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Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2018 – 21
Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgår denne
aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2018 og perioden frem til og med 2021.
Frederiksberg er en attraktiv by på små 9 km2 og har nu 105.000 borgere samt 10.000
virksomheder. I de kommende år forventer partierne, at væksten fortsætter.
Partierne arbejder for at understøtte udviklingen ved, at alle Frederiksbergs borgere og
virksomheder får den bedst mulige kommunale service til den lavest mulige skattesats.
Partierne er i den forbindelse enige om, at indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgiften for erhvervslivet ikke skal stige i budgetperioden 2018 - 21.

De økonomiske rammevilkår
Aftalen tager afsæt i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. En økonomisk politik, der
bygger på:






Balance på det skattefinansierede område og en solid kassebeholdning
Overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og staten
Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring
Fortsat gældsafvikling
Sikring af effektiv drift

Aftalen overholder den økonomiske politik og sikrer dermed en ansvarlig udvikling af Frederiksberg og Frederiksberg Kommunes økonomi.

Fuld udnyttelse af service- og anlægsrammer
Med aftalen afsætter partierne ca. 4,0 mia. kr. til service til borgerne og 344 mio. kr. til anlægsprojekter i 2018.
Dermed udnytter Frederiksberg Kommune den service- og anlægsramme, som økonomiaftalen for 2018 mellem KL og regeringen fastlægger.

*
Partierne er enige om en række ændringer af de effektiviseringstiltag, tilpasninger og udvidelser, som indgår i det fremlagte budgetforslag. De bevillingsmæssige konsekvenser af
disse ændringer står i bilagene til denne aftale1.
I resten af denne aftale gennemgås de øvrige større tiltag, som partierne er enige om.
1

Disse bilag er pr. 10. september 2017 ved at blive valideret og vil blive offentliggjort snarest muligt.
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Det gode børneliv på Frederiksberg (Børneudvalget og Undervisningsudvalget)
Børnepakke
Frederiksberg har gode dagtilbud, og forældrene giver tilbagemeldinger om høj brugertilfredshed. Partierne ønsker at bakke op om børnefamiliernes dagligdag ved yderligere at
styrke kvaliteten i Frederiksbergs dagtilbud.
På den baggrund er partierne enige om en børnepakke, hvor der investeres 8,0 mio kr.
Pengene skal gå til bedre normeringer og nyt legetøj. I børnepakken indgår også en pulje
til øget trivsel og 1,0 mio. kr. til aflønning af pædagogstuderende.
Børnepakken vil sammen med regeringsaftalen om flere penge til dagtilbudsområdet løfte
institutionernes budgetter med 10 mio. kr. hvert år.
Partierne er enige om, at forældrebetalingen ikke skal stige som følge af de nye investeringer i børnepakken.

Fastholdelse og rekruttering af lærere
Partierne afsætter en pulje på 5,0 mio. kr., som udmøntes som lokalløn for fortsat at kunne
ansætte de bedste lærere på Frederiksberg. Puljen fordeles til de enkelte skoler ud fra antallet af stillinger.
Puljen anvendes til løntillæg, til enkelte eller grupper af lærere, hvor der eventuelt er
rekrutterings- eller fastholdelsesudfordringer. Puljen kan endvidere anvendes til midlertidige tillæg eller engangsbeløb og personalegoder.
Partierne vil følge udviklingen og drøfte status herpå i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 i lyset af resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger og udviklingen i øvrigt.

Idrætsprofilskole på Tre Falkeskolen
Til at styrke arbejdet med idrætsinteresserede elever og idrætstalenter afsætter partierne
penge til en idrætslinje på Tre Falkeskolen, som i samarbejde med det lokale idræts- og
foreningsliv bliver en profilskole.

Specialundervisning
For at sikre et stærkt undervisningstilbud på Skolen ved Nordens Plads afsætter partierne
de nødvendige penge til at sikre, at pædagognormeringen og undervisningsmaterialer svarer til det stigende antal elever på skolen.
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Styrket SSP
Undervisningsudvalget styrker SSP-indsatsen i samarbejde med Socialudvalget indenfor
rammerne af integrationspakken – jf. nedenfor.

Vikartimer
For at sikre skolerne tiltstrækkelige ressourcer til vikardækning på skolerne som konsekvens af de længere skoledage, som blev indført ved skolereformen, afsætter partierne
0,4 mio. kr. til at dække skolernes merudgifter til området.

Døgntilbud for børn og unge
Allegårdens budget tilpasses til målgruppen. Partierne er enige om, at der i det kommende
år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg – herunder muligheden for på et
eller flere områder at etablere samdrift.

