
Budget 2015



 



Forord 

Frederiksberg  
er fortsat godt rustet 
Der er flere gode grunde til at være tilfreds med Budget 2015. Først og fremmest har vi 
det nødvendige økonomiske grundlag på plads. Og det på en måde, hvor Frederiksberg 
fortsætter en ansvarlig økonomisk politik og samtidig bidrager til, at økonomiaftalen 
mellem regeringen og KL overholdes. 

Vi har også skabt nogle gode rammer for, hvordan vi udvikler byen. Vi bliver flere og flere 
mennesker på Frederiksberg, og det udfordrer os i en tid med stramme service- og 
anlægsrammer. På trods af det har vi formået at vedtage et budget, der blandt andet 
sikrer gode fritids- og kulturtilbud, fokus på byens institutioner, klimatilpasning og 
infrastruktur. 

Samtidig er der plads til nye initiativer, for eksempel en mønsterbryderpulje og et nyt mål 
om at gøre Frederiksberg CO2-neutral. Ligesom vi også har fundet midler til at sætte 
grundskyldspromillen og dækningsafgiften ned samt foretage en ekstraordinær 
gældsafvikling. 

De overordnede målsætninger for økonomien, såsom  
balance på det skattefinansierede område og effektiv  
drift er overholdt i Budget 2015 og årene frem mod 2018. 

Samlet set er der grund til stor tilfredshed. Frederiksberg er  
fortsat godt rustet, og Budget 2015 viser vejen til at gøre  
Frederiksberg til en endnu mere attraktiv by at bo i - for alle. 

Jørgen Glenthøj 
Borgmester 
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Indledning

Frederiksberg Kommunes budget for 
2015 og perioden frem til og med 2018 
udkommer i to dele. Budget 2015 (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 2015. 

Herudover offentliggøres på kommunens 
hjemmeside en mere detaljeret og tek-
nisk gennemgang af de enkelte udvalg 
og økonomien for alle årene i budgettet 
(2015-18), også kaldet de tekniske bud-
getbemærkninger. 

Budget 2015 indleder med en kort be-
skrivelse af de generelle tendenser for 
kommunens økonomi i 2015, herunder 
en beskrivelse af kommunens finansie-
ring og generelle budgetbemærkninger 
samt de økonomiske nøgletal. 

Dernæst beskrives de enkelte udvalg 
med fokus på: 

• Aktiviteter

• Indholdsmål

• Strategiske tiltag og udfordringer

• Væsentligste ændringer fra buget
2014 til budget 2015

• Anlægsprojekter

Aftale om kommunernes økonomi 
2015 

Økonomiaftalen for 2015 viderefører i det 
store hele de økonomiske rammer, som 
kommunerne har i 2014. 

Der er med økonomiaftalen for 2015 af-
sat midler til prioritering af den kommuna-
le sundhedsindsats og sat fokus på 
vækst og beskæftigelse samt implemen-
tering af folkeskolereformen og reformer-
ne på beskæftigelsesområdet.  

Budgetforlig 

Budgettet er blevet til efter aftale mellem 
Det konservative Folkeparti, Radikale 
Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti. 

Aftalen afsætter 3.796 mio. kr. til service 
samt 370 mio. kr. til anlægsprojekter i 
2015. Frederiksberg Kommune udnytter 
således den service- og anlægsramme 

som er forudsat i økonomiaftalen for 2015 
mellem Regeringen og KL. 

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. 

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 

Størstedelen af kommunens serviceudgif-
ter er fordelt på de ni udvalg, som uddy-
bes under hvert enkelt udvalg. De finan-
sielle udgifter beskrives 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, Lå-
neoptagelse, Renter og afdrag, Finans-
forskydninger samt tilgang og afgang til 
kassebeholdningen. 

Nedenfor er kort opsummeret vedrørende 
Tilskud og udligning og skatter samt eks-
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Renter, 
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mv. 

Anlæg, 
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traordinær gældsafvikling, mens de øvri-
ge finansielle poster beskrives i de tekni-
ske budgetbemærkninger, der offentlig-
gøres på hjemmesiden. 

Tilskud og udligning 

Nettoindtægter fra tilskud og udligning 
udgør 355,9 mio. kr. i budget 2015. Heri 
indgår indtægter på 228,4 mio. kr. fra 
statsligt bloktilskud, indtægter fra beskæf-
tigelsestilskud på 225,6 mio. kr. og udgif-
ter til mellemkommunal udligning på 196,2 
mio. kr. Hertil kommer bl.a. også det eks-
traordinære finansieringstilskud til kom-
munerne på 2 mia. kr., hvoraf Frederiks-
bergs andel udgør 37 mio. kr. Der var og-
så et ekstraordinært tilskud i budget 2013 
og 2014. 

Skatter 

I budget 2015 er indregnet skatteindtæg-
ter på 5,4 mia. kr., som er fordelt på føl-
gende poster: 

Forventede skatter i 2015     Mio. kr.      

Kommunal indkomstskat -4.793,0 

Selskabsskat -61,0 

Anden skat på indkomster -22,8 

Grundskyld -426,1 

Dækningsafgifter -60,1 

I alt -5.363,8 

Den kommunale indkomstskat er opgjort 
ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 
22,8 pct. og det statsgaranterede udskriv-
ningsgrundlag for 2015.  

Indtægten fra selskabsskat er budgetlagt 
ud fra den endelig udmeldte kommunale 
andel af virksomhedernes overskud for 
indkomståret 2012. 

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

Grundskyld betales af den afgiftspligtige 
grundværdi defineret ud fra den offentlige 
vurdering. De fleste ejendomme på Fre-
deriksberg betaler grundskyld af en værdi 
lavere end den offentlige vurdering og vil 
derfor opleve en stigning i grundskyldsud-
gift på 6,4 pct. i 2015 svarende til regule-
ringsprocenten fastsat af Folketinget. I 

2015 reduceres grundskyldspromillen fra 
27 til 26,5. SKAT arbejder på et nyt vurde-
ringssystem, så alle beboelsesejendom-
me forventeligt får nye vurderinger fra 
2017 og erhvervsejendomme mv. fra 
2018. 

Dækningsafgifter betales af ejendomme-
nes forskelsværdi (bygninger på grunden 
mv.), samt grundværdi af andre offentlige 
myndigheders ejendomme, som er fritaget 
for grundskyld. På erhvervsejendomme er 
promillen reduceret fra 6 til 5 fra 2015. 

Ekstraordinær gældsafvikling 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 
2015 er det besluttet at afdrage ekstraor-
dinært på kommunens gæld ved at indfri 
gælden til kloakforsyningen på 65 mio. kr. 
i 2015.  

Generelle budgetbemærkninger 

Styrelsesloven 

Det formelle grundlag for udarbejdelsen af 
det kommunale budget er Lov om kom-
munernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse 
nr. 186 af 19. februar 2014) 

Bevillingsniveau 

Driftsbevillingsniveauet ligger på udvalgs-
niveau med en bevilling til hvert udvalg. 
Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter 
og herunder eventuelt i opgaver, der de-
legeres til områder og institutioner. Drifts-
bevillingerne og anlægsbevillinger er brut-
tobevillinger. 

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 2014. Disse rammer er 
opskrevet med den almindelige pris- og 
lønudvikling, og ændret i forhold til ved-
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tagne ændringer i opgaverne. Desuden er 
der indarbejdet nye skøn for demografiaf-
hængige områder, skatter, tilskud og ud-
ligning 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. 
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Økonomiske nøgletal 
1.000 kr. 
2015-priser B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 
            
Ordinær drift           
Forskudsskatter  -4.668.690   -4.792.971   -5.055.394   -5.223.366   -5.383.093  
Øvrige skatter     -566.039      -570.808      -586.909      -612.413      -637.284  
Efterregulering     -118.831                -                  -                  -                  -    
Ordinære skatter i alt  -5.353.559   -5.363.779   -5.642.303   -5.835.779   -6.020.377  
0               -                  -                  -                  -                  -    
Driftsudgifter   5.143.043    5.195.180    5.183.854    5.178.242    5.178.018  
heraf serviceudgifter   3.721.821    3.796.414    3.794.649    3.794.158    3.794.158  
P/L regulering              -                 -         101.654       205.226       310.903  
Grundbidrag til Region Hovedstaden        12.992         13.294         13.740         14.228         14.724  
Drift inkl. p/l   5.156.035    5.208.474    5.299.247    5.397.696    5.503.645  
0               -                  -                  -                  -                  -    
Ordinær driftsresultat før tilskud og 
udligning     -197.524      -155.305      -343.056      -438.083      -516.732  

0               -                  -                  -                  -                  -    
Tilskud og udligning (TU)     -472.042      -357.569      -100.689        -64.806        -34.656  
Efterregulering      120.869                -                  -                  -                  -    
Efterregulering, parkeringsindtægter          5.259           5.344         21.869         27.913         28.463  
Tilskud og udligning (TU) i alt      -345.915      -352.225        -78.820        -36.893          -6.193  
0               -                  -                  -                  -                  -    
Ordinær drift efter tilskud & 
udligning     -543.439      -507.530      -421.876      -474.977      -522.926  

0               -                  -                  -                  -                  -    
Renter        47.998         40.263         39.415         37.894         35.642  
0               -                  -                  -                  -                  -    
Strukturel balance (drift, skat, TU 
og renter)     -495.441      -467.267      -382.461      -437.083      -487.284  

0               -                  -                  -                  -                  -    
Anlægsudgifter      399.058       370.000       363.000       363.000       363.000  
Anlæg, klima        10.300                -                  -           50.000         50.000  
Anlæg, ældrebolig        38.501         27.694         39.607           1.234           1.234  
Grundkøb               -                  -                  -                  -                  -    
Anlægsindtægter       -72.984        -51.128        -34.979        -72.850        -66.923  
P/L regulering               -                  -             4.779           5.769           7.630  
Deponering og Indskud        75.293           2.800         42.777         11.024           3.459  
Anlæg i alt      450.168       349.366       415.184       358.177       358.400  
Heraf lånefinansieres       -43.480        -24.370        -34.040        -50.000        -50.000  
Anlægsudgifter efter evt. lån      406.688       324.996       381.144       308.177       308.400  
0               -                  -                  -                  -                  -    
I alt drift efter tilskud, renter og 
anlæg       -88.753      -142.271          -1.317      -128.905      -178.884  

0               -                  -                  -                  -                  -    
Afdrag      116.725       118.615       121.012       123.319       125.649  
Øvrige finansforskydninger        18.273         85.448           9.149         43.350         41.662  
I alt afdrag og finansforskydninger      134.998       204.062       130.160       166.668       167.311  
0               -                  -                  -                  -                  -    
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1.000 kr. 
2015-priser B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 
Skattefinansieret område i alt        46.245         61.792       128.843         37.763        -11.573  
0               -                  -                  -                  -                  -    
Renovation og Frederiksberg 
Forsyning:          1.411            -362            -619            -871            -871  

Kasseforbrug       -47.656        -61.430      -128.224        -36.892         12.444  
0               -                  -                  -                  -                  -    
Nøgletal  B2014   BF2015   BO2016   BO2017   BO2018  
Drift (inkl. grundbidrag til Region 
Hovedstaden)   5.156.035    5.208.474    5.299.247    5.397.696    5.503.645  

Skatteskøn  -5.353.559   -5.363.779   -5.642.303   -5.835.779   -6.020.377  
Ordinær drift før tilskud/udligning     -197.524      -155.305      -343.056      -438.083      -516.732  
Skøn for tilskud og udligning (inkl. 
moms)     -345.915      -352.225        -78.820        -36.893          -6.193  

Ordinær drift efter tilskud/udligning     -543.439      -507.530      -421.876      -474.977      -522.926  
Renter        47.998         40.263         39.415         37.894         35.642  
Strukturel balance     -495.441      -467.267      -382.461      -437.083      -487.284  
Nettoanlæg efter lånoptagelse      406.688       324.996       381.144       308.177       308.400  
I alt drift efter tilskud, renter og 
anlæg        -88.753      -142.271          -1.317      -128.905      -178.884  

Afdrag og finansforskydninger      134.998       204.062       130.160       166.668       167.311  
Skattefinansieret område i alt        46.245         61.792       128.843         37.763        -11.573  
Brugerfinansieret område i alt          1.411            -362            -619            -871            -871  
Balance, der udlignes over kassen       -47.656        -61.430      -128.224        -36.892         12.444  
Kasse ultimo      710.000       648.570       520.346       483.454       495.898  
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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 på 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, evt. grundskyld og 
evt. huslejeudgift til tredjepart. 

Grundarealer 

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

 

Indholdsmål 
By- og Boligområder 

- Antallet af boliger med utidssvarende 
bade- og toiletforhold skal nedbringes 
fra i 2014 at udgøre 3.516 uden bad 
(enkelt værelser ikke indregnet) og 
264 uden eget toilet 

- Den samlede offentlige støtte til byfor-
nyelse skal generere flest mulige pri-
vate investeringer, således at den pri-
vate investering udgør mindst 66 % af 
de samlede ombygningsudgifter 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Bolig- og Ejendomsudvalgets budget er 
uafhængig af, hvor mange der benytter 
byen og kommunens bygninger.  

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 kommunens 
bygninger, hvis standarden ikke skal for-
ringes, 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 beregnet på basis af vedlige-
holdelsestilsyn viser, at der i 2014 vil væ-
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re et vedligeholdelsesbehov på ca. 140 
mio. kr., og at der i perioden fra 2013-
2022, vil være en forøgelse på yderligere 
ca. 120 mio. kr. Dette er baseret på vedli-
geholdelsesbudgettet i 2014 og en for-
værringsfaktor på 10% p.a. Løbende og 
planlagt vedligeholdelse er den mest om-
kostningseffektive vedligeholdelsesstrate-
gi, idet man herved i videst muligt omfang 
kan undgå akutte skader på ejendomme-
ne. Vedligeholdelsesbehovet kan holdes 
på et fornuftigt niveau med det budgetni-
veau, som blev lagt ind i overslagsårene i 
forbindelse med budget 2014. 

Driftsbevillinger 
Drift:                               mio. kr. netto 
Byfornyelse  30,5 
Ejendomme 37,7 
Grundarealer  1,0 
I alt 69,2 
 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 9,2 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 1,2 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en reduktion på 7,9 mio. kr. som ved-
rører nye ændringer. De samlede ændrin-
ger fremgår af specifikationen i de tekni-
ske budgetbemærkninger. Ændringer i 
forbindelse med budgetforliget ses neden-
for. 

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og -reduktioner på 
netto 0,5 mio. kr., som beskrives i det føl-
gende. 

Budgettet er forøget med 0,75 mio. kr. 
som følge af ejendomsskat vedr. konser-
vatoriegrunden, mens der er en besparel-
se på 1,2 mio. kr. vedr. husleje på Rath-
sacksvej 12 (Det Gule Hus). 

 

Anlæg vedtaget med budget 2015 
 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

Renovering Christian 
Paulsens Vej m.v. 12,0 22,5 

Fællesarealer Finsensvej 
92-100, renovering af 
gårdmiljø 

1,2 1,2 

Byfornyelse og boligfor-
bedring 16,0 - 

Pulje til imødekommelse 
af AT-påbud* 2,5 - 

Pulje til udbedring og fo-
rebyggelse af skimmelfo-
rekomster* 

2,0 - 

Pulje til rådhusarbejder* 6,0 - 

Pulje til ekstraordinært 
vedligehold af kommu-
nens ejendomme* 

6,8 - 

I alt 46,5 23,7 
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Undervisningsudvalget

Aktiviteter 
Undervisningsudvalget har ansvaret for 
folkeskolen på Frederiksberg herunder 
SFO, klubber, Ungdomsskolen samt råd-
givning og specialiserede tilbud der knyt-
ter sig til folkeskolen.  

Undervisning 

Folkeskolen omfatter ti folkeskoler og to 
specialskoler. Fra skoleåret 2014/15 ind-
går SFO og klub i det samlede ledelses-
team på den enkelte skole.  

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 er 
en administrativ sammenlægning af Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
og Frederiksberg Familie- og Ungerådgiv-
ning (under Børneudvalget). Fællesråd-
givningen tilbyder psykologisk og pæda-
gogisk rådgivning til børn, unge og famili-
er. 

Tandplejen 

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

Ungdomsuddannelse  

Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole 
henvender sig primært til de 14-18 årige. 
For unge, der bor i Frederiksberg Kom-
mune, er det gratis at deltage på Ung-
domsskolens hold. Tilmelding og informa-
tion findes på skolens hjemmeside: 
www.frbung.dk.   

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 og gadepiloter henvender sig til 
kommunens utilpassede unge, der har ri-
siko for at ende i en kriminel løbebane. 

Institutioner og pladser 
Nedenfor ses en oversigt over det antal 
institutioner, der findes på Undervisnings-
udvalgets område samt prognosen for an-
tallet af pladser i 2015. 

Skoler og institutioner  
Prognosticeret antal pladser 

 

Type Antal Prognose 2015 
  

Klasser 
Elever/ 
Børn 

Folkeskoler 10 323 7236 
Skolefritidsordninger 9 - 3404 
Fritidsklub 8 - 2514 
Ungdomsklub 8 - 554 

Frederiksberg Kommune har to special-
skoler samt fire specialklasserækker. Sko-
len ved Nordens plads indeholder et sær-
ligt klubtilbud. Herudover tilbydes special-
pladser i de normale fritidstilbud. Neden-
for vises antallet af specialtilbud svarende 
til det udmeldte antal pladser i 2014. 

Specialpladser i Frederiksberg Kommune 
Type   Pladser 
Specialskoler   171 
Specialklasser   147 
Skolefritidsordninger   30 
Fritidsklub   55 
Ungdomsklub   4 

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 

4) Fælles ansvar for børnenes udvikling 

Reformen betyder et intensiveret samar-
bejde på tværs af skole, SFO og klub, der 
skal understøttes organisatorisk. Medar-
bejderne i SFO og klub skal fremover ind-
gå i den understøttende undervisning. Der 
etableres fra skoleåret 2014/15 én samlet 
skoleledelse hvori SFO og klub indgår.  

Undervisningsudvalget har fastlagt tre 
overordnede målsætninger for de kom-
mende år der uddybes nedenfor.   

Inklusion 

Den nationale målsætning for inklusion 
indebærer, at 96% af de undervisnings-
pligtige i 2015 skal være inkluderet i de 
almene undervisningstilbud. Undervis-
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ningsudvalget vedtog i april 2013 en in-
klusionsstrategi, der bygger på fire typer 
af 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 inklusion med en fireårig ind-
fasning, og igangsat en omfattende kom-
petenceudvikling.  

Ungdomsuddannelse 

Den nationale målsætning for ungdoms-
uddannelse indebærer, at 95% af en ung-
domsårgang skal gennemføre en kompe-
tencegivende ungdomsuddannelse.  

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.  

For at styrke handlegrundlaget har Un-
dervisningsudvalget godkendt, at der ind-
købes specialkørsler fra Danmarks Stati-
stik, der muliggør en løbende opfølgning 
og samtidig har identificeret de fire vigtig-
ste indsatsområder.  

Der sættes målrettet ind overfor elever 
med faglige ”huller”, for at sikre et stærkt 
fagligt fundament efter udskolingen.  

Fra 2015 fokuseres vejledningsindsatsen 
efter en 80-20 model, hvor resurserne i 
Ungdommens Uddannelsesvejledning fo-
kuseres på de 20% med de svageste for-
udsætninger.  

Et trygt lokalområde 

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

Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2012 
KRIM-planen der, med afsæt i en niveau-
deling af de unge, sikrer at SSP kan rea-
gere med den rette indsats.  

I 2015 vurderes det, om der i højere grad 
kan ske en geografisk og organisatorisk 
forankring af SSP-samarbejdet for at sikre 
en tættere kobling med kerneydelsen.  

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 
1.046 børn og unge, og frem til 2026 med 
1.992 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 udgan-
gen af budgetperioden.  

Skoleforligskredsen forventes i 2015 at se 
på løsninger for 2020 frem til 2026.   

Den demografiske vækst giver naturligvis 
også tandplejen og rådgivningsenheden 
flere opgaver.  
Figur 1 Indekseret (2012=100) udvikling i 
antallet af skolebørn 

 
Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprogno-
se 2014. 

Styrket fokus på læring 

Fagligheden for alle børn skal forbedres 
med Folkeskolereformen. Derfor iværk-
sættes en fokuseret indsats for at forbed-
re kvaliteten af timerne og sikre målbare 
forbedringer. For at understøtte dette fo-
kus, styrkes skoleledelserne i budgetperi-
oden med en pædagogisk leder.  
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Samtidig iværksættes en omfattende 
kompetenceudvikling af lærere og pæda-
goger, hvor der blandt andet uddannes en 
ressourceperson pr. klassetrin pr. skole, 
som dækker læringsmålstyring, feedback 
og progression. Pædagogerne kompeten-
ceudvikles så de kan indgå i den under-
støttende undervisning.   

