveret renholdelse, bedre graffittiafrensning, forskønnelse af træbeplantning, udskiftning 

af byinventar mv. Frederiksberg Alle skal have særlig opmærksomhed ved udmøntningen. 
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Køb af grønt areal 
 
Partierne er enige om at undersøge muligheden for, at Frederiksberg Kommune overtager eller får 

adgang til et areal ved Finsensvej/Solbjerg Have med henblik på at skabe et ekstra grønt åndehul i 

området. 

 

Bedre parkeringsforhold 

 
Partierne ønsker i forlængelse af de indgåede parkeringsforlig at skabe bedre parkeringsforhold for 

Frederiksbergs borgere og byens gæster. Der etableres en parkeringskælder ved Langelands Plads og 

mulighederne for at skabe yderligere pladser under jorden i områderne ved Rådhuset og Forum 

undersøges. 

 
Endvidere ønsker partierne at påbegynde en markant realisering af det potentiale for parkeringspladser 

på overfladen, som er fremkommet ved den gennemførte parkeringsscreening, hvilket ses i 

sammenhæng med at skabe en parkeringsløsning for den nye Kultur- og Musikskole. Nye pladser på 

terræn etableres under hensyntagen til at fastholde grønne og attraktive byrum. 

 
Partierne er enige om at fremme arbejdet med at åbne P-pladser ved skoler og andre egnede 

kommunale institutioner for parkering for byens borgere inden udgangen af 2017. 

 
 

Motoriseret og effektivseret P-kontrol 
 
Partierne er enige om at investere i en moderne og endnu mere effektiv p-kontrol i form af en scanner- 

bil suppleret med intensiveret kontrol af overholdelsen af de 2 timers gratis parkering. 

 
 

Omdannelse af Julius Thomsens Plads 
 
Partierne har aftalt, at Julius Thomsens Plads omdannes til et mere urbant grønt byrum, der skaber 

bedre rammer for både ophold, boldspil mv, og bedre kan modstå det pres, der er fra den intense brug. 

I det indgår også en opgradering af legepladsen, som finansieres via legepladspuljen. 

 
 

Lokal produktion af vedvarende energi 
 
Partierne er enige om, at der skal laves en plan for, hvordan den lokale produktion af vedvarende 

energi kan øges væsentligt. Planen skal laves i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, 

boligselskaber, andelsforeninger, solcellelaug mv. 
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CO2-reduktion på belysningsområdet 
 

Partierne er enige om, at CO2-udledningen skal reduceres med 50 pct. på vejbelysningen. Derfor 

afsættes 4 mio. kr. om året til udskiftning af de mest energibelastende armaturer med nye LED-lyskilder 

med mulighed for styring. Hermed kan opnås en besparelse på ca. 1 mio. kWh svarende til 200 t CO2. 

 
 

Den fremtidige byudvikling af Frederiksberg Hospital 
 
Partierne ønsker at påbegynde det fremtidige byudvikingsarbejde omkring Frederiksberg Hospital og 

ønsker i den forbindelse undersøgt mulige organisations- og ejerskabsformer, der sikrer Frederiksbergs 

Kommunes interesser i området, herunder muligheden for offentlige funktioner knyttet til det lokale 

sundhedsvæsen, undervisningsformål, rekreative formål mv. 

 
Levende kultur & fritidsliv på Frederiksberg (Kultur & Fritidsudvalget) 

 
 

Kultur & Musik skole 
 
Partierne er enige om at etablere en ny Kultur & Musikskole på konservatoriegrunden med fag indenfor 

de klassiske kultur- og kunstfag som musik, billedkunst, film, drama, dans, litteratur og deres moderne 

blandingsformer. Skolen etableres som et OPP-projekt, hvor bygningsdriften sker i privat regi, ligesom 

skolen i en 25-års periode er ejet af et privat finansieringsselskab. Byggeriet påbegyndes i 2017. 

 
Kultur & Musikskolen vil kunne skabe et kunstnerisk og kreativt udviklings- og dannelsesmiljø for børn 

og unge på Frederiksberg og blive et stort aktiv for byens kultur- og fritidsliv. På konservatoriegrunden 

er der endvidere et stort potentiale for at skabe et nyt attraktivt bymiljø - en ”kulturel campus” - i samspil 

med naboinstitutionerne. 

 
Skolen kommer til at samle en række funktioner, der i dag ligger på flere lokaliteter. 