Nyt by- og bevægelsesrum ved Skolen ved Søerne
Partierne fortsætter den ambitiøse plan for udbygning af skolernes udearealer. Der anlægges i 2019 et udvidet, grønt udeareal ved Skolen ved Søerne. Der skabes et nyt bevægelses- og læringsrum til skolens elever og et helt nyt byrum og mødested til glæde for områdets beboere i alle aldre. Projektet indgår samtidig i kommunens klimatilpasningsplan.

Opgradering og forbedring af kunstgræsbaner på byens skoler
Flere børn øger presset på Frederiksbergs boldbaner. Partierne er enige om at opgradere
kunstgræsbanerne, herunder belysningsanlæg på byens skoler til gavn for både elever og
byens foreningsliv.
Banerne på Søndermarksskolen, Lindevangskolen, Skolen på Duevej og Skolen på La
Cours Vej vil blive opgraderet i løbet af 2018 og foråret 2019.

Elevdemokrati
For at støtte op om det vigtige arbejde, eleverne gør for at tage et demokratisk ansvar på
de enkelte skoler, er partierne enige om at afsætte en aktivitetspulje på 25.000 kr. til hver
skole, som det enkelte elevråd får ansvaret for at udmønte.
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Ældrepakke: Tryg alderdom på Frederiksberg (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
En værdig og tryg alderdom
Værdighed og tryghed for den enkelte er udgangspunktet for partiernes prioritering på
ældreområdet. Dialogen med den enkelte borger om egne mål, behov og ressourcer er
derfor centralt for tilrettelæggelsen af kommunens tilbud.
Målet er fortsat, at flest mulige ældre skal kunne klare sig selv i flere år, før behovet for
hjælp opstår. Den omfattende dialog med og revisitation af borgere, der modtager hjemmehjælp og de rehabiliterende indsatser, der er gennemført de senere år, har hjulpet
mange borgere til igen helt eller delvist at løfte dagligdagens gøremål. Samtidig er hjælpen
justeret til de borgere, som har behov for mere støtte i dagligdagen.
Partierne vil på den baggrund fortsat sikre stabile rammer for hjemmeplejen på Frederiksberg. Med udgangspunkt i en uændret visitationspraksis reserveres der derfor 3,0 mio. kr. i
2018 og frem til at dække eventuelt stigende behov, og der gennemføres en nærmere vurdering af, om borgere afhængige af hjælpemidler kan have glæde af en styrket rehabiliterende træning.
Partierne afsætter 0,5 mio. kr. i to år til afprøvning af nye udenlandske træningsmetoder, fx
i forhold til kørestolsbrugere. Afprøvningen vil indgå i de nye træningsfaciliteter i Døgnrehabiliteringen og den ambulante træning i Sundhedscentret.

Fællesskaber og aktiviteter som omdrejningspunkt
Med budget 2017 blev igangsat en samlet indsats for tryghed og fællesskaber. Det er indsatser i forhold til at få færre forskellige hjælpere i borgerens hjem, opsøgende indsatser i
forhold til ensomme ældre, bedre dialog og kontakt til pårørende, samt sociale aktiviteter
og tilbud på plejecentrene.
Partierne afsætter i 2018 1,8 mio. kr., så disse indsatser kan fortsætte på samme niveau
fremover. Der sættes særligt fokus på muligheder for koncerter og andre kulturelle oplevelser på tværs af alle plejecentre. Med dette års samlede prioriteringer af tryghed og fællesskaber for ældre har partierne samlet afsat mere end 9 mio. kr. frem mod 2021.

Mad og måltider
Partierne har de seneste år stået bag en række udviklingstiltag og forbedringer af de kommunale mad- og måltidstilbud.
Partierne vil i 2018 sammen med måltidspanelet evaluere indsatsen for sund og velsmagende mad og gode måltider med inddragelse af både brugere og pårørende.
Der afsættes på den baggrund til den videre udbygning af kommunens madtilbud en
ramme på 1 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Der skal være fokus på gode måltidsoplevelser, duft og valgfrihed for den enkelte, samt inddragelse af flere generationer til
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måltider og flere aktiviteter med udgangspunkt i køkkenfunktionerne på det enkelte plejecenter. Med dette års prioriteringer af mad og måltider på ældreområdet har partierne
samlet afsat 4 mio. kr. frem mod 2021.