Driftsbevillinger 
Drift:                                    mio. kr. netto 
Undervisning  657,1 
Tandplejen 28,8 
Ungdomsuddannelse  12,2 
Unge 59,9 
I alt 758,0 
 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
udvidet med 17,2 mio. kr. Dette dækker 
over en udvidelse på 13,7 mio. kr., som 
allerede var indarbejdet i sidste års bud-
get, og en udvidelse på 3,5 mio. kr. som 
vedrører nye ændringer. 

De samlede ændringer fremgår af specifi-
kationen i de tekniske budgetbemærknin-
ger.  

Ændringer i forbindelse med budgetforli-
get ses nedenfor” 

 

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og -reduktioner på 
netto -0,3 mio. kr., som beskrives i det 
følgende. 

Der er afsat en mønsterbryderpulje på 3 
mio. kr. i 2015 stigende til 5 mio. kr. i 2016 
og frem. Puljen skal bruges til at øge den 
sociale mobilitet og dermed bryde den 
negative sociale arv for de børn og unge, 
som er i risiko for ikke at få en uddannel-
se. 

I klubberne indføres en ændret normering 
i ydertimerne, hvor børnefremmødet er 
lavt. Det sker i lighed med det princip for 
ydertidsnormering, der allerede anvendes 
i SFO og dagtilbud. Ændringen medfører 
en reduktion i budgettet på 1,0 mio. kr.  

Fra sommeren 2015 genindføres sommer 
SFO og sommerklub i uge 29 og 30, hvor 
sommeraktiviteter samles og tilpasses det 
konkrete fremmøde. Det medfører en re-

duktion i 2015 på 1,4 mio. kr. for 
SFO’erne og 1,0 mio. kr. for klubberne. 

På skolen ved Nordens Plads tilpasses 
aktiviteten til fremmødet mellem jul og 
nytår, ligesom antallet af lejrskoledage 
ændres til niveauet på folkeskolerne. Det 
medfører en tilpasning af budgettet på i alt 
0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 0,6 mio. kr. i 
2016 og frem. 

På specialundervisningsområdet tilføres 
budgettet 2,1 mio. kr. som følge af lukning 
af døgninstitutionen Solbjerg (under Bør-
neudvalget), der ventes at medføre et 
øget behov for køb af skoletilbud i andre 
kommuner.  

En gennemgang af specialundervisning til 
børn anbragt i plejefamilier i andre kom-
muner forventes at kunne nedbringe ud-
gifterne til specialundervisning med 1,7 
mio. kr. i 2015 stigende til 1,9 mio. kr. i 
2016 og frem. 

Endelig er der i budgetforliget afsat 0,15 
mio. kr. til øget rengøring på skoletoiletter.  

Anlæg  
Anlæg:                      2015 Samlet 
mio. kr. netto 

 
overslag 

Skolen på Duevej, 
udbygning 3,0 32,7 
Lindevangsskolen, 
udbygning 24,1 39,3 
Skolen på Grundt-
vigsvej 40,3 103,9 
Genanvendelse af 
Lollandsvej som ind-
skolingsbygning 0,5 0,5 
Indretning af 12 fag-
lokaler 6,0 10,0 
Udvidelse Klub Louis 
P 0,0 0,5 
Fuglevangsvej 5 – 
udvidelse af klubfacili-
tet - klub Tempeltræet 3,8 7,2 
Skoleforlig 2015 - 
Klub Grundtvigsvej 0,0 20,0 
Klub Vagtelvej 1,1 23,2 
Depotbygning Bü-
lowshallen 1,8 1,8 
P-kælder samt fora-
real (trafikal afvikling) 
ved Skolen på 
Grundtvigsvej 10,6 28,9 
Renovering af skole-
gårde med klimatil-
pasning 0,0 18,0 
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Anlæg:                      2015 Samlet 
mio. kr. netto 

 
overslag 

Udskiftning af gulv i 
hallen på Nye-
landsvejens skole 0,9 0,9 
Bedre toiletforhold på 
skolerne (250 t. kr. til 
analyse) 0,8 0,8 
I alt 92,8 287,5 

Takster 
Nedenfor ses udvalgte takster på Under-
visningsudvalgets område.  

Takster 2015 Kr. pr. md. 
SFO 1.418 
Fritidsklub  260 
Ungdomsklub 97 
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Sundheds- og omsorgsudvalget

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

Omsorgstilbud 

Omsorgstilbud dækker hovedsagligt udgif-
ter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, 
ældreboliger og pladser på plejecentre, 
dagcentre samt Rehabiliteringsenheden 
Valby/Lioba.  Hertil kommer en række til-
bud, ordninger og ydelser f.eks. vaskeri-
ordning, apotekerordning, ferierejser, til-
skud til ældreklubber m.m.  

 

Hjælpemidler 

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

Sundhed  

Sundhed omfatter hovedsageligt udgifter 
til finansiering af borgernes brug af regio-
nale sundhedsydelser f.eks. hospice, be-
taling for ventedage efter endt behandling 
og ambulant specialiseret genoptræning. 
Hertil kommer udgifter til aktiviteter i 
kommunalt regi f.eks. forebyggelse og 
den kommunale genoptræningsindsats.  
 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

Omfatter den kommunale medfinansie-
ring, dvs. delvis finansiering af borgernes 
brug af regionale sundhedsydelser f.eks. 
behandlinger på sygehuse, behandlinger i 
psykiatrien, konsultationer hos privat prak-
tiserende læger samt konsultationer hos 
speciallæger. 

 
Institutioner og pladser 
Nedenfor ses en oversigt over udvalgte 
institutionsområder under Sundheds- og 
omsorgsudvalgets område samt det prog-
nosticerede antal pladser i 2015. 
 

Institutioner til ældre 
Type Antal Pladser 
Boligtilbud 14 934 
Dagtilbud 4 153 
Døgntilbud 3 88 

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 højst 30 minutter. 

Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 
20/8-2012 pkt. 95. 

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

Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 
31/3-2014 pkt. 30. 

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

 

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. 

Kilde: Resultatrapporterne 

Derudover skal indsatsen i ”Træning Til 
Hverdagen” (TTH) fremhæves. TTH ar-
bejder med hverdagsrehabilitering, dvs. 
gennemfører træning med det mål at æl-
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dre genvinder og/eller vedligeholder fær-
digheder. 

Konkrete indikatorer på TTH-indsatsen er: 

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

• Gennemførte TTH-forløb 

Kilde: Resultatrapporterne 

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

 

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. 

Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 
5/5-2014 pkt. 47. 

To centrale indikatorer for dette arbejde 
er: 

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

• Udviklingen i akutte forebyggende 
indlæggelser. 

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

 

Indholdsmål 4: Frederiksberg Kommu-
nes Sundhedspolitik 

Tre visioner ligger til grund for Frederiks-
berg Kommunes Sundhedspolitik: 

• Frederiksberg Kommune ønsker at 
skabe rammer, så borgerne nemt og 
naturligt kan træffe sunde valg uanset 
køn, alder, uddannelse, jobsituation 
eller etnisk baggrund 

• Borgerne skal have kendskab til 
kommunens sundhedstilbud, og 
sundhedsindsatserne skal integreres 
der, hvor borgerne i forvejen er i kon-
takt med kommunen 

• Sundhedskonsekvenser skal tænkes 
ind i både politiske og forvaltnings-

mæssige beslutninger samt i kontak-
ten mellem borger og medarbejder. 

Kilde: Sundhedspolitikken 2011 

Sundhedspolitikken indeholder en lang 
række af mål og indikatorer. Nedenfor 
fremhæves en række af de centrale: 

• Andelen af borgere med meget usun-
de kostvaner nedbringes fra 8 % i 
2010 til højst 6 % i 2015 

• Andelen af voksne dagligrygere redu-
ceres fra 16 % i 2010 til højst 14% i 
2015 

• Andelen af borgere med et risikabelt 
alkoholforbrug falder fra 33 % i 2010 
til højst 28 % i 2015. 

• Andelen af fysisk aktive voksne, der 
lever op til Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger, øges fra 71 % til mindst 75 % 
i 2015 

Kilde: Sundhedspolitikken 2011 

Det skal bemærkes, at Frederiksberg 
Kommune i løbet af 2014 skal udarbejde 
en ny sundhedspolitik, da den eksisteren-
de udløber. 

 

Strategiske tiltag og udfordringer 
 

A. Ældre kan og vil selv 

Ældrepolitikken fra 2013, Ældre kan og vil 
selv, sætter rammer og retning for arbej-
det på omsorgsområdet. 

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i, at 
kommende og nuværende ældre ønsker 
et aktivt og selvhjulpent liv. Tilbud og ind-
satser skal udvikles for at understøtte det-
te. Med andre ord skal der være fokus på 
at understøtte borgernes egen handlekraft 
eller på at sikre, at borgernes egen hand-
lekraft bliver så stor som mulig, og der-
med at indsatser og tilbud fører til størst 
mulig effekt for borgerne. 

For at kunne nå dette mål skal borgerne 
og deres livssituation sættes i centrum. 
Derfor skal alle tilbud og indsatser tilrette-
lægges, så borgerne får de bedst mulige 
betingelser for at fastholde eller genvinde 
deres selvhjulpenhed og aktive liv. I det 
arbejde skal medarbejderne møde bor-
gerne med en motiverende og rehabilite-
rende tilgang, som tager udgangspunkt i 
borgerens ressourcer og muligheder. 
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En række af effektiviseringsforslagene i 
budget 2015 understøtter målsætninger 
fra ældrepolitikken. 

I effektiviseringsforslaget ”Træning til alle 
– fokus på større effekt af rehabiliterings-
indsatsen” sættes der således fokus på 
udvikling og udbredelse af indsatsen i 
Træning Til Hverdagen (TTH). Flere skal 
have mulighed for at få tilbud om et TTH-
forløb og indsatsen skal forbedres, så ef-
fekten for den enkelte bliver større og va-
rer længere. 

Også forslaget ”Ydelser og tilbud der un-
derstøtter rehabilitering” er udarbejdet i 
forlængelse af målsætningen fra Ældrepo-
litikken. Her skal de gode erfaringer fra 
bl.a. arbejdet med Træning Til Hverdagen 
(TTH) og Hurtigere på Højkant (HPH) ud-
bredes. Der skal læres af egne og andre 
kommuners erfaringer, og erfaringerne 
skal omsættes til andre tilbud til ældreom-
rådet, særligt på hjemmehjælpsområdet. 
Det skal ske, så de i højere grad under-
støtter rehabilitering.    

B. Det nære sundhedsvæsen 

Det nære sundhedsvæsen dækker over 
sundhedstilbud tæt på borgeren dvs. 
praktiserende læger og speciallæger, 
kommunale sundhedstilbud og visse til-
bud på- eller i regi af sygehuse.  

Frederiksberg kommune har siden budget 
2013 arbejdet med at udvikle det nære 
sundhedsvæsen. Fokus er på at sikre at 
borgeren mødes med det rette tilbud i ret-
te tid, og at tilbuddene løser opgaven på 
den mest hensigtsmæssige og effektive 
måde og med et højt faglig niveau. 

For at realisere denne ambition, skal det 
nære sundhedsvæsen bl.a. være mere 
sammenhængende, således at den enkel-
te oplever at få velkoordinerede og sam-
mentænkte sundhedsydelser på tværs af 
sektorer. Det fordrer bl.a. en styrkelse af 
samarbejdet med praksissektoren, mere 
og bedre borgerinddragelse og øget fokus 
på dokumentation, effekt og forskning.  

I budget 2015 understøttes denne ambiti-
on af forslaget ”Finansiering af fleksible 
døgnpladser”.  

Målet med de fleksible døgnpladser er at 
understøtte Frederiksberg Kommunes ar-
bejde med at forbedre sammenhænge 
mellem tilbud og indsatser i det nære 
sundhedsvæsen. Et særligt fokus er her 
på udskrivninger fra sygehuse, hvor der 

kan være ventetid, inden borgeren kan 
komme i eget hjem, i plejebolig eller på 
Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba.  

Længere ventetid på sygehusene er 
uhensigtsmæssigt, idet borgernes selv-
hjulpenhed og funktionsniveau falder. 

C. Forebyggelse og ny sundhed 

Frederiksberg Kommunes forebyggelses-
indsats tager særligt sit udspring i de akti-
viteter, der igangsættes via Sundheds-
teamet på Sundhedscenteret. Retningen 
og rammerne for arbejdet sættes af Fre-
deriksberg Kommunes Sundhedspolitik 
fra 2011, og her i høj grad af hvad der er 
blevet kaldt ”ny sundhed”. 

”Ny sundhed” er et bredt sundhedsbe-
greb, som søger at favne, at både livsstil 
og levevilkår er væsentlige elementer i 
borgernes sundhedstilstand. Livsstil er 
den måde, vi lever på – vores vaner. Le-
vevilkår er de rammer, det omgivende mil-
jø og samfund giver os at vælge indenfor. 

Konkret betyder det, at arbejdet med 
sundhed skal bredes ud, så det bliver mu-
ligt at arbejde uhindret på tværs, f.eks. 
mellem sundhedssektoren, jobcenter og 
socialområdet og på den måde hjælpe de 
stadigt flere borgere med sammensatte 
og komplekse problemer. Borgeren skal 
derfor betragtes som en hel person, og 
indsatser og tiltag skal i højere grad koor-
dineres og samordnes for at styrke sund-
heden.  

Frederiksberg Kommune ønsker at styrke 
den enkeltes evne til at håndtere sin livs-
situation og fremme det gode liv. Det 
gælder for alle, også, og måske især, for 
de borgere, der har den dårligste sundhed 
og de dårligste forudsætninger for at leve 
et sundt og aktiv liv. 

I budget 2015 præsenteres et forslag om 
”Effektfokus på forebyggelsesindsatser-
ne”. Her foreslås en gennemgang af de 
forebyggende tilbud ud fra den seneste 
viden om effekt, den nyeste viden om 
sundhedstilstanden på Frederiksberg, fra 
bl.a. den nationale sundhedsprofil, viden 
om vores målgrupper m.m.  

Demografisk udvikling 

Grafen herunder viser den demografiske 
udvikling blandt kommunens ældrebefolk-
ning fordelt på relevante aldersgrupper. 
Befolkningsudviklingen bruges bl.a. til at 
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tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt 
til at estimere behovet for plejeboliger i 
kommunen. 

Figur 1 Indekseret (2012=100) udvikling i 
antallet af ældre 

Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolk-
ningsprognose 2014. 

Driftsbevillinger 
Drift:          mio. kr. netto 
Omsorgstilbud 741 
Hjælpemidler 51 
Sundhed 68 
Aktivitetsbestemt medfinan-
siering 394 
I alt 1.254 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
udvidet med 2,3 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 3,5 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en udvidelse på 5,8 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 -5,7 mio. kr. Dette dækker over: 

• SOU01: Træning til alle - fokus på
større effekt af rehabiliteringsindsat-
sen. Udvidelse af den rehabiliterende
træning, så flere ældre borgere bliver
selvhjulpne.

• SOU02: Omlægning af indkøbsord-
ningen. Omlægning til digitalbestilling.

• SOU03: Finansiering af fleksible
døgnpladser. Hurtigere hjemtagning
efter hospitalsbehandling.

• SOU04: Ydelser og tilbud der under-
støtter rehabilitering. Videreudvikling
af rehabiliteringen.

• SOU05: Effektfokus på forebyggel-
sesindsatserne. Større effekt af fore-
byggelsesindsatserne.

• D9: Socialpsykiatri – håndtering af
medicin

• D15: Et stærkt og sammenhængende
lokalt sundhedsvæsen – udmøntning
af kommuneaftalen 2015-18. Skal
støtte borgernes sundhed ved at fo-
rebygge, at sygdom opstår og ved en
målrettet og kompetent indsats, når
behovet er der.

Anlæg vedtaget med budget 2015 
Nedenfor fremgår anlæg vedtaget med 
budget 2015. 

Anlæg:         
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

Projektledelse, mo-
dernisering af pleje-
hjem 

1,6 29,8 

Akaciegården, ser-
viceareal 

13,0 24,1 

Borgmester Fischers 
Vej, serviceareal 

0 20,7 

Servicearealtilskud -2,4 -2,4 
Helhedsplan Solbjerg 
Have 

0 2,0 

Renovering af boliger 
på Lauritz Sørensens 
Vej 

0,1 2,6 

I alt 13,1 76,8 
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Kultur- og Fritidsudvalget

Aktiviteter 
Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret, og 
prioriterer indsatsen, for kommunens akti-
viteter 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, som har undervisning på 
Frederiksberg, ligesom der ydes aktivi-
tetstilskud til en lang række af Frederiks-
bergs børne- og ungdomsforeninger. En 
del af disse driver deres aktiviteter i priva-
te 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 ydes en række større 
idrætstilskud, ligesom driften af kommu-
nens to skøjtebaner 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 mindre biblioteksindgange på Godt-
håbsvej (familiebibliotek), Danasvej (bibli-
otek med medborgerskabsprofil) og Nor-
dens Plads (bibliotek med Community 
Center profil og fokus på nærmiljøet). 

Herudover omfatter området tilskud til en 
lang række små og store institutioner in-
denfor det kulturelle område – dvs. teater, 
musik, museer, mv., ligesom driften af en 
lang række tilbagevendende kulturelle 
events og arrangementer er omfattet af 
området.  

Endelig omfattes en række tilskudspuljer, 
som disponeres af Kultur- og Fritidsudval-
get året igennem på baggrund af ansøg-
ninger fra en bred vifte af kulturelle aktø-
rer, store som små. 

Institutioner 

Institutioner 
Svømmehal 
Hovedbibliotek 
Biblioteksindgang Danasvej 
Biblioteksindgang Godthåbsvej 
Biblioteksindgang Domus Vista 

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

Indholdsmål
Indholdsmål 1 

Forvaltningen arbejder for øjeblikket på en 
revision af den nugældende, 4 år gamle 
Kultur- og Fritidspolitik. 

Forslaget arbejder med følgende vision 
for området: Frederiksberg har et stærkt 
kultur- og fritidsliv, som udgør byens ner-
ve, giver værdi til den enkelte og gør byen 
attraktiv overfor borgere og turister.   

Forslaget har været forelagt for Kultur- og 
Fritidsudvalget til en 1. behandling d. 15. 
september, og udvalget besluttede her at 
sende det i høring blandt områdets aktø-
rer.  

Den nye politik forventes vedtaget i star-
ten af 2015.      

Indholdsmål 2 

Biblioteksfødekæden medvirker til, at 95 
pct. af en ungdomsårgang opnår en ung-
domsuddannelse. 

Biblioteket arbejder i perioden 2013-2015 
med en målsætning om, at understøtte 
kommunens overordnede indsats for, at 
95 pct. af en ungdomsårgang tager en 
ungdomsuddannelse. Biblioteket under-
støtter det overordnede mål via dets 
egenskab af en folkeoplysende institution 
og som drivkraft for kultur og medborger-
skab.  

Biblioteket arbejder mere konkret med 
målsætningen gennem en ”biblioteksfø-
dekæde til uddannelsessystemet”. Biblio-
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teksfødekæden går fra førskole til ung-
domsuddannelse og består af studie-
fremmende initiativer i øjenhøjde, dvs. ini-
tiativer, som fremmer relevant studiead-
færd på barnets eget niveau. Studiefrem-
mende adfærd defineres med baggrund i 
bibliotekets egenskab af folkeoplysende 
institution som medborgerskab og faglig 
parathed.  

Der er herudover fastsat to resultatmål, 
som måler på graden af innovation i pro-
jektet.  

Strategiske tiltag og udfor-
dringer 
Tiltag/udfordring 1 

Frederiksberg Kommune er den areal-
mæssigt mindste, men samtidigt den tæt-
test befolkede kommune i Danmark. Ikke 
desto mindste stiger befolkningstallet fort-
sat, hvilket medfører et fortsat øget pres 
på de til rådighed værende kultur- og fri-
tidsfaciliteter - ikke mindst på idrætsområ-
det.  

Det er et fokusområde til stadighed, at ar-
bejde med nyudvikling/renovering af facili-
teter til gavn for de mange aktive, og ikke 
mindst de borgere, som står på venteliste 
til en lang række idrætsgrene. 

Det igangværende byggeri og udvikling af 
kultur- og bevægelseshuset KU.BE, facili-
teterne til musik og kampsport i Magneten 
samt en ny svømmehal og idrætsgym-
nastikhal i området ved Flintholm og 
Bernhard Bangs Allé, er et væsentligt 
skridt hen mod at imødekomme de mange 
ønsker. Derudover er der dog også behov 
for nye tiltag i andre områder af kommu-
nen.  

