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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. 
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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. 

 

Nye og bedre rammer for klubbørn 



6     
 

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. 
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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. 

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 
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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.  

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. 
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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. 
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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.  

 

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 de 
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modtagne 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.  
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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. 

 

juky01
Understreget
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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.  

 

CO2-reduktion på belysningsområdet  
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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.  
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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.  

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 
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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. 

 

Det Grønlandske Hus 

Partierne er enige om, at tilskuddet til Det Grønlandske Hus fastholdes. 

 

Flere kunstgræsbaner og bedre afledning af regnvand 
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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. 
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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.  

 

Frederiksberg den 10. september 2016 

 

____________________________ 

Det Konservative Folkeparti 

 

____________________________ 

Venstre 

 

____________________________ 

Radikale Venstre 

 

____________________________ 

Liberal Alliance 

 

____________________________ 

Dansk Folkeparti 