 

I tråd med beslutningen om etablering af Kultur & Musikskolen afsætter partierne midler til en 

fortsættelse af aktiviteterne i Frederiksberg Filmværksted, som i dag har til huse på biblioteket på 

Danasvej. Behovet for aktivitetsbudget i øvrigt til Kultur & Musikskolen vil blive vurderet ifm. 

budgetlægningen for 2019/2020. 

 
I den forbindelse er partierne opmærksomme på at forbedre parkeringsforholdene i området og er 

derfor enige om at undersøge de juridiske (myndigheds- og privatretlige) muligheder for at anlægge de 

parkeringspladser, der er knyttet til de eksisterende deklarationer på grunden samt for Kultur & 

Musikskolen i det offentlig byrum, som en del af en generel forøgelse af antallet af parkeringspladser. 
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Ved at anlægge parkeringspladserne i det offentlige byrum ønsker partierne, at de kommer flere 

borgere til gode i et område, hvor der er stort pres på parkeringspladserne. 

 
Partierne noterer sig endvidere, at finansieringen er baseret på projektets nuværende stade med dertil 

hørende usikkerhed og på en forudsætning om, at den bevaringsværdige direktørbolig nedrives, hvilket 

skal godkendes af By- og Miljøudvalget. 

 
 

Frederiksbergmuseerne – sikker drift 
 
For at sikre, at Frederiksbergmuseerne kan leve op til museumslovens krav om registrering, 

indsamling, konservering og forskning samt de administrative opgaver i museet, som blev fusioneret 

tilbage i 2013, er partierne enige om at øge Frederiksberg Kommunes driftstilskud til museet i 2017 og 

2018. 

 
 

Riddersalen 
 
Riddersalen er Frederiksbergs lille storbyteater. I forbindelse med fornyelsen af den 4-årige 

rammeaftale fra 2017, som betyder en skærpelse af teatrets børneprofil, er partierne enige om at 

bevilge ekstra 0,2 mio. kr. årligt – bl.a. til at løfte samarbejdsprojekter med skoleområdet. 

 
 

Fokus på socialt udsattes deltagelse i kulturlivet 
 
Partierne er enige om at afsætte penge til et pilotprojekt, der skal understøtte socialt udsattes 

deltagelse i byens kulturelle arrangementer – f.eks. via frivillige kulturguider ligesom det er kendt på 

fritidsområdet. 

 
 

Ungdommens Folkemøde 
 
Partierne er enige om økonomisk at støtte afholdelsen af Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg i 

2017 og 2018. 

 
 

By & Kulturmagasinet 
 
By & Kulturmagasinet er en nyttig og effektiv måde at sikre borgerne overblik over de mange aktiviteter 

på Frederiksberg, ligesom magasinet er populært hos turister. På den baggrund er partierne enige om 

at bevare By & Kulturmagasinet i sin nuværende form. 
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Det Grønlandske Hus 
 
Partierne er enige om, at tilskuddet til Det Grønlandske Hus fastholdes. 

 
 
 
Flere kunstgræsbaner og bedre afledning af regnvand 
 
Partierne er enige om, at idrætslivet på Frederiksberg skal sikres de bedst mulige rammer, så flere 

borgere kan blive foreningsaktive og idrætsaktive. I tråd hermed tages i 2017 hul på arbejdet med 

etablering af 3 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, så der kan stå nye baner klar i 

efterårssæsonen 2018. Banerne vil bidrage væsentligt til at nedbringe ventelisterne i fodboldklubberne. 

 
Det undersøges om projektet kan laves som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Frederiksberg 

Forsyning - helt i tråd med Frederiksbergstrategiens tema om ”klimaby for fremtiden” og med henblik på 

at nå målene i kommunens klimatilpasningsplan. 

 
 

Fokus på facilitetsudvikling 
 
Partierne er enige om, at der i de kommende år fortsat skal være fokus på facilitetsudvikling og 

facilitetsudnyttelse. 