Med budgetaftalen for 2015 er der afsat 
penge til renovering af halgulve i bl.a. Bü-
lowsvejhallen og en opgradering af de 
ældste kunstgræsbaner på Jens Jessens 
Vej. Derudover er der afsat midler til yder-
ligere undersøgelse af mulighederne for 
at etablere faciliteter til kultur- og fritidsak-
tiviteter på det østlige Frederiksberg - 
herunder en kulturskole og en idrætshal.  

Tiltag/udfordring 2 

Frederiksberg har et blomstrende kultur- 
og fritidsliv indenfor en meget bred vifte af 
genrer. Ikke mindst i forårs- og sommer-
perioden giver det sig udslag i en mæng-
de forskellige udendørs, og som oftest 
gratis, arrangementer og aktiviteter på 

pladser og strøg. En buket af arrange-
menter, som i meget høj grad er med til at 
sætte Frederiksberg på landkortet som en 
destination i hovedstaden.  

Kommunen har stor fokus på at mindske 
eventuelle gener og sikre en god informa-
tion om arrangementerne.  

Tiltag/udfordring 3 

Fremtidssikring af kulturinstitutionerne og 
samarbejde mellem kunstarterne er et 
gennemgående tema på kulturområdet.  

Gennem ”Sæt Kulturen I Spil” arbejdes 
med udvikling af kulturinstitutionernes ev-
ne til at række ud til en større mangfoldig-
hed af målgrupper. Musikhøjskolen arbej-
der hen mod etablering af en kulturskole, 
senest med tilføjelsen af filmaktiviteter så-
vel som teateret Aveny-T og Frederiks-
berg Museum, arbejdes der fortsat på en 
konsolidering som markante aktører i kul-
turmiljøet.  

Samtidig er Biblioteket Frederiksberg fort-
sat i fuld gang med at realisere den vision, 
som blev vedtaget i 2012, jf. ovenfor. Det-
te bl.a. med fokus på udvikling og sikring 
af stærke profiler på Godthåbsvej, Danas-
vej og i det kommende Community Center 
i Domus Vista. Visionen er netop blevet 
evalueret med enkelte mindre justeringer. 

For også at sikre at visionen kan omfatte 
Hovedbiblioteket er der med budgetafta-
len afsat midler i 2017 til at foretage en 
modernisering - bl.a. med henblik på at 
virkeliggøre tankerne om det åbne biblio-
tek.  

Endvidere er der afsat midler til etablering 
og drift af et Community Center, hvilket 
blandt andet indebærer muligheden for at 
indtænke områdefornyelsesmidler i pro-
jektet.  

Driftsbevillinger 
Drift:       mio. kr. netto 
Idræt og folkeoplysning 66,5 
Biblioteker og kultur 82,8 
I alt 149,4 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
udvidet med 3,5 mio. kr. Dette dækker 
over en udvidelse på 2,0 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en udvidelse på 1,5 mio. kr. som ved-
rører nye ændringer. De samlede ændrin-
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ger fremgår af specifikationen i de tekni-
ske budgetbemærkninger. Ændringer i 
forbindelse med budgetforliges ses ne-
denfor. 

Budgetforlig 
Som følge af budgetforliget er der besluttet 
budgetudvidelser og -reduktioner på netto 1,0 
mio. kr., som beskrives i det følgende. 

Aprilfestivalen (tidligere børneteaterfesti-
valen) er tidligere budgetlagt med netto 
2,3 mio. kr. i 2016. Med budgetaftalen til-
føres yderligere 0,05 mio. kr. i 2015 og 
0,3 mio. kr. i 2016 til planlægning og afvik-
ling af festivalen. 

Budgettet er endvidere blevet reduceret 
med 0,2 mio. kr. med henblik på en re-
tænkning af bibliotekets lydavis. Tilbuddet 
har i dag kun få abonnenter, idet flere an-
dre kilder åbner samme muligheder for de 
blinde og svagtseende borgere. Lands-
dækkende lydaviser, flere lokalradioer 
samt mulighed for oplæsning af elektroni-
ske versioner af lokalaviserne.  

Det med budgetforliget for 2013 afsatte 
beløb på 2 mio. kr. til etablering af et 
medborgercenter i Domus Vista er med 
budgetaftalen for 2015 blevet forøget med 
1,1 mio. kr. i årlig drift. Det er samtidig af-
talt, at der skal forsøges indtænkt an-
lægspenge via en omdisponering af om-
rådefornyelsesmidlerne. 

Anlæg 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
over-
slag 

Udskiftning af kunst-
græs på 3 baner på 
Jens Jessens Vej (B) 0,0 5,5 

Forprojekt til udbyg-
ning og opgradering 
af Bülowsvejhallen 1,5 1,5 

Pulje til åbne idræts-
anlæg 0,5 2,2 

Mageskift af p-areal 0,0 1,1 

Modernisering af Frb. 
Hovedbibliotek 0,0 9,3 

KU.BE, kultur- og be-
vægelseshus 38,2 109,9 

Pulje til gavlmalerier 0,5 2,4 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
over-
slag 

Community Center på 
Nordens Plads 1,8 2,0 

Kulturskole, konkur-
rence samt oprydning 
på grund 1,2 1,2 

Udskiftning af sorte-
ringsmaskine og re-
novering af ind-
gangsparti Hovedbib-
lioteket.  0,0 5,0 

I alt 43,7 140,0 
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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 

Formålet med at yde støtte til børn og un-
ge, der har et særligt behov herfor, er at 
sikre, at disse børn og unge kan opnå de 
samme muligheder for personlig udvikling, 
sundhed og et selvstændigt voksenliv 
som deres jævnaldrende. Støtten skal 
ydes med henblik på at sikre barnets eller 
den unges bedste og skal have til formål 
at sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt 
omsorgsmiljø. Desuden skal støtten sikre 
barnets eller den unges muligheder for 
personlig udvikling og opbygning af kom-
petencer til at indgå i sociale relationer. 
Endelig er der fokus på at understøtte 
barnets eller den unges skolegang og mu-
lighed for at gennemføre en uddannelse, 
samt forberede barnet eller den unge til et 
selvstændigt voksenliv. 

Støtten skal være tidlig og helhedsoriente-
ret, så problemer så vidt muligt kan fore-
bygges og afhjælpes i hjemmet eller i det 
nære miljø, ligesom støtten skal bygge på 
barnets eller den unges egne ressourcer.  

Fællesrådgivningen for Børn og Unge 

Fællesrådgivningen for Børn og Unge un-
derstøtter deltagelses- og udviklingsmu-
ligheder for kommunens børn og unge i 
tæt samarbejde med bl.a. skoler og dag-
tilbud. 

Fællesrådgivningen understøtter inklusion 
gennem rådgivning og undervisning af læ-
rere og pædagoger og medvirker i udred-
ning og visitation til kommunens special-
tilbud for børn og unge.  

Fællesrådgivningen driver et åbent råd-
givningstilbud til unge og familier.  

Sundhedstjenesten 

Sundhedstjenesten arbejder med fore-
byggende sundhedsordninger for børn og 
unge, herunder graviditetsbesøg, hjem-
mebesøg til nybagte forældre, 
mødregrupper, fædregrupper, skolesund-
hedspleje samt rådgivning af børnehaver 
og dagplejere. Der er ansat en børnelæge 
som deltager i det kommunale forebyg-
gende arbejde for børn, tilser børn i spe-
cialklasser og laver ind- og udskolingsun-
dersøgelser.  

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 2015. 

Dagtilbud  
Institutioner og prognosticeret antal 
pladser 

Type 
Antal insti-

tutioner 
Prognose 

2015 
Dagpleje 81 

Privat pasning 117 
Privat og pulje 10 311 
Vuggestuer 1 86 
Børnehaver 2 64 
Integrerede 
institutioner 48 5.745 
Særlige dagtilbud 1 24 
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Indholdsmål 
Området har de seneste år oplevet en 
markant udfordring på kapaciteten. Det 
har betydet todelt fokus på, dels at fast-
holde pladsgarantien dels en fortsat ud-
vikling af den pædagogiske praksis.  

Frederiksberg Kommune deltager i udvik-
lings- og forskningsprojektet Fremtidens 
Dagtilbud under Ministeriet for Børn, Lige-
stilling, Integration og Sociale Forhold, der 
skal understøtte kommuner og dagtilbud i 
udviklingen af systematiske pædagogiske 
arbejdsmetoder og et involverende foræl-
dresamarbejde. 

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

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, hvor alle 
pædagoger gennemfører et kompetence-
udviklingsforløb. Forældre i Frederiksberg 
Kommune skal kunne forvente at møde 
en leder i sit dagtilbud, der har en egentlig 
lederuddannelse. Mange dagtilbudsledere 
har diplomuddannelse i ledelse, og nogle 
gennemfører forløb på masterniveau.  

Arbejdet understøttes økonomisk af en 
innovationspulje under Børneudvalget.  

Inkluderende praksis 

Alle børn på Frederiksberg skal føle sig 
inkluderet i et fællesskab. I 2013 igangsat-
te kommunen et kompetenceudviklings-
forløb for alle ledere og 150 pædagoger 
med det formål at styrke evnen til at ar-
bejde inkluderende i den pædagogiske 
praksis. Udviklingsforløbet gennemføres i 
hold og afsluttes i budgetperioden.  

Digitalisering 

Dagtilbudsområdet har traditionelt set ikke 
været blandt de digitale frontløbere. I 
budgetperioden udvikles digitaliseringen 
på to fronter med indførelse af et børne-
intranet og gennem en øget brug af digita-
le medier og redskaber i det pædagogiske 
arbejde. 

Unge med neuropsykiatriske diagnoser 

Kommunerne oplever en stor stigning i 
antallet af børn og unge, der har fået en 
neuropsykiatrisk diagnose – særligt inden 
for områderne autismespektrumforstyrrel-
ser og ADHD.  

Antallet af autismerelaterede sager i Fre-
deriksberg Kommune er steget fra 60 sa-
ger i 2003 til 145 sager i 2013. Antallet af 
ADHD-relaterede sager var i 2003 blot 8, 
dette tal er steget til 49 i 2013. 

I budgetperioden undersøges, hvad der 
karakteriserer de hertil knyttede praksis-
former og herunder, hvordan sagsbe-
handlerne arbejder med disse sager i 
praksis samt håndterer de særlige udfor-
dringer, der knytter sig til dette arbejde. 

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.  

Familieafdelingen har aktuelt 142 børn 
anbragt uden for hjemmet.  

Med henblik på at støtte de anbragte børn 
i deres skolegang, har Familieafdelingen 
indgået en rammeaftale med Egmont 
Fonden – Lær for Livet i de næste seks 
år. Lær for Livet er Egmont Fondens sig-
naturprojekt, som fra 2013 til 2019 gen-
nem en helhedsorienteret indsats skal sik-
re omsorgsfuld læring til anbragte børn i 
tæt samarbejde med deres anbringelses-
sted. 

Strategiske tiltag og udfordringer 
Demografisk udvikling 

Børnetallet har i en længere årrække væ-
ret stigende. Med den seneste prognose 
forventes en fortsat vækst for de 0-6 årige 
børn. Som noget nyt er der imidlertid fær-
re børn i 2014 end forudsat i tidligere 
prognoser, da der er tale om et mindre 
fald i antallet af nyfødte. De nye oplysnin-
ger indgår i arbejdet med udbygningspla-
nen, så der sikres den rette sammen-
hæng mellem kapacitet og efterspørgsel.  

Der arbejdes løbende med optimering af 
dagtilbudsstrukturen, dels gennem reali-
sering af sammenlægningsstrategien, 
hvor små institutioner sammenlægges til 
større og mere bæredygtige enheder, dels 
gennem omstrukturering af skovpladser 
og mere effektiv udnyttelse af skovsteder.  
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Figur 1 Indekseret (2012=100) udvikling i 
antallet af børn 

Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolk-
ningsprognose 2014. 

I Budgetperioden analyseres i hvilket om-
fang kommunens dagtilbud kan åbnes for 
børn med et bredt spektrum af fysiske og 
psykiske særlige behov.  

På døgnområdet tilpasses kapaciteten li-
geledes løbende, så den modsvarer be-
hovet i målgruppen. I 2015 berører det 
døgninstitutionen Solbjerg.  

I budgetperioden fortsættes arbejdet med 
dokumentation af effekt, i samarbejde 
med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Inte-
gration og Sociale forhold hvor der er ind-
gået to aftaler om henholdsvis projektet 
”Fremtidiens Dagtilbud” og om udvikling af 
en resultatdokumentationsdel til DUBU 
(Digitalisering Udsatte Børn og Unge). 

Driftsbevillinger 

Drift:          mio. kr. netto 
Dagtilbud til børn 558,2 
Tilbud til børn og unge med 
særlige behov 149,1 
Familierådgivningen 5,1 
Sundhedstjenesten 19,2 
Merudgiftsydelse og tabt ar-
bejdsfortjeneste 16,8 
I alt 748,4 

Udvikling i budgettet 

I forhold til sidste års budget er budget 
2015 reduceret med 17,2 mio. kr. Dette 
dækker over en udvidelse på 9,8 mio. kr., 
som allerede var indarbejdet i sidste års 
budget, og en reduktion på 27,0 mio. kr. 
som vedrører nye ændringer. Af de 27,0 
mio. kr. vedrører 20,1 mio. kr. demografi-
reguleringen af dagtilbud. De samlede 
ændringer fremgår af specifikationen i de 
tekniske budgetbemærkninger. Ændringer 
i forbindelse med budgetforliget ses ne-
denfor.  

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og -reduktioner på 
netto -6,9 mio. kr., som beskrives i det 
følgende. 

Frederiksberg Kommune har opsagt 
driftsoverenskomsten med behandlings-
hjemmet Solbjerg med udgangen af janu-
ar 2015. Opsigelsen skyldes en manglen-
de belægning i målgruppen. Besparelsen 
udgør 5,9 mio. kr. på Børneudvalgets 
ramme. Heraf flyttes 2,1 mio. kr. til køb af 
skoletilbud under Undervisningsudvalget. 

På baggrund af intensive, forebyggende 
indsatser reduceres antallet af anbringel-
ser på socialpædagogiske opholdsteder. 
Det medfører en effektivisering på køb af 
pladser svarende til 1 mio. kr. 

Via standardisering af periferiydelser ved-
rørende tildeling af vederlag og aktiviteter 
til faste kontaktpersoner kan budgettet re-
duceres med 0,5 mio. kr. 

Frederiksberg Kommune har vedtaget et 
serviceniveau i forbindelse med anven-
delse af § 52a i Serviceloven, hvilket med-
fører en reduktion på 0,25 mio. kr. 

Via skærpet visitation og en tilpasning i 
brugen af aflastningsinstitutioner kan 
budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. 

Der er vedtaget en driftsbesparelse på 
huslejeudgiften ved flytning af daginstitu-
tionen Det Gule Hus. Huslejeudgiften og 
dermed besparelsen afholdes under Bo-
lig- og Ejendomsudvalget. I 2015 er bud-
gettet på dagtilbudsområdet forøget med 
1,3 mio. kr. til istandsættelse og flytning af 
institutionen. 

Anlæg vedtaget med budget 2015 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
over-
slag 

Carlsvognen, nybygning 1,5 40,3 
Institution på Frederiks-
vej 51-53 3,3 49,8 
Louis Petersens Børne-
gård, sammenlægning 7,5 12,5 
Helhedsplan Solbjerg 
Have  0,9 6,7 
Solmarken - tilbygning 
til daginstitution 6,0 7,7 
Sammenlægningsstra-
tegi 0,0 2,4 
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Sammenlægning af 
Stenurten og Elverhøj 1,5 2,4 
Daginstitution 2 0,0 50,0 
Josephine Schneiders 
Hus 3,0 6,0 
Pulje til legeplad-
ser/udearealer for dag-
tilbud 1,0 4,3 
IT-infrastruktur dagtilbud 0,0 2,6 
Magnoliahuset - udvi-
delse 1,0 10,2 
I alt 25,7 194,8 

Takster 
Nedenfor ses udvalgte takster på Børne- 
udvalgets område. 

Takster 2015 Kr. pr. md. 
Dagpleje 3.147 
Vuggestue, grundtakst 2.677 
Vuggestue, frokosttakst 519 
Børnehave, grundtakst 1.442 
Børnehave, frokosttakst 509 
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Socialudvalget

Aktiviteter 
Socialudvalget har ansvaret for og priori-
terer kommunens aktiviteter på socialom-
rådet. 

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.  

Senblinde kurser 

Køb af særlige revalideringspladser i an-
dre kommuner, herunder senblinde kur-
ser. 

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-
onspuljen, hvorfra der tildeles midler til in-
tegrationsprojekter og aktiviteter. 

Boligsocialt arbejde 

Aktiviteterne skal være med til at sikre, at 
alle kommunens boligområder er attrakti-
ve 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 sund-
hedsmæssige problemer, men også som 
en målrettet indsats omkring f.eks. ar-
bejdsløshed, kriminalitet og eksklusion. 

Syv områder i kommunen er omfattet af 
boligsocialt arbejde.  

Støtte til frivilligt socialt arbejde 

Aktiviteterne omfatter dels støtte til frivilli-
ge foreninger og organisationer, dels øv-
rige sociale formål, såsom tilskud til den 
sociale café Paraplyen og forskellige min-
dre tilskud. 

Indholdsmål 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en 
særlig indsats til voksne med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne eller sær-
lige sociale problemer. 

Opfølgning på de tre indholdsmål vil ske i 
forbindelse med den årlige opfølgning på 
den sociale masterplan. Opfølgningen 
fremlægges hvert forår for Socialudvalget. 

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 

Fælles-faglig 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 

Den socialt bæredygtige by kan inkludere 
alle borgere og udvikle sig positivt med 
mennesker, som bor der. Med udgangs-
punkt i de fem kriterier for særligt udsatte 
boligområder, skal Frederiksberg frem 
mod 2020 fortsat udvikle sig positivt og 
ligge under kriterieværdierne for 2015.  

Strategiske tiltag og udfordringer 
Med udgangspunkt i den sociale lovgiv-
ning, lov om retssikkerhed og administra-
tion, de langsigtede mål i handicap- og 
udsattepolitikkerne og masterplanen for 
det specialiserede socialområde er der 
følgende hovedspor under Socialudvalget.  
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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.  

Den fortsatte udbygning er en forudsæt-
ning for, at der kan skabes en tilstrækkelig 
stor kapacitet i kommunen til at danne 
grobund for et endnu stærkere pædago-
gisk fagligt miljø. Udbygningen omfatter et 
konkret forslag om akut- og afklarings-
pladser på Nordens Plads. Botilbuddet  
hænger tæt sammen med de to øvrige 
botilbud på Nordens Plads, som allerede 
er besluttet.  Herudover fortsætter udbyg-
ningen i forhold til  at opnå stordriftsforde-
le ved at samle flere enkeltmandsprojek-
ter på en matrikel på Frederiksberg frem 
for at købe særforanstaltninger udenbys.    

I det rehabiliterende perspektiv er det må-
let at mestre eget liv og sikre størst mulig 
selvhjulpenhed. For at hjælpe dette på vej 
er det dels vigtigt, at der er kvalitet i sags-
behandlingen, så borgernes retssikkerhed 
sikres, og dels at der hele tiden arbejdes 
på at skabe en koordineret og sammen-
hængende indsats. Derfor fremsættes et 
forslag om skærpet fokus og ensartet 
praksis i forhold til borgernes boligbetalin-
ger. Borgeren er ligeledes i centrum i for-
hold til at sikre helhedsorienterede løsnin-
ger  ved at styrke tilgængelighed til per-
sonale med et forebyggende sigte for 
borgere i eget hjem eller botilbud med 
døgndækning, for dermed eventuelt at 
undgå en døgnplacering.  

Den koordinerede og helhedsorienterede 
indsats er ligeledes tydeliggjort i spørgs-
mål fra Kommunalbestyrelsen, hvor Soci-
aldemokraterne har ønsket en samlet 
fremstilling af Frederiksbergs tilbud til 
borgere med psykiske lidelser, dvs. både 
børn og voksne. Redegørelsen indeholder 
en beskrivelse af målgrupper, indsatser 
og samarbejdsrelationer på det socialpsy-
kiatriske område. Det er yderligere uddy-

bet i forhold til akutpladser, borgere med 
dobbeltdiagnoser og  overgange mellem 
regionale og kommunale tilbud.  

Endelig omfatter den økonomiske konso-
lidering fokus på overholdelse af Sty-
ringsaftalen indgået mellem Region Ho-
vedstaden og de 29 kommuner i regionen 
i forhold til at styre udgiftsudviklingen. 
Samt fortsatte effektiviseringer for at opnå 
den mest mulige effektive drift på tilbud-
dene.     

Udsatte og hjemløse 

Frederiksberg Kommunes udsattepolitik 
har som overordnet mål at sikre, at socialt 
udsatte borgere får mulighed for at leve 
en værdig og tryg tilværelse. De socialt 
udsatte kan blandt andet være ramt af 
misbrug, hjemløshed, sindslidelse, dårligt 
helbred, ringe økonomi samt manglende 
socialt netværk. Og for den enkelte for-
mentlig en kombination af disse problem-
stillinger.  