Smart Sundhed – teknologi med borgeren i centrum
Med Smart Sundhed styrker kommunen udvikling af sammenhængende digitale og velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og omsorgsområdet. Ny teknologi skal tage afsæt i borgernes behov for tryghed, uafhængighed og selvhjulpenhed og ikke blot, hvad der
teknologisk set er muligt.
Med budgettet for 2018 afsættes penge til etablering af Flintholm Plejecenter som digitalt
fyrtårn og til etablering af flere pilotforsøg med omfattende brug af ny borgerrettet teknologi
i hjemmet hos flere borgere.
Partierne er enige om, at de effektiviseringer, der opnås med en ny digital platform til kommunikation og dialog, ikke må forringe den direkte borgerrettede service. Fokus er i stedet
på at understøtte bedre sammenhænge og forløb for borgeren, pårørende, hjemmeplejen,
hospital og praktiserende læge.
Der gennemføres en fornyet status for anvendelse af ny teknologi i 2018 i samarbejde
med borgere, pårørende, leverandører, Ældrerådet og Handicaprådet.

Moderne plejeboliger – trygge rammer og sammenhæng i byen
Kommunens plejeboliger skal være en tryg og værdig ramme om den enkelte beboers liv.
Derfor er partierne enige om at fortsætte med moderniseringsplanen, så alle 1100 boliger
moderniseres i forhold til bad, tilgængelighed, gode fællesfunktioner og sammenhæng
med lokalområdet senest i 2024.
Partierne er enige om at arbejde videre med de nye projekter, som ligger i Masterplanen
om modernisering af plejeboliger, så også den fremtidige kapacitet sikres. Ældre på Frederiksberg kan være trygge ved, at de kan flytte til en moderne og tidssvarende plejebolig,
når de ikke længere kan klare sig i eget hjem.
De langstrakte bygge- og moderniseringsprojekter må ikke betyde længere ventetid på
plejebolig. Partierne er derfor enige om at afsætte 3,5 mio. kr. til udvidelser og etablering
af flere boliger i tilknytning til eksisterende plejecentre i 2018-2022, således at behovet for
plejeboliger både nu og i den nærmeste fremtid imødekommes.

Et lokalt sundhedsvæsen med sammenhængende indsatser
Udviklingen af det lokale sundhedsvæsen skal fortsætte, så borgerne oplever helhed og
sammenhæng i indsatserne, når kommunen samarbejder med et højt specialiseret hospitalsvæsen med stadig kortere indlæggelser og større vægt på ambulant behandling og
hjemmebehandling.
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Samlingen af kommunens døgnrehabilitering på Frederiksberg Hospital har givet et mærkbart løft og en væsentlig serviceforbedring for brugerne.
Placeringen på hospitalsgrunden er en vigtig ramme for fortsat udvikling af samarbejdet
mellem kommunen og regionen. Partierne er enige om, at det tætte samarbejde med regionen skal fastholdes med henblik på sikring af både aktivitet og kvalitet i rehabiliteringsindsatsen og forebyggende tilbud.
Det er i særlig grad borgere med kroniske sygdomme, ældre borgere med hyppige indlæggelser og borgere med demens, som har glæde af de styrkede samarbejder og fælles indsatser.
Partierne er enige om, at der fremadrettet i dette arbejde sikres maksimalt fokus på at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Der fremlægges status for dette forud
for næste års budget.
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Udvikling og social ansvarlighed (Socialudvalget)
Gode rammer og sammenhænge for borgere med handicap eller udviklingshæmning
Nogle borgere har behov for støtte og hjælp for at blive i stand til at deltage i samfundet på
lige fod med andre. Det gælder i særlig grad borgere med handicap eller udviklingshæmning.
Partierne ønsker, at alle tilbud og indsatser har den størst mulige effekt i forhold til at mestre eget liv og derfor tager udgangspunkt i borgerens egne behov og muligheder. På den
baggrund skal den samlede modernisering af det specialiserede socialområde færdiggøres de kommende år med fokus på gode fysiske rammer, høj faglighed med fokus på borgeren og en bæredygtig økonomi.
Partierne afsætter penge til varig drift af ”alternative plejeboliger” med plads til i alt 20 ældre borgere med misbrug og sindslidelse. Det er borgere, der har brug for fysisk pleje og
omsorg, og som har nogle særlige behov, der ikke kan dækkes på kommunens øvrige plejecentre.
Med budgettet afsættes også penge til at dække den stigende aktivitet på området, og der
sættes fokus på bedre sammenhæng mellem børne- og voksenområderne. Partierne ønsker en opfølgning på implementering af dette. Her skal fokus være på sammenhængende
forløb for den enkelte unge og dennes pårørende og flere tilbud og indsatser, der dækker
både børne- og voksenområderne.

Sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom
Partierne ønsker at videreudvikle en samlet integreret psykiatrisk indsats målrettet alle
borgere, der er i akut ambulant behandling, er indlagt eller i ambulant behandling i psykiatrien.
Med tiltaget skabes et grundlag for et styrket strategisk samarbejde med Region Hovedstaden. For den enkelte borger vil det give en mere sammenhængende indsats og helhed i
forhold til både den kommunale og den regionale indsats, for eksempel i form af fælles
handleplan og én kontaktperson i forhold til borgerens samlede forløb.
Der afsættes 5,8 mio. kr. frem til 2020, hvor den styrkede indsats evalueres.
For at sikre, at unge borgere, der er vokset op i familier med alkoholproblemer har mulighed for terapeutisk behandling hos TUBA, afsætter partierne penge til en samarbejdsaftale
i 2018-2019 for unge mellem 24 og 35 år.

Social bæredygtighed - en by i balance
Frederiksberg er – og skal fortsat være - en tryg, levende og inkluderende by, der understøtter borgerens livskvalitet i hverdagen. Partierne har de senere år prioriteret den socialt
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bæredygtige by gennem en stærk integrationsindsats, gennem områdebaseret og helhedsorienteret byudvikling, boligsociale indsatser og samarbejde med især de almene boligorganisationer.
I 2018 fremlægges et samlet plangrundlag for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for arbejdet. Sammen med en midtvejsstatus for brugen af anvisning og udlejning i den
almene sektor skal dette danne grundlag for en ny prioritering af både sociale indsatser,
områdefornyelser og andre tiltag i forhold til social bæredygtighed i byen.
Partierne ønsker en opfølgning på dette, og heri skal indgå et fælles blik på alle kommunale såvel som private investeringer i det enkelte lokalområde.
Som et vigtigt led i at understøtte den gode integration af flygtninge på Frederiksberg, lægger partierne vægt på, at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe boligløsninger spredt ud
over hele byen gennem en række initiativer i et bredt samarbejde med almene boligorganisationer, private udlejere, fonde mv. Boligløsningerne skal være en central del af indsatsen, for at alle flygtninge så hurtigt som muligt integreres i forhold til lokalsamfund, sprog,
uddannelse og job.

Integrationspakke – forebyggelse mod rekruttering til bander og radikalisering
Partierne ønsker at styrke den forebyggende indsats for børn og unge, så bandetilknytning, radikaliseringstendenser eller anden ekstremisme ikke opleves på Frederiksberg.
Partierne afsætter på den baggrund 2,5 mio. kr.årligt i 2018 og 2019 til en styrket forebyggende boligsocial indsats på tværs af flere boligområder i tæt sammenhæng med indsatsen i SSP, Ungecentret og klubberne.
Indsatserne tilrettelægges i samarbejde med relevante almene boligorganisationer og foreningslivet. Integrationsrådet og Ungerådet inddrages i den nærmere udmøntning, der
bl.a. vil omfatte en særlig indsats for unge piger, Demokratiskole, Turbolæsning på Ungdomsskolen, samt målrettede tværgående tiltag.

Udsatte borgere
Partierne er enige om at prioritere de mest udsatte borgere med særlige behov i forhold til
misbrug, hjemløshed eller andre sociale udfordringer. Den videre udvikling af området skal
ske med forebyggelse som udgangspunkt og i dialog med Udsatterådet, der nedsættes i
2018.
Partierne er enige om at fortsætte indsatsen for unge hjemløse og for at forebygge hjemløshed blandt unge gennem en tidlig koordineret sagsbehandling og bostøtteindsats for
udsatte unge, der har behov for støtte. Dette skal sikre, at kommunens gode resultater i
forhold til unge hjemløse kan fastholdes.
Der afsættes 0,9 mio. kr. frem til 2020, hvor der gøres fornyet status for indsatsen.
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Partierne er også enige om at fortsætte den fremskudte sagsbehandling for udsatte og
hjemløse borgere over 30 år. Gruppen har ofte komplekse problemstillinger, og den fremskudte indsats er afgørende for at nå gruppen og få iværksat målrettede og koordinerede
indsatser med henblik på både selvforsørgelse og en samlet social handleplan.
Der afsættes 0,9 mio. kr. frem til 2020, hvor tilbuddet evalueres.
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Beskæftigelse og uddannelse for alle borgere (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget)
Vækst og beskæftigelse
Partierne ønsker et fortsat fokus på at skabe vedvarende vækst, stimulere beskæftigelsen
og nedbringe ledigheden.
Derfor skal kommunen styrke og prioritere samarbejdet med virksomheder i alle sammenhænge. Det gælder både i forhold til rådgivning for iværksættere, støtte og samarbejde i
forbindelse med rekrutteringer og fastholdelse.
Partierne ønsker at fortsætte med et stærkt fokus på selvforsørgelse for de flygtninge, som
kommer til Frederiksberg. Gennem virksomhedssamarbejder og brug af målrettet branchekendskab skal kommunen understøtte, at den enkelte flygtning hurtigst mulig kommer ud
på arbejdsmarkedet. Det er både god integration og god økonomi.
Partierne ønsker fortsat opfølgning på denne indsats.