 
Til formålet afsætter partierne penge til at afdække dels nye facilitetsmuligheder i byen – herunder i 

Hermes Hallen, som kommunen overtager i foråret 2017 – dels at se på hvordan de eksisterende 

faciliteter kan udnyttes bedre. Som et led i analysen foretager forvaltningen en vurdering af kommunal 

støtte i forhold til brugere inden for kultur- og fritidsområdet 

 
 

Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet 
 
Partierne er enige om at afsætte 47 mio. kr. til en grundlæggende renovering af Frederiksberg 

Svømmehal i perioden 2017-2020 til glæde for byens borgere og foreninger. Der er også afsat penge til 

at renovere Damsøbadet i 2018 og 2019. 
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Administration (Magistraten) 
 
Konkurrenceudsættelse 

 
Partierne er enige om, at konkurrenceudsættelse og samarbejde med private aktører om kommunale 

opgaver er et helt afgørende værktøj til at effektivisere den kommunale drift uden, at det påvirker 

serviceniveauet over for borgerne. 

 
Partierne er enige om, at der til budgetforslag 2018 skal udarbejdes et forslag til at nå målsætningen om 

en Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) på 33 inden udgangen af 2020. Partierne ønsker at 

indhente erfaringer fra andre kommuner om etablering af længerevarende kontrakter om 

vejvedligeholdelse for at sammenholde dette med Frederiksberg Kommunes nuværende udbudsformer. 

 
 

Flere turister på Frederiksberg 
 
Partierne er enige om, at det er vigtigt at styrke turismen på Frederiksberg, så flere turister besøger 

vores smukke by. Det vil gavne byens detailhandel og styrke den økonomiske vækst på Frederiksberg. 

Samtidig er Frederiksberg en del af storbyen, som i disse år oplever en stor vækst i turismen. Derfor 

skal turismefremme være i fokus, når Frederiksberg Kommune i 2017 skal revidere sin 

erhvervsstrategi, således at Frederiksberg Kommune får en egentlig turistpolitik. 

 
For at styrke Frederiksberg som destination midt i storbyen er partierne derfor enige om at afsætte en 

pulje i 2017 og 2018 til turismeaktiviteter, som udmøntes i samarbejde med byens aktører. Puljen skal 

evalueres. 

 
 

Event & udviklingspulje 
 
Både borgere, handlende og besøgende på Frederiksberg har mange fordele af byens events. 

Partierne er enige om at øge puljen til events & udvikling. 

 
 

Styrkelse af unges deltagelse i demokratiet – Ungerådet fortsætter 
 
Partierne er enige om, at Ungerådet fortsætter i yderligere to år for på den måde at bidrage til at styrke 

unges deltagelse i lokaldemokratiet. Partierne er også enige i, at der købes en mobilcafe til ungerådets 

opsøgende indsats. 
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Hurtigere byggesagsbehandling 

 
For at sikre en god og hurtigere byggesagsbehandling, som overholder KLs servicemål på området, 

også i de komplekse sager, er partierne enige om at fastansætte yderligere 2 erfarne 

byggesagsbehandlere samt en midlertidig administrativ medarbejder til at bidrage til digitaliseringen af 

området. 

 
 
 
Mere effektiv inddrivelse af gæld og forebyggelse af socialt bedrageri 

 
Partierne er enige om at investere i mere effektiv inddrivelse af Frederiksberg Kommunes 

tilgodehavender i 2017 og 2018 i videst mulig omfang med inddragelse af private leverandører. Det vil 

bidrage til at nedbringe gælden til Frederiksberg Kommune. Dertil kommer, at partierne vil øge 

indsatsen for at forebygge socialt bedrageri. 

 
 

Attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær 
 
Lavt sygefravær frigør ressourcer til de kommunale kerneopgaver. Med henblik på at udvikle attrative 

arbejdespladser og nedbringe sygefraværet til de besluttede på 4,4 pct. inden udgang af 2017, er 

partierne enige om at afsætte en pulje til formålet i 2017 og 2018. Puljen skal bruges til at udvikle de 

attraktive arbejdspladser, herunder inddrage ekstern inspiration til handlinger, som kan nedbringe 

sygefraværet i Frederiksberg Kommune yderligere. 

 
 

Realisering af gode ideer 
 
Partierne er enige om at mødes i kredsen inden budgetårets udgang med henblik på at vurdere, om der 

er økonomisk råderum til at realisere gode ideer, som er opstået i løbet af året. 

 
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen 

 
Denne aftale er indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2017 i hele landet under 

ét overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. 
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Frederiksberg den 10. september 2016 
 
 
 
 
 

 

 
Det Konservative Folkeparti 

 
 
 
 
 

 

 
Venstre 

 
 
 
 
 

 

 
Radikale Venstre 

 
 
 
 
 

 

 
Liberal Alliance 

 
 
 
 
 

 

 
Dansk Folkeparti 
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