Hjemløseplanen dækker et hjørne af pro-
blemstillingerne og er baseret på en ”hou-
sing first” tilgang, hvor en tidlig stabilise-
ring af den hjemløses boligsituation - i 
kombination med en aktiv social, sund-
heds- og beskæftigelsesfremmende reha-
biliterende indsats -  betragtes som afgø-
rende for den unge hjemløses recove-
ryproces. Der er ligeledes fastholdt et fo-
kus på blandt andet de bostøttemetoder 
og det opsøgende og kontaktskabende 
arbejde, som der hidtil har været så gode 
erfaringer med. Det viser sig, at mange 
hjemløse kan bo i en almindelig bolig med 
bostøtte, men også at det er afgørende 
med en differentieret vifte af boligtilbud.     

Der skal derfor ske en videreudvikling af 
tilbudsviften i form af alternative pleje-
hjemspladser til ældre misbrugere. Desu-
den indgår  videreførelse af Projekt Frem-
skudt sagsbehandling, som skal styrke 
det tværgående kommunale samarbejde 
om udsatte unge - og gennem øget til-
gængelighed, relationsarbejde, samord-
ning og koordination mellem den sociale 
og beskæftigelsesrettede indsats skabe 
bedre livskvalitet og øge mulighederne for 
størst mulig selvhjulpen-
hed/selvforsørgelse. De gode resultater 
skal fastholdes og styrkes yderligere med 
fokus på forebyggende indsatser for flere 
målgrupper. Endvidere styrkes socialråd-
giverindsatsen på væresteder mv. De fri-
villige tilbud på området støttes løbende 

Side 30



gennem puljer og tilskud. Øget åbningstid 
om lørdagen for Café Paraplyen priorite-
res, således at flere borgere kan benytte 
mulighederne i caféen hele ugen. 

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.  

Driftsbevillinger 
Drift:             mio.  kr. netto 

Integrationsindsats 1,6 
Boligsocialt arbejde 4,9 
Tilbud til voksne med særlige 
behov 385,6 
Senblindekurser 0,4 
Sociale formål 5,6 
Personlige tillæg 10,1 
Støtte til frivilligt arbejde 5,5 
I alt 413,9 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 1,8 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 5,9 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en udvidelse på 4,1 mio. kr., som følge 
af nye ændringer. De samlede ændringer 
fremgår af specifikationen i de tekniske 
budgetbemærkninger. Ændringer i forbin-
delse med budgetforliget ses nedenfor. 

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og -reduktioner på 
netto -0,849 mio. kr. i budget 2015. Æn-
dringerne beskrives i det følgende. 

• Styrket adgang til hurtig og let til-
gængelig støtte for borgere med
psykiske funktionsnedsættelser.
Udvidelse af den eksisterende
støtte- og kontaktpersonordning,
således at der bliver flere mulig-
heder for socialpædagogisk støtte
i aften- og nattetimerne. Nettoef-
fektivisering på -0,650 mio.kr. i
2015 og -0,730 mio. kr. i over-
slagsårene.

• Styrkelse af indsatser for borgere
med kombination af sindslidelse
og misbrug i forhold til videreud-
vikling af tilbudsviften for døgn-
placering i  kommunens eget regi.
Nettoeffektivisering på -0,180
mio.kr. i 2015 og -0,360 mio. kr. i
overslagsårene.

• Samling af borgere med svære
psykiske problemstillinger inden
for autismespektret for at sikre
den fortsatte udbygning i forhold
til den sociale masterplan. Netto-
effektivisering på -1,200 mio. kr. i
2015-2016.

• Overholdelse af aftale mellem
Kommune kontaktrådet (KKR)
Hovedstaden og kommunerne i
Region Hovedstaden vedrørende
en flerårig strategi for takstudvik-
lingen på det specialiserede soci-
alområde gældende fra 2016.
Nettoeffektivisering på    -1,400
mio. kr. i 2016 og frem.

• Gennem langsigtet planlægning
og omstilling med fokus på effekt,
skal sikres en mere effektiv drift af
kommunens egne tilbud. Nettoef-
fektivisering på -1,900 mio. kr. fra
2017 og frem.
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• Styrkelse af indsatser for borgere
med kombination af sindslidelse
og misbrug herunder forlængelse
af igangværende samarbejdspro-
jekt med Psykiatrisk Center Fre-
deriksberg samt styrket koordine-
ring med øget inddragelse af på-
rørende og andre samarbejds-
partnere. Nettotilførsel i perioden
2015-2017 på 1,000 mio. kr. i
2015, 2,050 mio. kr. i 2016 samt
2,200 mio. kr. i 2017.

• Øget åbningstid i form af lørdags-
åbent i det frivillige tilbud Café
Paraplyen, således at flere borge-
re kan benytte mulighederne i ca-
feen hele ugen. Nettotilførsel på
0,180 mio. kr. årligt.

• Fastholdelse af de gode resultater
fra projekt fremskudt sagsbe-
handling; projektet styrkes yderli-
gere med fokus på forebyggende
indsatser for flere målgrupper,
herunder styrkelse af socialrådgi-
verindsatserne på væresteder.
Nettotilførsel på 1,500 mio. kr. i
2015, 1,800 mio. kr. i 2016 og i
2017 samt 0,900 mio. kr. i 2018.
Alle midlerne er tilført Magistra-
ten.

Anlæg 
Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

Nordens Plads – service-
areal 7,6 33,2 
Nordens Plads - boligde-
len 27,7 92,6 
Magneten – Udearealer 
og inventar 5,2 41,3 
Lauritz Sørensens Vej 0,5 1,5 
Modernisering af botilbud 
på Mariendalsvej 0,0 7,3 
Alternative plejehjems-
pladser - Etablering af pi-
lotprojekt 0,5 0,5 
Samling af enkeltmands-
projekter 0,5 0,5 
Helhedsplan Solbjerg 
Have Socialudvalget 0,2 1,9 
I alt 42,2 175,9 

Tilbud og pladser 
Nedenfor ses en oversigt tilbud på Social-
udvalgets område, samt det prognostice-
rede antal pladser i 2015. 

Tilbud 
Type Antal Pladser 

Botilbud med døgn-
dækning for autister 4 28 

Botilbud med døgn-
dækning for udvik-
lingshæmmede 

3 38 

Botilbud med døgn-
dækning for sindsli-
dende 

3 59 

Bofællesskaber med 
hjemmevejledning for 
udviklingshæmmede 

4 33 

Botilbud for med per-
sonale i dagtimerne 
for sindslidende 

5 56 

Beskyttet beskæfti-
gelse og aktivitets- og 
samværstilbud 

1 
120 

Alkohol- og stofmis-
brug 

1 450 

Hjemløse 3 86 

Støtte i eget hjem 1 Visitere-
de støtte-

timer 
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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. 

 Ambulanceberedskab 

Frederiksberg Brandvæsen varetager drif-
ten af ambulancekørslen i optageområdet 
Frederiksberg/Vanløse for Region Hoved-
staden. Udgangspunktet for ambulance-
driften er, at det skal hvile i sig selv hen-
over kontraktperioden. Den nuværende 
kontrakt er forlænget til januar 2016 og 
derefter starter en ny kontraktperiode. 

Kirkegårde 

I 2010 blev Frederiksberg Begravelses-
væsen kommunaliseret, hvorefter vedli-
geholdelse og drift af kommunens tre kir-
kegårde varetages i kommunalt regi. Op-
gaverne vedrørende drift af kirkegårde og 
krematoriet er organiseret med Vej & Park 
som bestiller og FGV som udfører. Én kir-
kegård er omfattet af en kontrakt med en 
privat leverandør. 

Miljø 

Under miljø er der flere delopgaver: 

Graffitiafrensning varetages af en privat 
leverandør. 

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 årligt 
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 Fre-
deriksberg Gartner- og Vejservice i sam-
arbejde med en privat leverandør fra juni 
2013. 

Vejvæsen og parkering 

Vejvæsen og parkering dækker over føl-
gende opgaver: 

Fælles formål indeholder udgifter til ek-
sempelvis offentlige toiletter. 

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

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 
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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. 

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 
Klima og bæredygtig udvikling 

- CO2-udledningen reduceres med 50 % 
fra 2005 til 2020 for Frederiksberg som 
by. Målet for CO2 reduktionen er, at Fre-
deriksberg skal være CO2-neutral i 2030. 

- 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 % 
af regnvandet er afkoblet kloaksystemet 
inden for 100 år. 

Byrum og grønne områder 

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

- Inden 2017 skal der være udlagt støjsvagt 
slidlag på 75 % af trafikvejene og inden 
2022 på alle trafik veje. 

Trafik og Miljø 

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

- Frederiksberg er Danmarks mest cyklen-
de by, og mindst 40 % af alle ture foreta-
ges på cykel. 

Strategiske tiltag og udfordringer 
By- og Miljøudvalgets budget er uafhæng-
igt af, hvor mange der kører på vejene, 
benytter parkerne, opholder sig i byrum-
mene 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 og kommunens bygnin-
ger, hvis standarden ikke skal forringes, 
når alting bruges mere intensivt. 

Udfordringerne på By- og Miljøudvalgets 
område er nærmere beskrevet nedenfor 
med udgangspunkt i de væsentligste te-
maer i Budget 2015:  

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 daginstitutioner 
og plejeboliger, indretter skolegårde, veje, 
stier og parker eller giver bygge-tilladelser 
til grønne tage og solceller. Det kræver, at 
de gode og sammenhængende løsninger 
findes, og det kræver et nytænkning.  

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.   
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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-
ve muligheder for ophold der, hvor livet 
leves. Så områderne løftes fysisk og soci-
alt, forbedrer livskvaliteten i hverdagen for 
borgerne og gavner kommunens miljø og 
økonomi på længere sigt.  

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 udfører ar-

bejdet side om side med kommunens eg-
ne folk. Den gensidige læring kommer alle 
parter til gode.  

Driftsbevillinger 
Drift:                  mio. kr. netto 

Ambulanceberedskab -0,5 
Kirkegårde 0,5 
Miljø 6,4 
Grønne områder 23,5 
Vejvæsen og parkering 37,5 
Kollektiv trafik 56,9 
FGV -6,5 
I alt 117,8 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er reduceret 
med 9,1 mio. kr. Dette dækker over en 
udvidelse på 7,5 mio. kr., som allerede 
var indarbejdet i sidste års budget, og en 
reduktion på 16,6 mio. kr. som vedrører 
nye ændringer. De samlede ændringer 
fremgår af specifikationen i de tekniske 
budgetbemærkning. Ændringer i forbin-
delse med budgetforliget ses nedenfor. 

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser på netto 0,6 mio. kr., 
som beskrives i det følgende. 

Der er gjort en ekstra indsats for at rydde 
op i misligholdte gravsteder. Det har ge-
neret en øget indtægt på de gartneriske 
ydelser på kirkegårdene, som forventes at 
fortsætte i 2015, hvorfor der er indarbejdet 
en indtægtsforøgelse på 0,6 mio. kr. 

Anlæg vedtaget med budget 2015
Nedenfor fremgår anlæg vedtaget med 
budget 2015. 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

ESCO-projekt 10,0 153,5 
Områdefornyelse, Søn-
dermarkskvarteret 2,2 9,9 
Områdefornyelse 
Svømmehalskvarteret 
vest 0,3 15,3 
Områdefornyelse Nordre 
Fasanvej Nord 3,1 12,2 
Områdefornyelse Nordre 
Fasanvej Syd 4,0 15,0 
Pulje til tilplantning af 
nye vejtræer* 0,5 5,0 
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Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

Efterplantning af kande-
laberklippede lindetræer 
på Frederiksberg Allé 0,0 1,3 
Pulje til offentlige lege-
pladser* 0,6 3,0 
Pulje til genoprettelse af 
kirkegårde* 1,0 1,5 
Pulje til støjbekæmpelse 
(offentlig/privat samar-
bejde)* 0,8 3,6 
Pulje til klimatilpasning- 
og skybrudsplan - pro-
jektledelse og udvikling* 2,0 10,0 
Pulje til implementering 
af klimatilpasnings- og 
skybrudsplan* 3,0 12,9 
Pulje til implementering 
af klimatilpasningspro-
jekter i samarbejde med 
FF* 0,0 0,0 
 -Skattefinansieret 0,0 24,0 
 -Takstfinansieret 0,0 0,0 
By- og pendlercykelsy-
stem 1,5 13,0 
 Pulje til anlæg af P-
pladser iht. regler om 
parkeringsfond* 1,9 2,4 
Pulje til udlægning af nyt 
slidlag* 6,0 30,6 
Byudvikling ved Fasan-
vej station 0,7 3,0 
Byudvikling Nordens 
Plads – byrum og stifor-
bindelser 0,0 7,3 
Trafikhandlingsplan: ud-
bygning af cykelstier* 4,1 69,9 
Metro Cityringen - pro-
jektstyring, stationsfor-
pladser og byrum 1,5 46,1 
Pulje til renovering af 
vejbelysning inkl. master 
samt intelligent belys-
ning* 2,0 10,5 
Trafikhandlingsplan: 
Forbedret trafiksikker-
hed, skoleveje* 4,0 16,4 
Trafikhandlingsplan: Op-
følgning på Trafik- og 
mobilitetsplan* 0,0 6,0 
Værnedamsvej 0,0 1,5 
Overdækning af rulle-
trapper på Aksel Møllers 
Have og Frederiksberg 
Station 0,0 8,0 
Parkeringsstrategi 7,3 9,3 
Udgifter relateret til 
svømmehallen -  Trafik-
sanering 0,4 12,0 
Pulje til fortovsrenove-
ring* 2,0 8,0 
Vedligehold kirkegårde 2,0 8,0 
Trekantsgrunden på 
Sønder Fasanvej - om- 0,0 0,5 

Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

dannelse af grunden til 
parkpræg. (B) 
Byrummet Solbjergvej 
Øst (frivillig udbygnings-
aftale med Frederiksberg 
Centret) (B) 1,8 16,8 
Mindre omlægning af 
Falkonér Plads foran 
Frederiksberg Gymnasi-
um (B) 0,0 0,5 
Rahbeks Allé, Etablering 
af nyt vejprofil med par-
kering og ny træplant-
ning (B) 0,0 16,0 
Overgang ved Peter 
Bangs Vej og omlægning 
af den Grønne Sti (Dia-
konissestiftelsen) (B) 0,0 3,0 
Etablering af cykelbane 
på Grundtvigsvej (B) 5,0 5,0 
Opgradering af belysnin-
gen på Frederiksberg Al-
lé (B) 0,0 6,0 
Udarbejdelse af cykel-
handlingsplan (B) 0,0 0,2 
Opfølgning på cykelpar-
keringsanalyse (B) 0,0 1,4 
Grønt byrum ved Skolen 
på Bülowsvej (B) 0,0 0,7 
Forskønnelsespulje vedr. 
bunkers* (B) 0,2 0,8 
Springvand 0,0 0,0 
Byforskønnelse lamper 
(Skt. Thomasplads) (B) 0,0 1,2 
Sporvejsstandere (B) 0,0 0,2 
I alt 67,9 571,6 
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Takster 
Nedenfor ses udvalgte takster på By- og 
Miljøudvalgets   

Takster 2015       Kr. 
Beboerparkeringslicens til p-zonen pr. 
år* 150 
Månedsparkeringslicens til p-zonen 
(Gæster/Erhverv)*  400 
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen 
pr. år* 1.200 
Dagslicens* 70 

Stadeplads ved loppemarked bag 
Rådhuset  130 
*) Taksterne er gældende pr. 1. april 2015 

Brugerfinansierede område 

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 2015 3,6 
  Driftsbudget -0,4 
  Anlægsbudget 0,0 
Forv. Ultimo 2015 3,3 

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

Drift 
Drift:   mio. kr. netto 

Renovation -0,4 
I alt -0,4 

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

Som det fremgår af tabellen falder reno-
vationens tilgodehavende hos kommunen. 
Det skyldes, at taksterne har været holdt i 
ro i de seneste år for at nedbringe mel-
lemværendet. 
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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 Ud-
valgets budgetområde. 

Kontanthjælp og aktivering 

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

Revalidering, fleksjob mv. 

Omfatter udgifter til revalidering, løntilskud 
til personer i fleksjob, ledighedsydelse 
samt ressourceforløb. 

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 eget aktiveringssted F86. Desuden 
udgifter til løntilskud og seniorjob. 

Integration 

Dækker udgifter til introduktionsprogram 
for flygtninge og indvandrere samt kon-
tanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet. 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Omfatter kommunens udgifter til a-
dagpenge til forsikrede ledige herunder 
udgifter til midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse for personer, der har opbrugt dag-
pengeretten.  

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 
Frederiksberg Kommunes mål på beskæf-
tigelsesområdet fastlægges først og 
fremmest i den årlige beskæftigelsesplan. 
Målene tager afsæt i de mål for beskæfti-
gelsesindsatsen der er fastsat af Beskæf-
tigelsesministeren. Herudover har kom-
munerne mulighed for at fastsætte sup-
plerende lokale mål. Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget har i 2014 udarbej-
det en Ungeplan (Unge godt på vej – Plan 
for uddannelse og arbejde til unge på 
Frederiksberg ) og en plan for den virk-
somhedsrettede indsats (Vækst og job-
skabelse på Frederiksberg). I forbindelse 
med budgettet er der fastsat målsætnin-
ger og tilført ressourcer til de besluttede 
indsatser. 

Der følges op på målene i den årlige re-
sultatrevision og i sager som jævnligt fore-
lægges Arbejdsmarkeds- og Uddannel-
sesudvalget.   

De fire ministermål der er gældende for 
2015 er følgende: 

Flere unge skal have en uddannelse 

Fokus på at flere unge uden uddannelse 
begynder på – og gennemfører – en ordi-
nær uddannelse. 

Tværfaglig indsats for langvarige mod-
tagere af offentlig forsørgelse 

Langvarige modtagere af offentlig forsør-
gelse skal have en tværfaglig og sam-
menhængende indsats, der har sigte på 
en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Jobcentret skal sikre at antallet af lang-
tidsledige personer begrænses mest mu-
ligt. 
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Tættere kontakt med de lokale virk-
somheder 

En tættere kontakt og styrket dialog med 
de lokale virksomheder. Jobcentret skal 
levere en proaktiv og systematisk hjælp til 
rekruttering af arbejdskraft, uddannelse 
og opkvalificering samt fastholdelse af 
medarbejdere. 

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. Samtidig er 
systemet således indrettet at kommuner-
ne, via budgetgarantien, under ét kom-
penseres for stigende udgifter på en ræk-
ke områder, der er afhængige af konjunk-
turerne. Frederiksberg bærer således ikke 
alene den økonomiske risiko ved et sti-
gende antal borgere på offentlig forsør-
gelse. Omvendt vil Frederiksberg heller 
ikke alene få gevinsten, hvis antallet af 
borgere på offentlig forsørgelse skulle fal-
de. 

Trods konjunkturafhængigheden skal det 
også fremhæves, at kommunen har mu-
lighed for at påvirke udviklingen lokalt, og 
på dele af beskæftigelsesområdet er dis-
se muligheder betydelige. Det gælder ek-
sempelvis sygedagpengeområdet og kon-
tanthjælpsområdet i forhold til borgere 
udenfor eller på kanten af arbejdsmarke-
det, der kræver en særlig indsats. 

Implementering af reformer  

Beskæftigelsesområdet har de seneste år 
været præget af omfattende reformer. Der 
er vedtaget reformer af førtidspension, 
fleksjob og kontanthjælp, og senest syge-
dagpenge. Samtidig er dagpengeperioden 
blevet halveret, dog med forskellige over-
gangsordninger.  

Endelig er der i juni 2014 indgået en aftale 
i Folketinget om en reform af beskæftigel-
sesindsatsen der bl.a. indebærer, at der 
flyttes midler fra aktiveringskurser til ordi-
nær uddannelse, tættere kontakt mellem 
a-kasser og jobcentre og en styrket fokus 
på virksomhedsservice i de kommunale 
jobcentre.     

Implementeringen af de mange reformer 
påvirker i væsentlig grad rammerne og 
vilkårene for den kommunale beskæftigel-
sesindsats og er samtidig en væsentlig 

udfordring for Arbejdsmarkedsafdelingens 
medarbejdere. Det vil kræve ressourcer 
og stor opmærksomhed at sikre en suc-
cesfuld implementering af de mange re-
former i form af vejledning og uddannelse 
af medarbejdere og ledere, omlægning af 
IT-værktøjer, styrket tværgående koordi-
nering, information til borgere mm. 