Unge godt på vej
Partierne prioriterer de unge på Frederiksberg ved at arbejde for, at så mange unge som
muligt får en uddannelse og kommer i job. Partierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i
2018-2019 til at udvikle ungeområdet med fokus på en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
Forud for udmøntningen fremlægges en tværgående analyse vedr. anbefalingerne fra ekspertgruppen for ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” til fælles drøftelse mellem alle relevante politiske udvalg.
Dette skal sikre den bredest mulige forankring og den bedste hjælp til de unge med behov
for en sammenhængende indsats. Nøgleordene er én indgang for den unge, ét mål, én
fælles plan og én kontaktperson.
Enkelte unge har helt særlige udfordringer og problemer for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Partierne er derfor enige om at fortsætte den såkaldte IPS-indsats (beskæftigelsesindsats for psykisk udsatte unge) frem til 2020 med 0,5 mio. kr. årligt. Indsatsen er en særlig støtte, der hjælper unge med svære sindslidelser i gang med uddannelse
og arbejde.

Integrationspolitisk redegørelse
Partierne forventer, at borgere med indvandrer- eller flygtningebaggrund indgår i samfundet som aktive medborgere. Et vigtigt element er at sikre og fastholde uddannelse og job
for alle.
Det forudsætter blandt andet kendskab til dansk som sprog, en god opvækst for børnene,
fælles værdier og lyst og vilje til deltagelse i arbejds- og samfundslivets mange aktiviteter
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på lige fod med alle andre. Partierne afsætter 0,3 mio. kr. til at udarbejde en integrationspolitisk redegørelse, som på tværs af sektorer og på tværs af byen fortsat skal sætte fokus
på at skabe de bedste rammer for integration i forhold til lokalsamfund, sprog, uddannelse
og job.
Muligheden for at vende tilbage til hjemlandet synliggøres ligeledes gennem information
om repatrieringsmuligheder.

12

Det grønne og bæredygtige Frederiksberg (By- og Miljøudvalget og Bolig- og
Ejendomsudvalget)
En grøn pakke til gavn for miljø og klima
Frederiksberg er den grønne by i byen. Det grønne er et afgørende element i Frederiksberg særlige identitet, ligesom bæredygtighed i miljømæssig forstand er en integreret del
af enhver indsats og aktivitet på Frederiksberg. Det er to dimensioner, som partierne er
optaget af at videreudvikle.
Den ambitiøse klimatilpasningsindsats, der skal ruste Frederiksberg overfor hyppigere og
kraftigere skybrud og minimere risikoen for oversvømmelser og følgeskader, bliver for alvor til virkelighed de kommende år. Indsatsen medvirker også til at gøre Frederiksberg
endnu grønnere og mere frodig med byrum, der inviterer til ophold og aktivitet for alle generationer.
På den baggrund er partierne enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2018 til en grøn pakke, som
yderligere styrker indsatsen for et renere, grønnere og mere bæredygtigt Frederiksberg.
Pakken består af:

-

Det grønne Frederiksberg

Partierne er enige om at plante flere træer på Frederiksberg og skabe mere grønt på gavle
og i byens rum. Det forbedrer klimaet, øger biodiversiteten og gør byen smukkere. Borgerne skal involveres i, hvor der skal plantes træer – alle skal kunne se mindst et træ fra
deres vindue.
Frederiksberg Allé er en af de smukkeste i landet. Allerede i år udskiftes en række af lindetræerne, og partierne er enige om at plante træer det sidste stykke ned mod Vesterbrogade.
Ved at begrønne byens rum kan de i endnu højere grad fungere som haver og grønne åndehuller. Partierne er enige om at gennemføre en kortlægning af mulighederne og gennemføre de første projekter allerede i 2018.
Endelig er partierne enige om at forstærke indsatsen for at gøre Frederiksberg endnu
grønnere ved at skabe grønne gavle på bygninger.