Investering i selvforsørgelse 

De seneste år har Frederiksberg forfulgt 
en investeringsstrategi på beskæftigel-
sesområdet. Der er blevet tilført ekstra 
ressourcer til Jobcentret med henblik på 
en yderligere reduktion i forsørgelsesud-
gifterne. Særligt på kontanthjælpsområdet 
har strategien båret frugt, idet den stig-
ning i antallet af personer på kontanthjælp 
der generelt har kunnet konstateres i 
kommunerne har været lavere i Frede-
riksberg Kommune. Det seneste år har 
der også kunnet aflæses en tydelig effekt 
på de langvarige sygedagpengesager, 
hvor antallet har været faldende.   

Investeringsstrategien, der i første om-
gang blev udarbejdet på kontanthjælps- 
og sygedagpengeområdet, er løbende 
blevet udvidet til at omfatte nye målgrup-
per, f.eks. gruppen af ledighedsydelses-
modtagere, unge-gruppen mm. Der vil lø-
bende, også i lyset af de mange reformer 
der er gennemført på beskæftigelsesom-
rådet, være et behov for at justere strate-
gien og indsatserne, så der investeres 
dér, hvor der kan forventes den største ef-
fekt.  

Ungeindsatsen 

Ungeindsatsen har de seneste år været et 
højt prioriteret fokusområde i Frederiks-
berg. På det politiske plan har der været 
afholdt temadrøftelse i Kommunalbesty-
relsen og Arbejdsmarkeds- og Uddannel-
sesudvalget har regelmæssigt fået fore-
lagt sager om udviklingen i ungegruppen, 
med særligt fokus på de udsatte unge. 

Med kontanthjælpsreformen er der også 
på nationalt plan kommet et større fokus 
på ungegruppen. Et af hovedmålene med 
reformen er at unge kontanthjælpsmodta-
gere uden en kompetencegivende uddan-
nelse skal påbegynde og gennemføre en 
kompetencegivende uddannelse. 

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 el.lign. Der er ligeledes 
fokus på støtte til fastholdelse i uddannel-
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sen, særligt med henblik på de unge der 
er identificeret som værende i risikogrup-
pen. Indsatserne er differentierede, så de 
rammer de særlige behov der knytter sig 
til de meget forskellige grupper (akademi-
kere, kontanthjælpsmodtagere, unge med 
psykiske eller sociale problemer osv.) in-
denfor den samlede gruppe af unge. 

Uddannelsesindsatsen for unge er såle-
des blevet et væsentligt element i beskæf-
tigelsesindsatsen, hvilket stiller nye krav til 
Jobcentrenes indsats, kompetencer og 
værktøjer. F.eks. vil der være behov for et 
større samarbejde mellem Jobcentrene 
og uddannelsesinstitutionerne, og en ind-
sats for at fastholde unge, der er i fare for 
at falde ud af uddannelsessystemet. 

Virksomhedsindsatsen 

Et andet fokusområde i beskæftigelses-
indsatsen i Frederiksberg er virksom-
hedsområdet. Der er i 2014 i Arbejdsmar-
keds- og Uddannelsesudvalget vedtaget 
en sammenhængende plan for det virk-
somhedsrettede arbejde. I den sammen-
hæng er der udpeget en række strategi-
ske områder og forslag til konkrete ind-
satser med henblik på politiske prioriterin-
ger heraf.  

En af udfordringerne består i at videreud-
vikle virksomhedsservicen, hvor Jobcent-
ret understøtter virksomhederne med re-
kruttering af nye medarbejdere, fasthol-
delse af medarbejdere mm. Herudover vil 
Jobcentret indgå i forskellige samarbejds-
relationer med virksomheder f.eks. om-
kring strategisk branchesamarbejde, råd-
givning om vækstpotentialer og investe-
ringsmuligheder osv. 

En anden vinkel handler om kompetence-
udvikling af de ledige så de i højere grad 
målrettes virksomhedernes behov for ar-
bejdskraft. En særlig udfordring er her 
støtte til de personer der har vanskeligt 
ved at finde fodfæste på det normale ar-
bejdsmarked, og hvor der derfor er behov 
for at udvikle det rummelige arbejdsmar-
ked. 

På virksomhedsområdet vil der generelt 
skulle arbejdes med at konkretisere og 
målfastsætte de prioriterede områder 
samt at udvikle metoder og redskaber til 
at følge og analysere effekterne af virk-
somhedsindsatserne. 

Prioriteringen af virksomhedsområdet i 
beskæftigelsespolitikken er helt i tråd med 
udmeldinger fra centralt hold (Regeringen, 
KL mm.) der ligeledes har peget på virk-

somhedsindsatsen som et centralt ind-
satsområde i den kommunale beskæfti-
gelsespolitik.  

Driftsbevillinger 
Drift:         mio. kr. 

netto 
Kontanthjælp og aktivering 176,7 
Revalidering, fleksjob og le-
dighedsydelse 74,2 
Arbejdsmarkedsforan-
staltninger 132,2 
Sygedagpenge 64,0 
Integration -3,7 
Dagpenge til forsikrede 205,7 
Ungdomsuddannelse 15,4 
Danskundervisning 16,1 
Boligstøtte 67,3 
Førtidspension 272,6 
I alt 1.020,4 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
reduceret med 47,7 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 3,1 mio. kr., som al-
lerede var indarbejdet i sidste års budget, 
og en reduktion på 44,6 mio. kr. som føl-
ger af ændringer som vedrører nye æn-
dringer. De samlede ændringer fremgår af 
specifikationen i de tekniske budgetbe-
mærkninger. Ændringer i forbindelse med 
budgetforliget ses nedenfor. 

Budgetforlig 

Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser og -reduktioner på 
netto 1,4 mio. kr., som beskrives i det føl-
gende. 

På Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU) er der tilført 2,9 mio. kr. i 2015 og 
3,2 mio. kr. fra 2016 og frem. Budgettil-
førslen modvirker faldet i den statslige 
medfinansiering i forlængelse af er-
hvervsskolereformen, og sikrer at UU kan 
fastholde det hidtidige budget- og aktivi-
tetsniveau. 

Der er besluttet en plan for den virksom-
hedsrettede indsats, der betyder at der til-
føres 2,3 mio. kr. årligt til ansættelse af 5 
nye medarbejdere i virksomhedsteamet. 
Tilførslen af midler betyder en styrkelse af 
indsatsen i forhold til jobrotation, skabelse 
af nye fleksjobs samt voksenlærlinge-
forløb. 
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Det er forventningen, at den styrkede ind-
sats vil betyde en besparelse på overfør-
selsudgifterne på 3,2 mio. kr. i 2015 og 
6,4 mio. kr. fra 2016 og frem.  

Der er tilført 0,55 mio. kr. årligt fra 2015-
2017 til et projekt, der skal støtte at udsat-
te unge kan starte i uddannelse eller job.  

Endelig forventes en besparelse på over-
førselsudgifter på 1,2 mio. kr. årligt som 
følge af en styrkelse af kommunens kon-
trolenhed. 

Herudover kan nævnes, at der på Magi-
stratens budgetområde er givet 1 mio. kr. 
årligt til behandling af sager i rehabilite-
ringsteamet som følge af sygedagpenge-
reformen. 

Der er desuden indarbejdet en besparelse 
på 0,6 mio. kr. årligt fra 2016 vedrørende 
effektive sagsgange på beskæftigelses-
området som følge af moderniseringsafta-
len. 
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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, tidligere ansatte ved 
skat, tidligere ansatte ved Københavns 
sporveje samt til tjenestemænd, som har 
været (delvis) beskæftiget med tidligere 
amtslige opgaver. Sidstnævnte refunde-
res af staten. 

Administration 

Administrationen består af to  dele; 

Løn og overhead: omfatter løn vedrøren-
de det administrative personale samt 
overheadudgifter som kontorhold, uddan-
nelse m.m.  

Fællesudgifter: omfatter opgaver som 
administrationen varetager på fællesska-
bets vegne. 

Erhverv mv. 

Erhverv m.v. omfatter iværksætterkurser, 
erhvervsmarkedsføring i form af  publice-
ring af en række erhvervsrettede informa-
tioner, udgifter til uddeling af Frederiks-
berg Erhvervspris og til afholdelse af 
eventuelle konferencer samt tilskud til af-
holdelse af Frederiksberg Dage. Endelig 
dækker budgettet også afholdelse af ju-
lemarked samt tilskud til væksthuset. 

Puljer 

Puljer anvendes til administration af tvær-
gående midler. Der er  puljer afsat vedrø-
rende personale  som fx en pulje til bar-
selsudligning og en pulje til tillidsrepræ-
sentanters uddannelse. Derudover er der  
effektiviserings- og energibesparelsespul-
jer  samt puljer til usikkerhed og ompriori-
tering. 

Redningsberedskab 

Redningsberedskab omfatter udgifter til 
Frederiksberg Brandvæsen, som vareta-
ger brandslukning, redning, kursusvirk-
somhed, vagtcentralfunktion, forebyggen-
de arbejde, værkstedsdrift, opsætning, 
nedtagning og servicering af nødkaldean-
læg og automatiske brandalarmeringsan-
læg, udbygning og udlejning af Frederiks-
bergNettet samt en række opgaver vedrø-
rende sikringsanlæg.  

Indholdsmål 
Der er for hvert fagområde 3-5 ind-
holdsmål i budgettet, som er styrende for 
retning og prioritering af budgettet. Ind-
holdsmålene i budgettet er centrale mål, 
som indgår i andre styringsdokumenter, 
dvs. i politikker eller i planer. 

50 pct. af alle borgerhenvendelser skal 
være digitale i 2015 [Sikres gennem: 
Kanalstrategien og stikprøve i tælleuger. 
Ansvarlig enheder: Serviceområdet, Soci-
al- Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet] 

Henvendelser besvares hurtigst muligt 
og senest inden 14 dage [Sikres gen-
nem: Hjemmesiden og stikprøve i tælleu-
ger. Ansvarlig enheder: Serviceområdet, 
Social- Sundhed- og Arbejdsmarkedsom-
rådet] 

Antallet af nye virksomheder på Frede-
riksberg er stigende år for år [Sikres 
gennem: Erhvervsstrategien og optælling. 
Ansvarlig enhed: Kommunaldirektørområ-
det] 
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Konkurrenceudsættelse af kommu-
nens opgaver skal i 2016 udgøre en 
andel på 29,5 pct. [Sikres gennem: Bud-
getaftalen for 201 og måles ved IKU, som 
nu er 27,1 pct. Ansvarlig enhed: Service-
området] 

 

Socialtilsynet skal godkende alle eksi-
sterende tilbud og plejefamilier senest 
ultimo 2015 [Sikres gennem: Relevant 
lovgivning og optælling i Socialtilsynet. 
Ansvarlig enhed: Børne- og Ungeområ-
det] 

 

Sygefraværet for hele kommunen må 
på årsniveau højst være 4,7 pct. [Sikres 
gennem: Mål fra den tidligere kvalitets-
kontrakt og opgøres i FKLIS. Ansvarlige 
enheder: Kommunaldirektørområdet/Alle 
områder] 

 

Kassebeholdningen må ikke komme 
under 500 mio. kr. årligt i gennemsnit 
over årene. [Sikres gennem: Den øko-
nomiske politik. Ansvarlig enhed: Kom-
munaldirektørområdet] 
 

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 fo-
kus med 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.   

Til trods for den effektive drift, skal admi-
nistrationen som kommunens øvrige om-
råder fortsat effektiviseres,  og der vil 
fremadrettet pågå et analyse- og tilpas-
ningsarbejde med henblik på at sikre im-
plementeringen af de administrative effek-
tiviseringer, der blev besluttet med budget 
2014.  

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 forhold, 
hvilket sikres gennem blandt andet med-
betjening og straksafklaring. Kontaktcen-
terløsning skal løbende understøtte dette.     

 

Beskæftigelsesområdet 

På beskæftigelsesområdet er der vedta-
get en række reformer af førtidspension, 
fleksjob og kontanthjælp og sygedagpen-
ge. Senest er der i juni 2014 indgået en 
aftale i Folketinget om en reform af be-
skæftigelsesindsatsen for de forsikrede 
ledige. Reformerne vil medføre væsentli-
ge ændringer for borgerne men også for 
Jobcentrets medarbejdere. Der vil ex. bli-
ve stillet krav om tidligere og hyppigere 
samtaler med de ledige, og tættere op-
følgning i sagerne.   

Områder som unge-indsatsen og virk-
somhedsindsatsen er blandt fokusområ-
derne for beskæftigelsesindsatsen i Fre-
deriksberg Kommune. Indsatserne skal 
videreudvikles, og der vil være behov for 
såvel administrative ressourcer som le-
delsesmæssig opmærksomhed, med 
henblik på at sikre fremdrift og implemen-
tering. 

 

Erhverv 

Der skal være gode vilkår for erhvervslivet 
på Frederiksberg.  
 
På erhvervsområdet arbejder Magistraten 
med at fremme rammevilkårene for byens 
erhvervsliv. Arbejdet har afsæt i den er-
hvervspolitiske strategi, som Kommunal-
bestyrelsen vedtog i foråret 2014. 

Erhvervsstrategien vil i de kommende år 
blive udmøntet i form af en erhvervshand-
lingsplan for de konkrete aktiviteter. 

I forlængelse af regeringens vækstudspil 
er regeringen og KL enige om, at ned-
bringe sagsbehandlingstiderne for er-
hvervsrettede myndighedsopgaver i 
kommunerne med en tredjedel i 2016.  
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Socialtilsynet 

Socialtilsyn Hovedstaden har fra 1. januar 
2014 været placeret på Frederiksberg 
Rådhus. Tilsynet er forankret på Børne- 
og Ungeområdet. Socialtilsyn Hovedsta-
den fører tilsyn med plejefamilier, anbrin-
gelsessteder, botilbud og andre sociale 
døgntilbud for udsatte børn og voksne i 
Region Hovedstaden og Holbæk Kommu-
ne.  

Tilsynet er kommet godt fra start, men det 
er fortsat et fokusområde, at få driften på 
plads og organisationen tilpasset det fak-
tiske antal tilbud.  

Socialtilsynet er takstfinansieret af kom-
munerne i Region Hovedstaden.  

Beredskab 

Der er fra statsligt hold fokus på at opti-
mere beredskabet, både det statslige og 
det kommunale. I aftalen om kommuner-
nes økonomi for 2015 indgår således en 
forventning til kommunerne om, at optime-
re driften fremadrettet ved eksempelvis at 
skabe større beredskabsenheder. Det vil 
derfor være et indsatsfelt at optimere be-
redskabet og skabe gode og effektive 
samarbejdsrelationer med beredskab i 
andre kommuner.  

Driftsbevillinger 
       mio. kr. netto Drift:          

Politisk organisation 15,4 
Tjenestemandspensioner 113,2 
Administration 459,0 
Erhverv mv. 1,1 
Puljer 66,5 
Redningsberedskab 25,5 
I alt 680,6 

Udvikling i budgettet 
I forhold til sidste års budget er budgettet 
udvidet med 18,6 mio. kr. Dette dækker 
over en reduktion på 13,0 mio. kr., som 
allerede var indarbejdet i sidste års bud-
get, og en udvidelse på 31,6 mio. kr. som 
vedrører nye ændringer. De samlede æn-
dringer fremgår af specifikationen i de 
tekniske budgetbemærkninger. Ændringer 
i forbindelse med budgetforliget ses ne-
denfor.  

Budgetforlig 
Som følge af budgetforliget er der beslut-
tet budgetudvidelser på netto 5,4 mio. kr., 
som beskrives i det følgende. 

Kommunaldirektørområdet 

Fremover skal Frederiksberg Kommune 
sørge for en borgerundersøgelse hvert 
andet år i stedet for hvert fjerde år. 

Forvaltningen skal derfor allerede lave en 
borgerundersøgelse i 2015. Borgerunder-
søgelsen vil tage udgangspunkt i de 
samme spørgsmål som i forrige undersø-
gelse således, at der sikres en tidsrække 
til at vurdere udviklingen i tilfredsheden 
med den kommunale service. 

Der er i 2015 og 2016 afsat en tillidspujle 
på henholdsvis 2.0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. 
til at fastholde og udvikle Frederiksberg 
Kommune som en attraktiv arbejdsplads 
gennem styrkelse af tillidsdagsordenen. 
Kompetenceudvikling, forsøg med frisæt-
tende ledelse og fremme af medarbejder-
nes trivsel er eksempler på mulige initiati-
ver, der kan understøtte tillidsdagsorde-
nen og fokus på kerneopgaven. 

Serviceområdet 

På Serviceområdet er afsat en pulje på 
0,55 mio. kr. fra 2015 til årlige tilbageven-
dende events, der hver især tjener til at 
profilere kommunen på det idrætslige og 
kulturelle område. Herunder Post Dan-
mark Rundt, Pride Parade og Strøm Fe-
stivalen. 

Et effektiviseringsbeløb på 1,6 mio. kr. er 
en resteffektivisering efter overgangen til 
Udbetaling Danmark i 2012. Der under-
søges muligheder for at styrke samarbej-
det bl.a. i forbindelse med kommunens te-
lefonbetjening samt selvbetjening på bib-
lioteket. Effektiviseringen er pålagt Borger 
Service Centeret  pr. 1. januar 2015. 

Kontrolenheden udvides pr. 1. januar 
2015 med en medarbejder, hvorved Kon-
trolenhedens indsats kan optimeres, såle-
des der i højere grad sikres korrekt udbe-
taling. Herved opnår Frederiksberg Kom-
mune samlet set en væsentlig besparelse. 
Til formålet er afsat 0,6 mio. kr. i en 3 årig 
periode.  
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By- og Miljøområdet 

Det er vigtigt, at borgere og erhvervslivet 
får en hurtig og effektiv byggesagsbe-
handling. For at sikre dette i en tid med 
høj byggeaktivitet udvides antallet af byg-
gesagsbehandlere med to årsværk, sva-
rende til 1 mio. kr., foreløbigt i en to-årig 
periode. 

 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmar-
kedsområdet 

Fastholdelse af de gode resultater fra pro-
jekt fremskudt sagsbehandling styrkes 
yderligere med fokus på forebyggende 
indsatser for flere målgrupper, herunder 
styrkelse af socialrådgiverindsatserne på 
væresteder. Nettotilførsel på 1,5 mio. kr. i 
2015, 1,8 mio. kr. i 2016 og i 2017 samt 
0,9 mio. kr. i 2018.  

Der er givet 1 mio. kr. årligt til behandling 
af sager i Rehabiliteringsteamet som følge 
af sygedagpengereformen. 

Der er indarbejdet en besparelse på 0,6 
mio. kr. årligt fra 2016 vedrørende effekti-
ve sagsgange på beskæftigelsesområdet 
som følge af moderniseringsaftalen. 

 

Anlæg vedtaget med budget 2015:  
Anlæg 
mio. kr. netto 

2015 Samlet 
overslag 

Udisponeret pulje (an-
lægsloft) 8,7 86,1 
Tilbageskødning af 
grund i Flintholmområdet   30,2 
Køb af ejendom, Vagtel-
vej 58, Grundkøb   19,6 
Digitaliseringsplan 2014 2,5 11,5 
Digitaliseringsplan 2015 3,4 7,7 
I alt 14,6 155,1 

 

 

 

 

 

Side 46



Side 47



Bevillingsoversigt 
1.000 kr.            
2015-priser   B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 
              
Drift i alt, inkl. forsyning   5.194.818 5.183.234 5.177.371 5.177.146 
              
Bolig- og Ejendomsudvalget Bev. 69.189 69.910 69.154 68.044 
Byfornyelse   30.549 30.549 30.549 30.549 
Ejendomme   37.678 39.238 38.482 37.372 
Grundarealer   962 123 123 123 
Undervisningsudvalget Bev. 757.977 777.920 791.497 801.412 
Undervisning   657.086 674.933 685.447 693.199 
Tandpleje   28.753 29.328 29.908 30.514 
Ungdomsuddannelse (UU)   12.212 12.474 12.612 12.764 
Unge   59.927 61.185 63.530 64.935 
Sundheds- og Omsorgsudvalget Bev. 1.237.500 1.231.184 1.228.550 1.236.342 
Omsorg   741.080 731.434 726.590 729.103 
Hjælpemidler   50.674 49.620 48.867 48.971 
Aktivitetsbestemt medfinansiering   381.455 387.173 392.551 398.896 
Sundhed   64.292 62.957 60.542 59.372 
Kultur- og Fritidsudvalget Bev. 149.363 155.341 163.495 163.272 
Idræt og folkeoplysning   66.523 66.265 76.016 76.097 
Biblioteker og kultur   82.840 89.076 87.479 87.175 
Børneudvalget Bev. 748.395 752.087 759.160 766.265 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 149.137 148.909 148.931 148.931 
Familierådgivning   5.065 5.064 5.064 5.064 
Sundhedstjeneste   19.208 19.624 19.648 20.045 
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 16.801 16.801 16.747 16.747 
Dagtilbud til børn   558.185 561.689 568.770 575.478 
Socialudvalget Bev. 413.887 409.259 399.564 397.062 
Integrationsindsats   1.597 1.597 1.597 1.597 
Boligsocialt arbejde   4.925 4.925 3.643 3.643 
Tilbud til voksne med særlige behov   385.595 381.450 373.037 370.535 
Tilbud til handicappede   442 442 442 442 
Sociale formål   5.645 5.620 5.620 5.620 
Personlige tillæg og helbredstillæg   10.141 10.141 10.141 10.141 
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.   5.542 5.083 5.083 5.083 
By- og Miljøudvalget Bev. 117.800 117.214 118.175 120.602 
FGV   -6.464 -6.463 -6.463 -6.463 
Kirkegårde   535 278 278 278 
Miljø   6.353 6.353 6.353 6.353 
Grønne områder   23.489 22.757 22.827 23.142 
Vejvæsen og parkering   37.456 31.694 34.950 37.869 
Ambulanceberedskab   -460 0 0 0 
Kollektiv trafik   56.891 62.594 60.229 59.422 
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1.000 kr. 
2015-priser B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 
Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget Bev. 1.020.450 1.005.244 994.950 987.631 

Kontanthjælp og aktivering 176.673 176.306 175.948 177.502 
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 74.189 78.974 85.766 90.811 
Sygedagpenge 63.963 64.248 66.435 66.435 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 132.166 135.216 135.127 135.127 
Integration -3.725 -3.725 -3.725 -3.725 
Dagpenge til forsikrede 205.662 193.690 185.868 185.868 
Ungdomsuddannelse (AU) 15.424 15.482 15.639 14.889 
Danskundervisning til voksne udlændinge 16.146 16.146 16.146 16.146 
Boligstøtte 67.318 67.318 67.418 67.418 
Førtidspensioner 272.633 261.588 250.328 237.160 
Magistraten Bev. 680.618 665.695 653.697 637.388 
Politisk organisation 15.352 11.993 14.948 12.251 
Administration 458.995 452.233 444.453 442.009 
Erhverv mv. 1.074 547 685 547 
Tjenestemandspensioner 113.214 112.277 113.840 113.840 
Puljer 66.522 63.202 54.331 43.301 
Redningsberedskab 25.463 25.443 25.441 25.441 
By- og Miljøudvalget, 
Brugerfinansieret Bev. -362 -619 -871 -871 

Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning 346.566 367.628 341.384 347.311 

Pris- og lønstigninger 106.433 210.995 318.533 

Det finansielle område Bev. -5.541.384 -5.657.295 -5.729.750 -5.842.991 

Renter 40.263 39.415 37.894 35.642 
Forskydninger i kassebeholdningen 
(- = forbrug) -61.430 -128.224 -36.892 12.444 

Forskydninger i langfristede 
tilgodehavender 32.026 61.467 66.738 58.225 

Øvrige finansforskydninger 53.422 -12.166 -12.626 -13.104 
Afdrag på lån 118.615 121.012 123.319 125.649 
Lånoptagelse -24.370 -34.040 -50.000 -50.000 
Tilskud og udligning -349.426 -76.196 -36.632 -6.194 
Bidrag til Region Hovedstaden 13.294 13.740 14.228 14.724 
Skatter -5.363.779 -5.642.303 -5.835.779 -6.020.377 
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Sammendrag af budget 
1.000 kr.          
2015-priser B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 
            
Drift i alt, ekskl. forsyning 5.195.180 5.183.853 5.178.242 5.178.017 
            
Bolig- og Ejendomsudvalget 69.189 69.910 69.154 68.044 
Byfornyelse 30.549 30.549 30.549 30.549 
  Byfornyelse 29.886 29.886 29.886 29.886 
  Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 663 663 663 663 
Ejendomme 37.678 39.238 38.482 37.372 
  Beboelsesejendomme -24.720 -24.713 -24.706 -24.706 
  Kommunale ejendomme 62.398 63.951 63.188 62.078 
Grundarealer 962 123 123 123 
Undervisningsudvalget 757.977 777.920 791.497 801.412 
Undervisning 657.086 674.933 685.447 693.199 
  Skoler 403.987 418.767 425.391 430.364 
  Syge- og hjemmeundervisning 923 923 923 923 
  Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 22.120 22.585 23.059 23.563 
  Skolefritidsordninger 72.768 75.067 76.888 77.915 
  Befordring af elever 1.970 1.970 1.970 1.970 
  Specialundervisning 86.093 87.178 89.044 90.599 
  Bidrag til statslige og private skoler 63.110 62.148 62.280 61.972 
  Efterskoler og ungdomskostskoler 6.116 6.296 5.894 5.894 
Tandpleje 28.753 29.328 29.908 30.514 
Ungdomsuddannelse (UU) 12.212 12.474 12.612 12.764 
  Ungdomsskole 8.920 9.181 9.320 9.472 
  Produktionsskoler 2.870 2.870 2.870 2.870 
  Forberedende voksenundervisning 423 423 423 423 
Unge 59.927 61.185 63.530 64.935 
  Klubber 51.006 52.126 54.240 55.483 
  SSP og gadepiloter 6.547 6.685 6.916 7.079 
  Særlige klubtilbud 2.373 2.373 2.373 2.373 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.237.500 1.231.184 1.228.550 1.236.342 
Omsorg 741.080 731.434 726.590 729.103 
  Hjemmeplejen 250.998 245.232 242.593 244.330 
  Boligtilbud 405.873 402.025 399.820 400.596 
  Dagtilbud 19.452 19.452 19.452 19.452 
  Øvrige tilbud 7.709 7.709 7.709 7.709 
  Demensindsats 2.814 2.814 2.814 2.814 
  Døgntilbud 54.232 54.202 54.202 54.202 
Hjælpemidler 50.674 49.620 48.867 48.971 
Aktivitetsbestemt medfin. 381.455 387.173 392.551 398.896 
Sundhed 64.292 62.957 60.542 59.372 
  Genoptræning 20.291 20.289 20.289 20.289 
  Sundhedsfremme og forebyggelse 23.238 22.717 20.303 19.133 
  Andre sundhedsudgifter 9.503 8.691 8.691 8.691 
  Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 11.259 11.259 11.259 11.259 
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1.000 kr.          
2015-priser B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 
Kultur- og Fritidsudvalget 149.363 155.341 163.495 163.272 
Idræt og folkeoplysning 66.523 66.265 76.016 76.097 
  Tilskud til skove og strandparker 596 596 596 596 
  Idrætsanlæg og svømmehaller 38.137 37.810 47.412 47.412 
  Fælles formål 2.796 2.717 2.717 2.717 
  Voksenundervisning 8.618 8.618 8.618 8.618 
  Frivilligt foreningsarbejde 5.043 5.191 5.340 5.421 
  Lokaletilskud 10.246 10.246 10.246 10.246 
  Fritidsaktiviteter 1.086 1.086 1.086 1.086 
Biblioteker og kultur 82.840 89.076 87.479 87.175 
  Folkebiblioteker 51.213 50.987 50.676 50.376 
  Kulturel virksomhed 31.627 38.089 36.803 36.799 
Børneudvalget   748.395 752.087 759.160 766.265 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 149.137 148.909 148.931 148.931 
  Plejefamilier og opholdssteder m.v. 40.878 40.667 40.667 40.667 
  Forebyggende foranstaltninger 40.410 40.410 40.432 40.432 
  Døgninstitutioner 62.297 62.281 62.281 62.281 
  Sikrede døgninstitutioner 5.449 5.449 5.449 5.449 

  Ledsagerordning til børn med nedsat 
funktionsevne 102 102 102 102 

Familierådgivning 5.065 5.064 5.064 5.064 
Sundhedstjeneste 19.208 19.624 19.648 20.045 
Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 16.801 16.801 16.747 16.747 
Dagtilbud til børn 558.185 561.689 568.770 575.478 
  Dagtilbud til børn 509.299 513.471 521.801 529.758 
  Særlige dagtilbud 17.817 17.817 16.568 15.318 
  Tilskud til puljeordninger og private institutioner 26.959 26.958 26.958 26.958 
  Kommunale tilskud, PAU 4.110 3.443 3.443 3.443 
Socialudvalget 413.887 409.259 399.564 397.062 
Integrationsindsats 1.597 1.597 1.597 1.597 
Boligsocialt arbejde 4.925 4.925 3.643 3.643 
Tilbud til voksne med særlige behov 385.595 381.450 373.037 370.535 
  Beskyttet beskæftigelse 16.718 16.664 16.664 16.664 
  Aktivitets- og samværstilbud 36.379 36.223 36.223 36.223 
  Botilbud til hjemløse 11.900 10.856 10.856 10.856 
  Alkohol og stofmisbrug 26.854 27.722 27.862 25.662 
  Botilbud for længerevarende ophold 158.735 156.841 155.615 155.843 
  Botilbud til midlertidigt ophold 54.025 50.506 43.362 42.832 
  Kontaktperson- og ledsageordninger 14.469 14.378 14.196 14.196 
  Borgerstyret personlig assistance  28.727 28.727 28.727 28.727 
  Støtte i eget hjem m.v. 25.232 26.977 26.977 26.977 
  Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. 12.556 12.556 12.556 12.556 
Senblindekurser 442 442 442 442 
Sociale formål 5.645 5.620 5.620 5.620 
  Merudgiftsydelser 5.645 5.620 5.620 5.620 
Personlige tillæg og helbredstillæg 10.141 10.141 10.141 10.141 
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.542 5.083 5.083 5.083 
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1.000 kr.          
2015-priser B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 
By- og Miljøudvalget 117.800 117.214 118.175 120.602 
Ambulanceberedskab -460 0 0 0 
Kirkegårde 535 278 278 278 
Miljø 6.353 6.353 6.353 6.353 
  Fælles miljøformål 1.636 1.636 1.636 1.636 
  Jordforurening 2.461 2.461 2.461 2.461 
  Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.089 1.092 1.092 1.092 
  Miljøtilsyn med virksomheder 1.167 1.164 1.164 1.164 
  Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 
Grønne områder 23.489 22.757 22.827 23.142 
Vejvæsen og parkering 37.456 31.694 34.950 37.869 
  Fælles formål 3.554 4.100 6.408 9.000 
  Parkeringsregulering -28.002 -34.895 -34.895 -35.099 
  Arbejder på private fællesveje 0 0 0 0 
  Vejvedligeholdelse 53.587 54.173 55.120 55.650 
  Vintertjeneste 8.317 8.317 8.317 8.317 
Kollektiv trafik 56.891 62.594 60.229 59.422 
FGV -6.464 -6.463 -6.463 -6.463 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.020.450 1.005.244 994.950 987.631 
Kontanthjælp og aktivering  176.673 176.306 175.948 177.502 
  Kontanthjælp og aktivering  171.702 171.333 170.975 172.876 
  Enkeltydelser 4.971 4.972 4.972 4.625 
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 74.189 78.974 85.766 90.811 
  Revalideringsydelse mv. 9.080 9.080 9.080 9.080 
  Løntilskud 26.977 28.777 30.977 30.977 
  Ledighedsydelse 11.657 7.146 7.146 7.146 
  Ressourceforløb 26.475 33.971 38.564 43.608 
Sygedagpenge 63.963 64.248 66.435 66.435 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 132.166 135.216 135.127 135.127 
  Jobcentre 1.449 1.449 1.449 1.449 
  Jobtræningsordningen 990 990 990 990 
  Seniorjob 17.214 17.214 17.214 17.214 
  Beskæftigelsesindsats for forsikrede 22.757 25.807 25.807 25.807 
  Beskæftigelsesordninger 89.756 89.757 89.667 89.667 
Integration -3.725 -3.725 -3.725 -3.725 
  Introduktionsprogram m.v. -6.496 -6.496 -6.496 -6.496 
  Introduktionsydelse 2.736 2.736 2.736 2.736 
  Repatriering 36 36 36 36 
Dagpenge til forsikrede 205.662 193.690 185.868 185.868 
Ungdomsuddannelse (AU) 15.424 15.482 15.639 14.889 
  Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.044 9.103 9.260 8.510 
  Erhvervsgrunduddannelser 2.597 2.597 2.597 2.597 
  Daghøjskoler 3.783 3.783 3.783 3.783 
Danskundervisning til voksne udlændinge 16.146 16.146 16.146 16.146 
Boligstøtte 67.318 67.318 67.418 67.418 
  Boligsikring 30.317 30.317 30.417 30.417 
  Boligydelse til pensionister 37.001 37.001 37.001 37.001 
Førtidspensioner 272.633 261.588 250.328 237.160 
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1.000 kr.          
2015-priser B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 
Magistraten 680.619 665.695 653.697 637.388 
Politisk organisation 15.352 11.993 14.948 12.251 
  Fælles formål 536 536 536 536 
  Kommunalbestyrelsen 9.338 9.338 9.555 9.555 
  Kommissioner, råd og nævn 2.463 2.012 1.807 2.052 
  Valg 3.013 106 3.050 107 
Tjenestemandspensioner 113.214 112.277 113.840 113.840 
Administration 458.995 452.233 444.453 442.009 
  Serviceområdet 136.003 135.861 131.261 130.391 
  Kommunaldirektørens område 98.895 98.532 98.649 98.534 
  Børne- og Ungeområdet 37.234 35.714 35.714 35.714 
  By- og Miljøområdet 35.312 34.440 33.331 33.331 
  Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 151.549 147.685 145.496 144.038 
Erhverv mv. 1.074 547 685 547 
Puljer 66.522 63.202 54.331 43.301 
Redningsberedskab 25.463 25.443 25.441 25.441 
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Investeringsoversigt
1.000 kr., 2015 p/l

U/I

Anlægsbevilling 
samlet

Forbrug primo 
2015

2015 2016 2017 2018 Budget 2019 
og frem

Overslag 
samlet2015

Skattefinansieret anlæg U 397.694 402.607 414.232 414.234
I -51.128 -34.979 -88.850 -66.923

Netto, ekskl. langfristede tilgodehavender N 346.566 367.628 325.382 347.311
Lånoptagelse i alt, løbende priser -24.370 -34.040 -50.000 -50.000
Magistraten U 51.781 -26.619 14.609 35.258 32.361 99.498

I 0 0 0 0 0 0
Udisponeret pulje (anlægsloft) U 0 -53.279 8.709 58 31.161 99.498 0 86.147
P-kælder i Flintholm U 29.062 21.179 0 9.000 0 0 0 30.179
Køb af ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb U 19.619 2.119 0 17.500 0 0 0 19.619
Digitaliseringsplan 2014 U 0 706 0 0 0 0 0 706
 Brud med monopolsystemer U 1.300 620 200 900 0 0 0 1.720
 Grunddataprogram U 1.800 450 450 450 0 0 0 1.350
 Fællesoffentlig strategi for offentlig velfærd U 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000
 Netværk og tryghed døgnet rundt U 0 0 1.500 1.000 0 0 0 2.500
 Tryghed i eget hjem U 0 1.586 350 650 600 0 0 3.186
Digitaliseringsplan 2015 U 0 0 0 0 0 0 0 0
 Digital post U 0 0 400 0 0 0 0 400
 Digital kørselsgodtgørelse U 0 0 150 0 0 0 0 150
 Effektive møder U 0 0 300 0 0 0 0 300
 Analyse af HR- og lønprocesser U 0 0 150 0 0 0 0 150
 Analyse af telefoni U 0 0 200 0 0 0 0 200
 Digitale arbejdsgange U 0 0 200 300 0 0 0 500
 Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan 
selv og vil selv (SOU)

U 0 0 300 1.000 300 0 0 1.600

 Selvhjulpenhed og Recovery (SU) U 0 0 0 0 300 0 0 300
 Øget digitalisering på Børneudvalget U 0 0 400 900 0 0 0 1.300
 Øget digitalisering på Undervisningsudvalget U 0 0 400 900 0 0 0 1.300
 Digital understøttelse af By- og miljøområdet U 0 0 900 600 0 0 0 1.500
Bolig- og Ejendomsudvalget U 89.816 55.190 62.543 46.500 65.330 71.500

I -16.000 -14.000 -16.000 -16.000
Renovering Christian Paulsens Vej m.v. U 10.457 10.457 12.043 0 0 0 0 22.500
Fællesarealer Finsensvej 92-100, renovering af 
gårdmiljø

U 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200

Byfornyelse og boligforbedring U 0 391 32.000 28.000 32.000 32.000 0 124.391
I 0 741 -16.000 -14.000 -16.000 -16.000 0 -61.259

 -Gårdanlæg, Flilntholm Vest U 6.740 4.174 0 0 0 0 0 4.174
I -3.370 -2.055 0 0 0 0 0 -2.055

 -Gårdanlæg, Karré 16 U 8.365 323 0 0 0 0 0 323
I -4.183 -162 0 0 0 0 0 -162

 -Kondemnering U 348 342 0 0 0 0 0 342
I -174 -171 0 0 0 0 0 -171

Byfornyelse og boligforbedring U 0 -1.715 0 0 0 0 0 -1.715
I 0 679 0 0 0 0 0 679

 -Falkonér Allé 104-106 U 1.860 1.488 0 0 0 0 0 1.488
I -930 -744 0 0 0 0 0 -744

 -Frederiksvej 26-28 U 7.729 4.627 0 0 0 0 0 4.627
I -3.864 -2.994 0 0 0 0 0 -2.994

 -Gl. Kongevej 82 mfl. U 4.013 4.013 0 0 0 0 0 4.013
I -2.007 -2.007 0 0 0 0 0 -2.007

 -Godthåbsvej 38 mfl. U 24.270 16.621 0 0 0 0 0 16.621
I -12.134 -8.586 0 0 0 0 0 -8.586

 -Holger Danskes vej 65-67 mfl. U 3.493 1.208 0 0 0 0 0 1.208
I -1.746 -604 0 0 0 0 0 -604

 -Mariendalsvej 39-41 U 3.494 2.416 0 0 0 0 0 2.416
I -1.747 -1.208 0 0 0 0 0 -1.208

 -Ndr. Fasanvej 136 U 7.581 1.468 0 0 0 0 0 1.468
I -3.791 -734 0 0 0 0 0 -734

 -Nitivej 3 U 4.164 2.074 0 0 0 0 0 2.074
I -2.082 -1.202 0 0 0 0 0 -1.202

Pulje til rådhusarbejder* U 802 802 6.000 6.000 6.000 6.000 0 24.802
Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U 3.100 3.100 2.500 2.500 5.000 5.000 0 18.100
Pulje til udbedring og forebyggelse af 
skimmelforekomster*

U 3.400 3.400 2.000 2.000 4.000 4.000 0 15.400

Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af 
kommunens ejendomme

U 0 0 6.800 8.000 15.330 19.500 0 49.630

Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 0 0 0 0 3.000 5.000 2.000 10.000
Undervisningsudvalget U 92.765 88.976 51.500 20.500

I 0 0 0 0
Skolen på Duevej, udbygning U 1.800 1.000 3.000 13.500 15.200 0 0 32.700
Lindevangsskolen, udbygning U 2.000 2.000 24.100 13.200 0 0 0 39.300
Skolen på Grundtvigsvej U 15.700 9.424 40.300 29.376 24.800 0 0 103.900
Genanvendelse af Lollandsvej som 
indskolingsbygning

U 0 0 500 0 0 0 0 500

Indretning af 12 faglokaler U 8.000 4.000 6.000 0 0 0 0 10.000
Udvidelse Klub Louis P U 0 0 0 500 0 0 0 500
Fuglevangsvej 5 – udvidelse af klubfacilitet - klub 
Tempeltræet

U 7.200 3.385 3.815 0 0 0 0 7.200

Skoleforlig 2015 - Klub Grundtvigsvej U 0 0 0 0 1.500 18.500 0 20.000
Klub Vagtelvej U 0 0 1.100 14.100 8.000 0 0 23.200
Depotbygning Bülowshallen U 0 0 1.750 0 0 0 0 1.750

Side 54



1.000 kr., 2015 p/l

U/I

Anlægsbevilling 
samlet

Forbrug primo 
2015

2015 2016 2017 2018 Budget 2019 
og frem

Overslag 
samlet2015

P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved 
Skolen på Grundtvigsvej

U 0 0 10.550 18.300 0 0 0 28.850

Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 0 0 0 0 2.000 2.000 14.000 18.000
Udskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens 
skole

U 0 0 900 0 0 0 0 900

Bedre toiletforhold på skolerne U 0 0 750 0 0 0 0 750
Sundheds- og omsorgsudvalget U 0 0 15.500 14.701 14.467 13.493

I -2.400 0 -3.800 0
Projektledelse, modernisering af plejehjem U 19.387 12.299 1.600 1.600 1.600 1.600 0 18.699
Plejehjemsmodernisering - Akaciegården 
(Servicedel) 

U 24.100 8.400 13.037 2.525 131 0 0 24.093

I -3.800 0 0 0 -3.800 0 0 -3.800
Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U 23.942 20.657 0 0 0 0 0 20.657

I 0 0 -2.400 0 0 0 0 -2.400
Ingeborggården, Boligdel U 0 0 0 925 1.234 1.234 0 3.393
Ingeborggården, servicearealer U 0 0 0 7.953 10.604 10.604 0 29.161
Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og 
Omsorgsudvalget

U 50 50 63 898 898 55 0 1.964

Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U 1.739 1.739 800 800 0 0 0 3.339
Kultur- og fritidsudvalget U 58.680 47.299 20.780 1.030

I -15.000 -11.500 -16.000 0
Pulje til åbne idrætsanlæg* U 200 200 500 500 500 500 0 2.200
Mageskift af p-areal U 0 0 0 1.100 0 0 0 1.100
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 0 0 0 0 9.250 0 0 9.250
KU.BE, kultur- og bevægelseshus U 154.000 55.681 53.150 45.169 0 0 0 154.000

I -44.150 -1.650 -15.000 -11.500 -16.000 0 0 -44.150
Pulje til gavlmalerier* U 250 250 530 530 530 530 0 2.370
Community Center på Nordens Plads U 200 200 1.800 0 0 0 0 2.000
Udvidelse/renovering af Bûlowsvejhallen U 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500
Udskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens 
Jessens Vej

U 0 0 0 0 5.500 0 0 5.500

Kulturskole, konkurrence samt oprydning på 
grund

U 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200

Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering 
af indgangsparti Hovedbiblioteket. 