-

Et renere Frederiksberg

Byen er fuld af aktivitet også efter normal arbejdstid, og partierne er derfor enige om at
fortsætte den succesfulde styrkede indsats for et renere Frederiksberg med intensiveret
renholdelse frem til kl. 20.00 i hverdagene. Det styrker også grafittibekæmpelsen.
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Det bæredygtige Frederiksberg

Partierne ønsker fortsat at fastholde og udvikle Frederiksbergs bidrag til den grønne omstilling. Partierne lægger således vægt på målet om, at Frederiksberg bliver CO2-neutral
senest i 2035. Partierne vil i samarbejde med private og andre aktører arbejde aktivt for, at
det ambitiøse mål om muligt nås tidligere end 2035, bl.a. ved, at kommunen i dialogen
med private bygherrer opfordrer til CO2-neutralt byggeri.
Investeringerne i bæredygtighed skal skabe størst mulig effekt. Partierne er derfor enige
om at forudsætte, at Frederiksberg Kommunes deltagelse i Gate 21-samarbejdet fra 2019
overgår til et almindeligt medlemskab. I stedet prioriteres pengene til andre klimatiltag, der
fremmer en bæredygtig udvikling.
FNs verdensmål skal netop føre til en bæredygtig udvikling i både økonomisk, social og
miljømæssig forstand. Partierne er enige om at tage et medansvar for Danmarks opfyldelse af FNs 17 verdensmål og er enige om, at der i 2018 og 2019 udarbejdes et roadmap
for, hvordan Frederiksberg med størst muligt involvering af borgerne og andre aktører kan
understøtte verdensmålene i relevante strategier og politikker.
Borgernes egen affaldshåndtering udgør også et vigtigt bidrag i den grønne omstilling og
bestræbelserne på at skabe bæredygtige kredsløb for ressourcerne. En markant udfordring for at øge den bæredygtige affaldshåndtering er, at der er begrænset plads til affaldsbeholderne, herunder de nye beholdere til madaffald, som skal opstilles i 2018. For at
minimere antallet af affaldsbeholdere er partierne enige om at søge affaldsindsamlingen
optimeret, bl.a. gennem forsøg med indsamling af plast og metal fra villaer og rækkehuse i
samme affaldsbeholdere.

Bedre og flere legepladser
Frederiksberg har mange gode legepladser fordelt over hele kommunen. Men i de senere
år er der kommet mange nye borgere til, hvoraf en stor del er børn. Legepladser bliver derfor brugt flittigt, og det giver et stort slid, som skaber et større behov for renovering og for
at løfte legepladserne kvalitetsmæssigt. Det kan f.eks. være med nye legeredskaber eller
nyindretning.
Partierne er enige om en samlet pulje på 1,4 mio. i 2018 til legepladser. Arbejdet tager udgangspunkt i de bedste ideer ud fra lokale behov og henvendelser fra borgerne, samt løsningsforslag fra det udførte servicetjek af kommunens legepladser samt motions- og bevægelsespladser.

Nye byrum ved Falkoner centeret
Når metroen og det nye Falkoner Center åbner i 2019, opstår der en mulighed for et helt
nyt centralt byrum på Frederiksberg. Det er aftalt, at ATP som ejer Falkoner Centeret vender rampen, som i dag betjener deres parkeringskælder under Falkoner Centret og flytter
den, så der bliver adgang fra Howitzvej.
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Partierne er enige om at afsætte 12 mio.kr. til at nedlægge rampen til parkeringskælderen
under Frederiksberg Gymnasium og i stedet skabe en ny forbindelse under jorden, så der
kun er én rampe, som betjener begge parkeringsanlæg. Det giver mulighed for at friholde
byrummet for biler og partierne er enige om at skabe et sammenhængende byrum, der
omfatter både Sylows Allé og Sylows Plads. Der etableres endvidere 20 nye parkeringspladser under jorden.

Flere parkeringspladser
Fremover skal det være lettere for borgere og besøgende på Frederiksberg at finde en
parkeringsplads. Der er identificeret et potentiale for 1600 ekstra p-pladser og partierne er
enige om i 2018 at udarbejde en handlingsplan for eventuel udnyttelse af dette potentiale,
hvor grønne elementer indtænkes i det omfang, det giver mening.
Partierne er enige om at afsætte ekstra penge til etablering af nye parkeringspladser i
2018. Målet er, at der i 2018 anlægges 200 flere parkeringspladser i byen. Det er mange
nye pladser, som vil gøre en mærkbar forskel. Men det betyder også, at nogle af de nye
parkeringspladser kan have karakter af midlertidighed, fordi de senere bliver tænkt ind i
større klimatilpasningsprojekter og projekter i byrummene.
Partierne er også enige om, at P-pladser i perioder med lav udnyttelse kan bruges til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter i dialog med borgerne.