U 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000

Børneudvalget U 25.746 24.007 35.027 50.322
I 0 0 0 0

Carlsvognen, nybygning U 1.000 1.000 1.500 7.500 30.300 0 0 40.300
Institution på Frederiksvej 51-53 U 50.864 46.462 3.339 0 0 0 0 49.801
Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U 7.200 5.041 7.459 0 0 0 0 12.500
Helhedsplan Solbjerg Have – Børneudvalget U 450 450 948 2.227 2.227 822 0 6.674
Solmarken - tilbygning til daginstitution U 1.500 1.650 6.000 0 0 0 0 7.650
Sammenlægningsstrategi U 875 875 0 1.500 0 0 0 2.375
Sammenlægning af Stenurten og Elverhøj U 2.400 900 1.500 0 0 0 0 2.400
Daginstitution 2 U 0 0 0 0 1.500 48.500 0 50.000
Josephine Schneiders Hus U 6.291 3.000 3.000 0 0 0 0 6.000
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U -135 300 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.300
IT-infrastruktur dagtilbud U 0 0 0 2.600 0 0 0 2.600
Magnoliahuset - udvidelse U 0 0 1.000 9.180 0 0 0 10.180
Socialudvalget U 43.514 55.113 3.867 191

I -1.262 -1.662 0 0
Nordens Plads - serviceareal U 250 11.803 8.900 12.464 0 0 0 33.167

I 0 0 -1.262 -1.662 0 0 0 -2.924
Nordens Plads - boligdelen U 750 26.196 27.694 38.682 0 0 0 92.572
Magneten - Udearealer og inventar U 43.140 36.140 5.200 0 0 0 0 41.340
Lauritz Sørensens Vej U 1.000 1.000 500 0 0 0 0 1.500
Modernisering af botilbud på Mariendalsvej U 1.000 1.000 0 3.200 3.100 0 0 7.300
Alternative plejehjemspladser - Etablering af 
pilotprojekt

U 0 0 500 0 0 0 0 500

Samling af enkeltmandsprojekter U 0 0 500 0 0 0 0 500
Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 0 0 220 767 767 191 0 1.945
By- og miljøudvalget U 0 0 84.337 90.753 190.900 157.700

I -16.466 -7.817 -53.050 -50.923
ESCO-projekt U 0 56.821 10.000 10.000 30.500 30.000 16.200 153.521
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 0 11.495 3.300 0 0 0 0 14.795

I 0 -3.791 -1.100 0 0 0 0 -4.891
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 0 11.182 400 11.328 0 0 0 22.910

I 0 -3.716 -133 -3.784 0 0 0 -7.633
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 0 3.778 4.600 5.800 3.000 1.000 0 18.178

I 0 -1.130 -1.533 -1.933 -1.000 -333 0 -5.929
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 0 3.908 6.000 6.200 5.400 1.000 0 22.508

I 0 -1.260 -2.000 -2.100 -1.800 -340 0 -7.500
Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 0 0 500 500 2.000 2.000 0 5.000
Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer 
på Frederiksberg Allé

U 0 390 0 600 300 0 0 1.290

Pulje til offentlige legepladser* U 600 600 600 600 600 600 0 3.000
Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U 1.000 0 1.000 500 0 0 0 1.500
Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat 
samarbejde)*

U 800 0 800 800 1.000 1.000 0 3.600

Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - 
projektledelse og udvikling*

U 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 10.000

Pulje til implementering af klimatilpasnings- og 
skybrudsplan*

U 3.000 942 3.000 3.000 3.000 3.000 0 12.942

Side 55



1.000 kr., 2015 p/l

U/I

Anlægsbevilling 
samlet

Forbrug primo 
2015

2015 2016 2017 2018 Budget 2019 
og frem

Overslag 
samlet2015

Pulje til implementering af 
klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*

0

 -Skattefinansieret U 0 0 0 0 12.000 12.000 0 24.000
 -Takstfinansieret U 0 0 0 0 50.000 50.000 0 100.000
 -Takstfinansieret I 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 -100.000
By- og pendlercykelsystem U 0 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 13.000
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om 
parkeringsfond*

U 3.800 0 3.800 0 500 500 0 4.800

I -1.900 0 -1.900 0 -250 -250 0 -2.400
Pulje til udlægning af nyt slidlag* U 6.000 0 6.000 6.000 9.300 9.300 0 30.600
Byudvikling ved Fasanvej station U 0 1.863 737 400 0 0 0 3.000
Byudvikling Nordens Plads – byrum og 
stiforbindelser

U 0 0 0 0 7.300 0 0 7.300

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U 9.500 0 9.500 9.500 12.000 12.000 32.300 75.300
I -5.400 0 -5.400 0 0 0 0 -5.400

Metro Cityringen - projektstyring, 
stationsforpladser og byrum

U 0 6.412 1.500 1.500 31.100 5.400 200 46.112

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master 
samt intelligent belysning*

U 2.000 0 2.000 2.500 3.000 3.000 0 10.500

Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, 
skoleveje*

U 4.000 4.000 4.000 4.200 4.200 0 16.400

Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og 
mobilitetsplan*

U 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 6.000

Værnedamsvej U 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500
Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers 
Have og Frederiksberg Station

U 0 0 0 0 0 8.000 0 8.000

Parkeringsstrategi U 750 2.000 7.300 0 0 0 0 9.300
Udgifter relateret til svømmehallen -  
Trafiksanering

U 0 0 400 8.600 3.000 0 0 12.000

Pulje til fortovsrenovering* U 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 8.000
Vedligehold kirkegårde U 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 8.000
Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - 
omdannelse af grunden til parkpræg.

U 0 0 0 500 0 0 0 500

Byrummet Solbjergvej Øst (frivillig 
udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)

U 0 0 1.800 0 0 0 15.000 16.800

Mindre omlægning af Falkonér Plads foran 
Frederiksberg Gymnasium

U 0 0 0 500 0 0 0 500

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

U 0 0 0 0 0 2.000 14.000 16.000

Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af 
den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)

U 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000

Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Opgradering af belysningen på Frederiksberg 
Allé

U 0 0 0 0 3.000 3.000 0 6.000

Udarbejdelse af cykelhandlingsplan U 0 0 0 225 0 0 0 225
Opfølgning på cykelparkeringsanalyse U 0 0 0 1.400 0 0 0 1.400
Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 0 0 0 700 0 0 0 700
Forskønnelsespulje vedr. bunkers* U 0 0 200 200 200 200 0 800
Springvand U 0 0 4.400 0 0 0 0 4.400

I 0 0 -4.400 0 0 0 0 -4.400
Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200
Sporvejsstandere U 0 0 0 200 0 0 0 200
Langfristede tilgodehavender U 0 0 26.032 55.482 10.762 3.459
lb-priser, 1.000 kr. I
Helhedsplan FfB, afd. Søndermarken 1.000 0 0 0
Diakonissen, den sociale masterplan 1.925 1.944 0 0
Solbjerg Have 0 410 0 0
Betty Nansens Alle 57-61 15.700 0 0 0
Ingeborggården 0 0 9.321 0
Søster Sophies Minde 0 40.152 0 0
Akaciegården 0 0 0 0
Søster Sofies Minde 0 0 0 0
Falck-Grunden 0 0 0 0
Grønlandsgården 0 0 0 0
Indskud Amager Bakke 0 5.500 0 0
Deponering, Søster Sofies Minde 0 0 1.441 3.459
Deponering, Diakonissen 7.407 7.476 0 0
Noter:
* = Rådighedsbeløbet er afsat som en pulje og 
anlægsbevilget ved budgetvedtagelsen
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Aftale om Frederiksberg Kommunes Budget 2015 (-18) 

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti indgår denne aftale om 

Frederiksberg Kommunes budget for 2015 og perioden frem til og med 2018. 

Flere og flere borgere vælger Frederiksberg til. Nu bor her mere end 102.000 borgere. Den vækst fortsætter 

i de kommende år.  

For partierne er det helt afgørende, at alle Frederiksbergs borgere og virksomheder får den gode service, 

som Frederiksberg Kommune er kendt for. For den lavest mulige skattebetaling. 

Med denne aftale sikrer partierne på en og samme tid: 

1. Fortsatte skattelettelser ved at sænke grundskylden fra 27 til 26,5 promille og dækningsafgiften fra

6 til 5 promille

2. En ny pulje til at bryde den negative sociale arv. Og fortsat fastholdelse af den gode kommunale

service

3. Sikring af de fremadrettede investeringer på både dagtilbud, kultur, skoler, byens rum og

ældreområdet

4. Opbygning af en investeringspulje til fremtidens udfordringer, herunder til mere metro,

klimasikring og et nyt ambitiøst mål om at gøre Frederiksberg  CO2-neutralt.

5. Ekstraordinær gældsafvikling på 65 mio. kr.

De økonomiske rammevilkår 

Udgangspunktet for partiernes ambition om at udvikle Frederiksberg, er den økonomiske politik for 

Frederiksberg Kommune, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013. De vigtigste pejlemærker i den 

økonomiske politik er: 

1. Balance på det skattefinansierede område og en god kassebeholdning

2. Overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og Staten

3. Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring

4. Et bæredygtigt gældsniveau

5. Sikring af effektiv drift

Med denne aftale overholder partierne alle pejlemærker i den økonomiske politik. 
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Grundskyld & dækningsafgift sættes ned og skatten holdes i ro 

Partierne vil nedsætte den kommunale grundskyld med 0,5 point til 26,5 promille fra 2015 og frem. 

Derudover er partierne enige om at nedsætte dækningsafgiften for erhvervslivet med et point til 5 

promille.  

Partierne har valgt at tilbageføre de skatteindbetalinger, der ligger udover den ramme som kommunerne af 

Regeringen har fået lov til at anvende til borgernær service. Skattesænkningen har således ingen betydning 

for den kommunale service. 

Det betyder, at boliglejere og ejere på Frederiksberg får en lettelse i grundskyldsbetalingerne på mindst 36 

mio. kr. i perioden.  Den lettelse skal bruges til at imødegå konsekvenserne af de kommende års markante 

stigninger i ejendomsskattebetalingerne. Oveni kommer en lettelse på erhvervslivet på 27 mio. kr. i samme 

periode, som en konsekvens af nedsættelsen af dækningsafgiften. 

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 2015, lettelsen af indkomstskatten i 

2014 og nedsættelsen af dækningsafgiften i både 2014 og 2015, får borgere og virksomhederne på 

Frederiksberg en samlet lettelse i skattebetalingerne i perioden 2015 – 18 på 378 mio. kr. 

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

omfang, at den økonomiske balance muliggør dette. 

Ekstraordinær gældsafvikling  

Partierne afdrager ekstraordinært på Frederiksberg Kommunes gæld ved at indfri gæld til Frederiksberg 

Forsyning på 65 mio. kr. 

Service- og anlægsrammer 

Med denne aftale afsætter partierne 3.796 mio. kr. til borgernær service og 370 mio. kr. til anlægsprojekter 

i 2015. Herudover opbygges en investeringspulje til fremtidens udfordringer f.eks. indenfor klimasikring, 

mere metro, fortsat udvikling af byen og indsatsen for at gøre Frederiksberg CO2 neutral. 

Dermed udnytter Frederiksberg Kommune den service- og anlægsramme som forudsættes af 

økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL. 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 også enige om, at det samlede anlægsbudget for denne aftale er betinget af, at OPP-projektet 

(Offentligt Privat Partnerskab) for ny svømmehal og hal på Bernhard Bangs Allé realiseres, dvs. bevillingerne 

frigives, når OPP-kontrakten med den private partner er underskrevet. 
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Børn og undervisning 

Børn og unge, mønsterbryderindsats 

Et barns sociale forhold må ikke betyde, at det ikke kan udnytte sine potentialer. Derfor afsætter partierne 

en pulje på 3 mio. kr. i 2015 stigende til 5 mio. kr. fra 2016 og frem, som skal bruges til at øge den sociale 

mobilitet og dermed bryde den negative sociale arv for de børn og unge, som er i risiko for ikke at få en 

uddannelse.  

Partierne vil nedsætte et bredt sammensat udvalg efter styrelseslovens §17. stk. 4, som får til opgave at 

udmønte puljen. Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde og oplæg om udvalgets 

sammensætning, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Sommer SFO og Sommerklub 

Fra sommeren 2015 vil der igen være sommer SFO og sommer klub i uge 29 og 30. Ordningen bygger videre 

på de positive  erfaringer vi tidligere har set med at samle sommeraktiviteter for de respektive 

aldersgrupper 1  - 2 steder i disse uger. 

Skolekapacitet 

Partierne anerkender  behovet for yderligere skolekapacitet herunder muligheden for placering af en ny 

skole. Partierne vil snarest tage initiativ til at indkalde skoleforligskredsen med henblik på at planlægge en 

fremtidig kapacitetsudvidelse.  

Samarbejde Skole, Social og Politi (SSP) 

Frederiksberg er et trygt sted at bo og leve. Det lægger partierne vægt på fortsætter.  Derfor skal den 

kriminalpræventive indsats i SSP- arbejdet på Frederiksberg fortsætte med uændret styrke og fremadrettet 

også med fokus på at undgå radikalisering af unge. 

P-kælder ved Skolen på Grundtvigsvej 

Partierne har aftalt, at der skal bygges en P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej til 60 biler. Der anlægges 

ligeledes ”shared space” på vejarealet foran skolens nye hovedindgang.  For at øge trafiksikkerheden og 

færdslen i området, anlægges der cykelbaner og fartdæmpende foranstaltninger på Grundtvigsvej, som 

partierne forudsætter er klar inden skolen åbner.  

Skoletoiletter 

Partierne er bevidste om, at gode toiletforhold betyder meget for elevernes trivsel. Partierne er derfor 

enige om at kortlægge og igangsætte en renovering af skolernes toiletter. Der afsættes foreløbigt i 2015 en 

pulje på 0,75 mio. kr. til dette formål. 

Ventilation Tre Falkeskolens idrætshal 

Partierne er opmærksomme på, at behovet for renovering af ventilationsanlægget og lys i Tre Falkehallen 

skal undersøges nærmere og om nødvendigt søges indarbejdet i de kommende år.  

Side 59



 

Institutioner med skovpladser 

Partierne er enige om, at institutionspladser i skovafdelinger er et godt pædagogisk tilbud, som fastholdes. 

Og det er aftalt, at der skal udarbejdes en plan for den bedst mulige udnyttelse af Frederiksberg Kommunes 

skovpladser 

Sundhed og Omsorg 

Rehabilitering – Ældre kan og vil selv 

De kommunale indsatser og tilbud skal tilrettelægges så borgerne får de bedst mulige betingelser for at 

fastholde eller genvinde selvhjulpenhed og det aktive liv. 

Dette sker gennem en stor vifte af rehabiliterende indsatser, hvor ikke mindst genoptræning og træning til 

hverdagen har vist positive effekter. Det giver livskvalitet og øget frihed at være uafhængig af hjælp. Det 

skal samtidig nøje vurderes, om de aktuelle ydelser og tilbud i tilstrækkeligt omfang understøtter det 

rehabiliterende perspektiv. Samtidig skal det sikres, at indfasning og omlægning af tilbud og serviceydelser 

sker i afstemte processer, herunder brugerinddragelse og opfølgning.  Den nye indkøbsordning indfases 

gradvist i dialog med brugerne og der forelægges en sag om implementeringen i Sundheds- og 

omsorgsudvalget. 

De næste 4 år afsættes der derfor yderligere midler til træning og rehabiliterende indsatser, og der 

forventes også opnået en økonomisk effekt som følge af større selvhjulpenhed. 

Målrettet og tryg ældreservice 

Partierne er enige om, at der i tæt dialog og samarbejde med borgerne skal prioriteres og implementeres 

tryghedsskabende velfærdsteknologier til de mest skrøbelige borgere med behov for hyppig kontakt til 

omsorgspersonale. Ved at give mulighed for tryghedsbesøg via digitale fleksible kontaktkanaler, som for 

eksempel omsorgsskærme og hjemmemonitoreringsløsninger, får borgerne mulighed for kontakt med det 

rette sundheds- og omsorgspersonale, når behovet opstår.  

Moderne plejeboliger som rammen om det gode seniorliv 

Frederiksberg Kommune er godt på vej mod det ambitiøse mål om at  modernisere alle kommunens 

plejeboliger. Moderniseringerne følger den plan, som er besluttet i forligskredsen omkring 

plejeboligmoderniseringerne, og med beslutningerne i 2014 udvides antallet af moderne plejeboliger 

yderligere de kommende år. Der investeres 800 mio. kr. i perioden 2006 - 2025. 

Målet er at etablere en samlet kapacitet, som for alle borgere indebærer en to måneders ventetidsgaranti i 

løbet af den kommende periode. Det er desuden målet at sikre det nødvendige antal fleksible 

plejeboligpladser, der kan ibrugtages i takt med behovet for, at borgere udskrives fra hospitalet eller 

genoptræningsenheden. 

Med den besluttede modernisering og udvidelse af Ingeborggården er der mulighed for en bredere 

udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården, bl.a. i forhold til samspil til idrætsanlæg, 
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udearealer, parkeringsmuligheder mv. Disse muligheder skal afdækkes yderligere , således at det samlede 

projekt kan præsenteres tidsnok til, at projektet kan realiseres indenfor den planlagte tidsplan for 

etablering af den fornødne plejeboligkapacitet. 

Borgernes sundhed 

Partierne er enige om fortsat at udvikle det lokale sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Det lokale 

sundhedsvæsen skal støtte borgernes sundhed ved at forebygge, at sygdom opstår og ved en målrettet og 

kompetent indsats, når behovet er der.  

I forlængelse af økonomiaftalens prioritering af det kommunale sundhedsvæsen for 2015 investerer 

partierne mere end 20 mio. kr. over de næste år til en ambitiøs videreudvikling af det lokale 

sundhedsvæsen. Indsatserne omhandler styrkede sygeplejekompetencer, en styrkelse af 

sundhedsindsatserne for udsatte borgere, en stærk og målrettet indsats for færre unødige indlæggelser 

samt en styrket kontakt med borgere med svækket helbred. Der udarbejdes en sammenhængende plan for 

de kommende års arbejde med udbygning af det lokale sundhedsvæsen. 

Socialudvalget 

Rehabilitering – Mestring af eget liv 

Partierne er enige om, at rehabilitering og mestring af eget liv er centrale socialpolitiske pejlemærker i 

forhold til borgere med funktionsnedsættelser og særlige behov.  

Partierne lægger vægt på, at denne omstilling sker med høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen, fortsat sikring 

af den enkelte borgers retssikkerhed og mulighed for dialog og rettidig opfølgning. Der fremlægges konkret 

forslag til dette. 

Fortsat udbygning med brugeren i centrum 

Partierne er enige om at fortsætte den flerårige udbygning og modernisering af de sociale tilbud, som er 

iværksat med masterplanen på socialområdet med henblik på at imødekomme de stigende behov for 

tidssvarende bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Der er således afsat 80 mio. kr. til udbygning frem til 

2018. 

For at styrke den forebyggende indsats  er partierne enige om at afsætte 15 mio. kr. til etablering af nye 

akut- og afklaringspladser til borgere med psykosociale problemstillinger. Der afsættes 5 mio. kr. til de 

særlige aktivitets- og beskæftigelsesbehov, som brugerne af Magneten har.  

Gennem langsigtet planlægning og omstilling med fokus på effekt skal sikres en mere effektiv 

institutionsdrift, således at der fra 2016 kan opnås en effektiviseringsgevinst på driften af kommunens egne 

institutioner. Der fremlægges selvstændig plan for dette. 

Støtte i hverdagslivet 
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Partierne er enige om, at et væsentligt indsatsområde i 2015 er at styrke adgangen til hurtig og let 

tilgængelig støtte for borgere med psykiske funktionsnedsættelser. Dette vil bl.a. ske ved en udvidelse af 

den eksisterende støtte – og kontaktpersonordning, således at der bliver flere muligheder for 

socialpædagogisk støtte i aften- og nattetimerne. Tilgængelighed er med til at sikre trygheden, og kan 

dermed også være med til at forebygge behov for egentlige døgntilbud.  

Partierne prioriterer, at borgere med funktionsnedsættelser får adgang til brug af ny velfærdsteknologi og 

social it, som kan være med til at styrke borgernes selvhjulpenhed, understøtte social inklusion samt skabe 

tryghed i hverdagen. Der investeres derfor i 2015 i velfærdsteknologi  og social it på sociale tilbud og 

institutioner, som implementeres i tæt dialog og samarbejde med brugere og pårørende.    

Udsatte – støttende og inkluderende indsatser 

Partierne er enige om, at der i forlængelse af de allerede etablerede tilbud under hjemløseplanen, og de 

igangværende indsatser omkring forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte, skal være fokus på at 

sikre mulighederne for et bedre liv for den enkelte borger med sigte på uddannelse, tilknytning til 

arbejdsmarkedet og egen bolig. De gode resultater fra den fremskudte sagsbehandling skal fastholdes og 

styrkes yderligere med fokus på forebyggende indsatser for flere målgrupper. Endvidere styrkes 

socialrådgiverindsatserne på væresteder mv. 

For borgere med svære helbredsproblemer og funktionsnedsættelser igangsættes et udviklingsprojekt med 

henblik på særlige tilbud om omsorg og døgnpleje. 

Der er ligeledes enighed om at styrke indsatserne for borgere med en kombination af sindslidelse og 

misbrug, og i forlængelse af det igangværende samarbejdsprojekt med Psykiatrisk Center Frederiksberg 

afsættes der midler til styrket koordinering med øget inddragelse af pårørende og andre 

samarbejdspartnere. 

De frivillige tilbud på området støttes løbende gennem puljer og tilskud. Partierne prioriterer derudover en 

åbningstid om lørdagen for Cafe Paraplyen, således at flere borgere kan benytte mulighederne der hele 

ugen. 

De nævnte elementer indgår i udarbejdelsen af en samlet plan for udsatteområdet med pejlemærker for 

aktiviteterne på området.  

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 

Beskæftigelsesperspektiver for alle 

Partierne er enige om, at de gode resultater i forhold til rehabilitering og styrket selvforsørgelse hos de 

mest udsatte borgere, skal udbygges. Der tilføres flere midler til det tværfaglige rehabiliteringsteam, så de 

nye sager der tilgår teamet som følge af sygedagpengereformen kan behandles med en høj kvalitet. 

Effekten af de planer der lægges sammen med borgerne skal nøje følges så det sikres, at borgeren har de 

bedste muligheder for at nå målene. 
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Vækst og jobskabelse gennem den virksomhedsrettede indsats 

Frederiksberg Kommune understøtter vækst og jobskabelse. Derfor vil partierne gøre det nemmere at drive 

virksomhed og rekruttere medarbejdere på Frederiksberg. Partierne er enige om at igangsætte en større 

plan med en række initiativer på beskæftigelsesområdet der understøtter virksomhedsvækst og 

jobskabelse. Beskæftigelsesindsatsen understøtter dermed kommunens erhvervspolitik. Initiativerne 

samles i en fælles plan, som årligt evalueres af partierne. 

Dette skal understøtte, at alle borgere får mulighed for et liv med selvforsørgelse. Med et styrket 

virksomhedssamarbejde omkring jobrotation, fleksjob og rekruttering/brug af voksenlærlinge øges 

muligheden for at skabe plads til alle borgere på arbejdsmarkedet. Et øget virksomhedssamarbejde 

bidrager dermed også til at reducere omkostningerne til passive forsørgelsesydelser. Der afsættes hertil 

mere end 2 mio. kr. årligt og der forventes samtidig en effekt på mere end 20 mio. kr. frem mod 2018. 

Unge godt på vej mod uddannelse og job 

Frederiksberg Kommune har et mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse, idet uddannelse er en af de afgørende forudsætninger for den unges varige 

tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse.  

Partierne er enige om at fastholde de seneste års intensiverede fokus på den enkelte unges muligheder. De 

unge skal i endnu højere grad forberedes til videreuddannelse samt vejledes til det rigtige uddannelsesvalg 

og fastholdes i uddannelse. Heri indgår et bredt perspektiv på den unges udvikling, herunder muligheden 

for at forebygge ift. negativ social arv som et fælles mål på tværs af alle kommunale indsatser. 

Partierne er enige om, at vejledningsindsatsen i forhold til valg af uddannelse og erhverv skal fastholdes på 

et højt niveau, så frafald mindskes. Desuden skal det forebyggende arbejde styrkes ved en omlægning af 

aktiviteterne i Ungdommens Uddannelsesvejledning, sådan at fokus rettes mod udsatte unge på et tidligere 

tidspunkt end i dag. Den forebyggende indsats styrkes indenfor en uændret ressourceramme, og partierne 

er enige om at fastholde budgetniveauet, på trods af de besparelser, der fra statslig side er gennemført på 

området. Dertil afsættes som udviklingsprojekt midler til en særlig indsats vedr. unge med psykiske lidelser. 

Effektive sagsgange 

Partierne er enige om at der fortsat skal være fokus på arbejdet med at etablere ensartede og effektive 

arbejdsgange samt optimal organisering og udnyttelse af ressourcer, herunder også benyttelsen af digitale 

selvbetjeningsløsninger. Herved frigøres der midler, som kan bruges i indsatserne overfor borgeren. 

Arbejdet skal ses i sammenhæng med moderniseringsaftalen, der er indgået mellem KL og regeringen, hvor 

et af elementerne er afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Under forudsætning af at nye 

fællesoffentlige IT-løsninger er udviklet og de nødvendige regelændringer er gennemført forventes en 

effektivisering svarende til 0,6 mio. kr. i Jobcenteret fra 2016 og frem. 

By og Miljø 

Frederiksberg som CO-2 neutral by. 
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På Frederiksberg er miljøindsatsen et bærende princip. Senest vedtog Kommunalbestyrelsen en ambitiøs 

klimaplan med et mål om at Frederiksberg frem til 2035 skal reducere sin CO2 udledning med 85 pct. 

Partierne er enige om at tage skridtet fuldt ud, så ambitionen nu er at være CO2-neutral. Det er 

intentionen, at de sidste 15 pct. hentes via vedvarende energi – f.eks. vindmøller udenfor kommunen. 

Frederiksberg  skal være skybrudsklar 

Det kræver en stor og langsigtet indsats at gøre Frederiksberg klar til de klimaforandringer, der allerede 

præger byen. Frederiksberg var en af landet første kommuner, der igangsatte en ambitiøs klimatilpasning 

og har allerede afsat den nødvendige økonomi til planlægning, projektudvikling og pilotprojekter. Denne 

indsats fortsætter. Nu afsættes der fra 2017 økonomi til at gøre Frederiksberg skybrudsklar i samarbejde 

med Frederiksberg Forsyning og til at klimasikre kommunale bygninger og skolegårde.  

Frederiksberg Brandvæsen 

Frederiksberg skal fortsat have et godt og effektivt brandvæsen. Med den seneste beredskabsplan er der 

effektiviseret med 2,7 mio. kr. Partierne er enige om at fortsætte effektiviseringen via udbygning af det 

operationelle samarbejde med Københavns Brandvæsen. En ny fælles beredskabsplan er en forudsætning 

for en yderligere optimering på Frederiksberg på 0,9 mio. kr. fra 2015. 

Sikker trafik 

Trafiksikkerhed er et vigtigt fokus for partierne. Det er fortsat målet, at alle trafikveje skal have 
cykelsti eller cykelbane inden 2020. I 2015 går vi i gang med Kingosgade og Alhambravej Der 
afsættes derudover 5 mio. kr. til at anlægge cykelbane på Grundtvigsvej samt trafikdæmpende 
foranstaltninger for at gøre skolevejen til den nye skole så sikker som mulig.  

Partierne har aftalt, at der skal bygges en P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej med plads til 60 biler. 

Derved sikres fortsat gode parkeringsforhold i området. Ligesom betingelserne for at anlægge en god 

skolegård sikres. Trafiksikkerheden er også i fokus på den plads, som anlægges foran skolens nye 

hovedindgang.   

Det er også målet, at udearealet i tilknytning til Nyelandsvejens Skole skal udvides og optimeres. I 

forbindelse med udvidelsen af CBS undersøges mulighederne for en bedre udnyttelse af arealet . Det kan 

f.eks. ske ved en hævet udvidelse af skolegården.

En pæn og velholdt by 

Frederiksberg er stadig en by i vækst. Flere borgere flytter til og bruger byen. Det vidner om, at 

Frederiksberg er et attraktivt sted at bo og være, men det slider også på byens veje, fortove, pladser og 

parker. Partierne er enige om, at det er vigtigt, at Frederiksberg fortsat fremstår ren, pæn og vel 

vedligeholdt. 

Det grønne hjerte 

Den løbende vedligeholdelse af byen omfatter også, at byens grønne islæt bevares og udbygges. Partierne 

er enige om at afsætte yderligere 3 mio. kr. i budgetperioden til forbedring af forholdene for byens mange 

vejtræer. Også de små grønne byrum prioriteres. Partierne er enige om, at der etableres nye grønne rum 
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på Thorvaldsens Vej, ved Fasanvejen ud for Solbjerg Parkkirkegård og en omdannelse af bunkersanlæg. I  

samarbejde med Frederiksberg Centret forskønnes de eksisterende byrum i Frederiksberg Bymidte for i 

højere grad at understøtte bylivet. 

Frederiksbergs DNA 

Frederiksberg Allé har altid været selve byens DNA. Partierne er enige, at alléen skal forskønnes med en 

helhedsorienteret indsats. Etableringen af Metrostationen, udskiftning af alleens træer, anlæggelse af 

cykelstier/baner mv. tænkes sammen og suppleres med en opgradering af gadebelysningen.  

Partierne er enige om, at det historiske udtryk på Frederiksberg Allé skal fremhæves blandt andet ved, at 

de gamle smukke gaslamper på Sankt Thomas Plads istandsættes, så de igen kan belyse pladsen på den 

oprindeligt stemningsfyldte måde. De små springvand på Runddelen, som har været tørlagt i en årrække 

skal også igen fyldes med vand for at understøtte den særlige stemning.   

Partierne enige om at renovere 14 sporsvognsstoppestedsstandere fra 1914, så de fremstår nøjagtigt, som 

da de oprindeligt blev opstillet på Frederiksberg. Også det vil bidrage til at forskønne byens historiske rum. 

Rådhuset 

Partierne er enige om, at nedslidningen af rådhuset ikke er holdbar, og der afsættes derfor midler til 

løbende renovering. Samtidig skal mulighederne for en tilbygning ved Rådhuset og/eller overdækning af 

Grønnegården undersøges med det formål at få vurderet om en sådan investering kan give driftsmæssige 

besparelser ved opsigelse af andre lejemål.  

Byggesagsbehandling 

Partierne ønsker at forbedre byggesagsbehandlingen på Frederiksberg særligt ved at have fokus på at 

nedbringe sagsbehandlingstiden. Det er vigtigt, at borgere og erhvervslivet får en hurtig og effektiv 

behandling af deres ansøgning om byggetilladelse.  

For at sikre det i en tid med høj byggeaktivitet udvides antallet af byggesagsbehandlere med to årsværk 

foreløbigt i en to-årig periode. Fra 2015 bliver byggesager afregnet på timebasis. Det betyder, at især store 

erhvervsbyggerier bliver billigere at få lov til at opføre. Partierne er enige om at følge udviklingen på 

byggesagsområdet tæt. 

Partierne ønsker en drøftelse af styringsmodellen for Frederiksberg Kommunes byggeprojekter, som også 

belyser samspillet mellem Frederiksberg Ejendomme og forvaltningsområderne. 

Kultur og fritid 

Pulje til faste årlige events. 

Flere og flere begivenheder, som f.eks. Pride Paraden, Post Danmark Rundt, Bas under Buen, Strømfestival 

og Opera i det fri er blevet populære tilbagevendende begivenheder på  Frederiksberg. Denne tendens gør 

det i stigende grad svært at holde fast i de eksisterende kultur- og fritidspuljers princip om primært at 
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medfinansiere nye tiltag. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte 0,55 mio. kr. til en særlig pulje 

til faste begivenheder i byen.  

Klubaktiviteter i den ny hal på Bernhard Bangs Alle 

Partierne er enige om, at der i forbindelse med den nye hal på Bernhard Bangs Allé afsættes penge til leje 

af nye aktivitets- og klublokaler til Hovedstadens Svømmeklub og Hermes, hvormed der skabes de optimale 

rammer for disse klubbers aktiviteter på Bernhard Bangs Allé. Partierne er i forlængelse heraf også enige 

om at anmode forvaltningen om et oplæg om Hermeshallens fremtid, således at et eventuelt anlægsprojekt 

kan overvejes i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2016. 

I sammenhæng med etablering af den ny hal forskønnes Grøndalsparken bl.a. med et åbent idrætsareal 

med sti og amfiteaterlignende område, scene, fitnessredskaber, skateboard- og parkourfaciliteter. 

Medborgercenter i Domus Vista 

Partierne ønsker at understøtte et nyt medborgercenter i Domus Vista ved at afsætte 1,1 mio. kr. i 

yderligere drift. Dette vil muliggøre, at dette centrale element i helhedsplanen omkring Nordens Plads kan 

realiseres.   

Kulturskole 

Frederiksberg Kommune har analyseret mulighederne for at etablere en kulturskole på Frederiksberg. 

Partierne er enige om, at der bør arbejdes videre med projektet - herunder med inddragelse af privat 

medfinansiering.  

Dette skal ske ved at afholde en dialogbaseret idekonkurrence, hvor 2-4 konsortier inviteres til at udvikle 

projektet sammen med Frederiksberg Kommune. En sådan konkurrencepræget dialog vil kunne 

konkretisere projektet og indebærer, at Kommunalbestyrelsen får forelagt et konkret projekt med 

angivelse af et konkret finansieringsforslag. Partierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. til formålet. 

Partierne er i den forbindelse også enige om at købe en grund, som vurderes at kunne anvendes til bl.a. en 

kulturskole. Forvaltningen anmodes om inden 1. oktober 2014 at fremlægge et konkret forslag til køb af 

grunden samt en vurdering af tilbuddet.   

Hovedbiblioteket 

Hovebiblioteket moderniseres baseret på biblioteksvisionen og en fremtidssikring i forhold til medieformer, 

åbenhed og tilgængelighed. Åbningstiden øges fra kl. 8-23, nyt sorteringsanlæg, renovering af 

indgangsparti, bedre adgang for borgerne til materialer herunder i arkiverne, ligesom rummene indrettes 

indbydende og bliver platform for oplevelse og inspiration. 

Frivillige 

Partierne er enige om, at muligheden for at få frivillige til at stå for indtaling af bl.a. lydaviser skal 

undersøges nærmere.  

Feriewebavisen 

Side 66



 

Partierne er enige om vigtigheden af, at feriewebavisens tilbud er rettet mod alle Frederiksbergs børn, 

herunder dem med et særligt behov. 

Gavlmalerier 

Puljen til gavlmalerier forhøjes til 0,5 mio. kr. Partierne er samtidigt enige om, at den eksisterende pulje til 

bunkers under Kultur- og Fritidsudvalget ændres til en pulje til omdannelse af bunkers til grønne arealer på 

200.000 kr. Der skal udarbejdes en plan for hvilke bunkers, der først skal omdannes og/eller fjernes. 

Den Gule Villa 

Partierne vil se på mulighederne for at udnytte de grønne arealer omkring den Den Gule Villa, samt selve 

husets fremtidige anvendelse, når KU.BE åbner. I dette skal også indgå en analyse af mulighederne for salg 

af Den Gule Villa.  

Haller og kunstgræs 

Byens idrætshaller er vigtige for at sikre de mange borgere et godt og aktivt fritidsliv.  For at sikre 

vedligeholdelsen af de eksisterende anlæg er partierne enige om, at gulvene på i Bülowsvejhallen og Skolen 

på Nyelandsvej skal renoveres i 2015 - ligesom de ældste kunstgræsbaner skal renoveres i 2017. Partierne 

er endvidere enige om, at forvaltningen anmodes om en samlet langsigtet vedligeholdelsesplan for byens 

kunstgræsbaner, som kan drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2016.  

Damsøbadet 

Partierne er opmærksomme på, at der i de kommende år skal ses på en renovering af Damsøbadet. 

Magistraten og andre tværgående tiltag 

Mere konkurrenceudsættelse 

Partierne lægger vægt på, at Frederiksberg Kommune understøtter aftalen mellem Regeringen og KL om 

øget offentlig-privat samarbejde.  

Partierne vil fastholde arbejdet med at udbyde køb af varer og tjenester. Partierne vil styrke 

konkurrenceudsættelsen og undersøge mulighederne for servicepartnerskaber. Frederiksberg Kommune 

har gode erfaringer med at samarbejde med private leverandører. Det giver fin inspiration, er kilden til 

innovation og sikrer samtidig økonomiske løsninger, der afspejler markedet og det spiller således fint 

sammen med kommunens ønske om at løse opgaverne ”bedst og billigst”.  

Frederiksberg Kommune har netop igangsat udbud af to plejecentre og har samtidig konkurrenceudsat 

hjemmeplejen sammen med de private leverandører, der i fællesskab med kommunen i dag servicerer 

borgerne. I den eksisterende plan for konkurrenceudsættelse indgår derudover en daginstitution. 

Erfaringerne fra disse udbud inddrages, når der skal lægges planer for de kommende års 

konkurrenceudsættelser.  
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Med de igangsatte projekter vedrørende konkurrenceudsættelser vil indikatoren for 

konkurrenceudsættelse stige fra 27,1 i 2013 til 31 i 2016. Partierne er enige om, at der skal laves en tids- og 

handleplan for mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse. Denne skal være afsluttet i 2. kvartal 

2015. 

Amager Bakke 

Partierne er enige om at Frederiksberg Kommune støtter op om etableringen af et unikt rekreativt anlæg 

med bl.a. verdens højeste klatrevæg og skibakke på Amager Bakke. Anlægget vil være til stor glæde også 

for Frederiksbergborgere.  

For Frederiksberg Kommune betyder projektet, at der gives et såkaldt ansvarligt lån på 5,5 mio. kr. under 

den forudsætning, at de øvrige fire ejerkommuner i ARC tilvejebringer deres respektive andel af den 

kommunale finansiering, ligesom det ansvarlige lån ikke vil belaste anlægsrammen. 

Styrkelse af tillidsdagsordenen 

Partierne ønsker at fastholde og udvikle Frederiksberg Kommune som attraktiv arbejdsplads gennem en 

tillidsdagsorden. Af mulige initiativer kan nævnes kompetenceudvikling, forsøg med frisættende ledelse og 

fremme af medarbejdernes trivsel. m.m. Derfor afsætter partierne en tillidspulje på 2 mio. kr. i 2015 og 1 

mio. kr. i 2016, som udmøntes af forvaltningen. Effekten vurderes efterfølgende. 

Borgerundersøgelse 

Partierne er enige om, at der fremadrettet skal udarbejdes borgerundersøgelser, hvert andet år. 

* 

Denne aftale er indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2015 i hele landet under ét 

overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.  
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Frederiksberg, september 2014 

___________________ 

Jørgen Glenthøj 

(Det Konservative Folkeparti) 

___________________ 

Morten Jung 

(Radikale Venstre) 

___________________ 

Jan E. Jørgensen 

(Venstre) 

___________________ 

Jens Tørning 

(Dansk Folkeparti) 
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Tillæg til aftale om Frederiksberg Kommunes Budget 2015 (-18) 

Forligspartierne er enige om at tilføje nedenstående tekst til den oprindelige aftale om Frederiksberg 

Kommunes Budget 2015(-18): 

1. Under temaet ”De økonomiske rammevilkår” tilføjes følgende sætning til sidst: Forligspartierne er

herudover enige om, at der i kassebeholdningen reserveres midler til fremtidige investeringer

udover midler til deponering til større OPP-projekter.

2. Under temaet ”Service- og anlægsrammer” tilføjes følgende sætning til sidst: Partierne er enige om

frem mod Budget 2016 at vurdere de budgetterede midler til afledt drift nærmere.

3. Under temaet ”Børn og undervisning, mønsterbryderindsats” tilføjes følgende sætning til sidst: I

udvalget skal bl.a. deltage fagpersoner.
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