Udvikling af Frederiksberg hospitalsområde
Frederiksberg Hospitalsområde rummer et betydeligt potentiale for at gøre Frederiksberg
endnu grønnere og samtidig skabe en ny attraktiv bydel med sit eget særpræg. Det er det
sidste større område i kommunen, der kan byudvikles, og det er her Frederiksberg Kommune kan sikre sig rummelighed til virksomheder, offentlige service, rekreative og kulturelle aktiviteter samt boliger, som der vil blive behov for i de kommende mange år.
Partierne er enige om, at den kommende udvikling af grunden skal tage udgangspunkt i
hospitalsgrundens særlige karakter med det særlige kulturmiljø med mange bevaringsværdige bygninger og den frodige grønne karakter. Endvidere er ambitionen at fastholde og
udvikle Frederiksberg som en socialt bæredygtig by, og partierne er derfor enige om, at
eventuelle kommende boligbyggerier på hospitalsgrunden skal ske på en måde, der sikrer
variation i bolig- og ejerformer, idet både almene boliger og ungdomsboliger skal indgå i
udviklingen – jf. principperne i Kommuneplan 2017.
Partierne er på den baggrund enige om at afsætte yderligere midler, således at der er i alt
7 mio.kr. i budgetperioden til udvikling af hospitalsgrunden, herunder omfattende borgerog aktørinddragelse i forbindelse med den kommende udviklingsproces.

Områdefornyelse Finsensvej

15

Igennem mange år har der været områdefornyelse i forskellige kvarterer på Frederiksberg.
Det største og nyeste skud på stammen er Nordre Fasanvej Kvarteret. Partierne er enige
om, at det er vigtigt at bygge videre på de gode erfaringer, der er opnået med både fysiske
og boligsociale indsatser i samarbejde med borgerne i Svømmehalskvarteret, Søndermarkskvarteret og ved Nordens Plads. Der igangsættes derfor en foranalyse og et ansøgningsarbejde for en ny områdefornyelse omkring den vestlige del af Finsensvej.

Hurtigere byggesagsbehandling
En kompetent og effektiv byggesagsbehandling er vigtig, når borgere og virksomheder
gerne vil bygge om og forbedre deres fysiske rammer, eller når f.eks. drømmen om en ny
altan skal realiseres. Partierne er enige om, at sagsbehandlingstiden skal nedbringes, og
målet er en halvering. Derfor afsættes 2,0 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 samt 2,2
mio.kr. i 2020, idet også grundlaget for at beskytte Frederiksberg Kommunes mange kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger styrkes.
Senest i 2020 skal området evalueres for at vurdere behovet for eventuelt at videreføre
bevillingen.
Partierne lægger vægt på at understøtte det beskæftigelsesrettede samarbejde mellem
Frederiksberg Kommune og erhvervslivet om at forenkle og udvikle ansøgningsprocessen
i byggesager.

Bispeengbuen
Partierne er enige om at udarbejde et oplæg til, hvordan Frederiksberg Kommune kan bidrage til en eventuel kommende beslutningsproces om at udvikle området ved Bispeengbuen, herunder en mulig nedrivning.

Dyrevelfærd
Partierne er enige om at løse problemet med vilde katte ved at indgå et samarbejde med
Kattens Værn.
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Et levende kultur- og Fritidsliv på Frederiksberg (Kultur- og Fritidsudvalget)
Aveny-T
Aveny-T er en vigtig del af Frederiksbergs teaterliv. For at fastholde den meget positive
udvikling, teatret er inde i, med en skærpet ungdomsprofil, er partierne enige om at afsætte yderligere 1,5 mio. kr. i 2018 til teatrets drift.

Copenhagen Phil
Copenhagen Phil er et af landets bedste symfoniorkestre, som med udgangspunkt på Frederiksberg dækker hele Sjælland. Som følge af, at staten reducerer sit tilskud til orkestret
er partierne enige om at støtte Copenhagen Phil med 0,75 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i
2019.
I 2018 tilstræbes ved yderligere fondsfinansiering at skabe mulighed for, at Copenhagen
Phil afholder flere arrangementer på Frederiksberg. Det tilstræbes ligeledes, at der sker et
stærkt samarbejde mellem den kommende Kultur- og Musikskole og Copenhagen Phil i
form af en aftale, som definerer et fremtidigt samarbejde.

Copenhagen Pride
Organisationen bag Copenhagen Pride arbejder – bl.a. med støtte fra Frederiksberg Kommune - aktivt på at tiltrække de store mangfoldighedsevents World Out Games og World
Pride i 2021 til Hovedstaden.
Såfremt Hovedstaden får tildelt værtskabet til ét eller begge arrangementer, er partierne
enige om, at forvaltningen afklarer scenarier for Frederiksberg Kommunes bidrag til afviklingen af arrangementerne og afsøger mulighederne for fondsfinansiering frem mod budget 2019.

Bevæg dig for Livet
Partierne er enige om i 2018 og 2019 at afsætte 0,5 mio. kr. i hvert år til første fase i samarbejdet og aftalen med DGI & DIF og Frederiksberg Kommune om det ambitiøse projekt
Bevæg dig for Livet på Frederiksberg.
Bevæg dig for livet skal løftes i tæt samarbejde med Frederiksberg Idrætsunion, foreningslivet, ældreorganisationer og byens aktører i øvrigt.

Fritidspas for børn og unge samt flygtninge
For at sikre alle borgere de bedste muligheder for deltagelse i fritidslivet, er partierne
enige om at afsætte penge i 2018 med henblik på at fortsætte fritidspas til børn og unge
samt flygtninge.
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Idrætshaller
Flere borgere på Frederiksberg og ventelister til idrætsforeningerne øger presset på
idrætshaller. Partierne er derfor enige om at afsætte 1,8 mio. kr. til afdækning af mulighederne for at etablere nye idrætsfaciliteter i første ombæring på Nordens Plads.
I projektet undersøges det i 2017 i samarbejde med private, om Frederiksberg Kommune
kan udbyde et eller flere arealer med henblik på salg af byggeret og andre finansieringselementer med henblik på at igangsætte arbejdet i 2018. Målet er at neutralisere den samlede udgift til at bygge en idrætshal.
Der er igangsat de indledende skridt til en byudvikling på Københavns Universitets tidligere arealer ved Rolighedsvej. Parterne er enige om at undersøge, om byudviklingen kan
give anledning til, at der kan indpasses nye idrætsfaciliteter, eller at de eksisterende faciliteter i området kan udvikles eventuelt i samarbejde med private aktører.

Lokale til ungdomspartier m.v.
Partierne er enige om at stille lokale til rådighed for Ungerådet, Handicaprådet, ungdomspartierne og eventuelt frivillige grupper. I den forbindelse undersøges det bl.a., om Fælleshuset ved Frederiksberg Stadion kan anvendes til formålet.

Kulturpuljer
Kulturpuljerne øges med 0,5 mio. kr. i 2018, 19 og 20 for at styrke den positive udvikling i
kulturelle events og arrangementer til gavn for borgere, og som også er med til at tiltrække
turister og dermed styrke erhvervslivet.
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Effektiv administration i Frederiksberg Kommune (Magistraten)
Administrative effektiviseringer
Partierne er enige om, at personalereduktioner som følge af de i budgetforslaget indarbejdede administrative effektiviseringer såvidt muligt sker ved naturlig afgang. Der forelægges en udmøntningsplan for Magistraten primo 2018.

Nytænkning af udbud
Frederiksberg Kommune ønsker fortsat en styrkelse af samarbejdet med den private sektor.
Sigtet er, at Frederiksberg Kommune og den private sektor udveksler ideer i tæt dialog
med henblik på innovative og bæredygtige løsninger, der optimerer kommunens service til
borgerne.
For at bidrage til nytænkning af nye udbud, skal forvaltningen indhente privat konsulentbistand omkring Frederiksberg Kommunes udbudsplan samt inddrage Dansk Erhverv og DI i
arbejdet med udbud.

Gode vilkår for erhvervslivet på Frederiksberg
Partierne er enige om, at vilkårene for at drive virksomhed på Frederiksberg skal være
endnu bedre, hvilket partierne lægger vægt på, bliver et væsentligt element i den kommende erhvervsstrategi. En strategi som udvikles i samarbejde med byens erhvervsliv.
De eksisterende tilbud til almindelige iværksættere skal derfor videreføres i 2018 og 2019,
ligesom den opprioriterede erhvervsservice i forvaltningen også videreføres i samme periode.
Partierne er også enige om at støtte arbejdet med at tiltrække flere kongresser til Hovedstaden, herunder til Frederiksberg, hvor der bl.a. er ved at blive opført et nyt kongres &
musicalhotel. Det skal ske ved, at Frederiksberg Kommune bidrager til etablering af en
kongresfond i regi af Wonderful Copenhagen med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2018 og
2019.

Fundraiser
Partierne ønsker at afprøve mulighederne for at styrke fundraisingen i Frederiksberg Kommune. Til form ålet afsætter partierne 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til opstart
af konkrete projekter eventuelt i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
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Økonomiaftalen mellem KL og regeringen
Denne aftale er indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2018 i hele
landet under ét overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
I det samlede anlægsbudget er der taget højde for, at Frederiksberg Kommune i den kommende budgetkoordinationsproces kan bidrage med 15 mio. kr. til, at kommunerne under
ét overholder den anlægsramme, som er aftalt med regeringen.

Frederiksberg den 10. september 2017

__________________________
For Det Konservative Folkeparti

__________________________
For Venstre

__________________________
For Radikale Venstre

__________________________
For Dansk Folkeparti

