Budgetaftale 2021 og 2022

Et grønt og bæredygtigt
Frederiksberg

Budgetaftale for Frederiksberg Kommune 2021 - 2022
Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance indgår denne aftale om
Frederiksberg Kommunes budget for 2021 og 2022.
Partierne er med afsæt i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg enige om at styrke det lang
sigtede strategiske perspektiv og robustheden i budgetarbejdet og har derfor aftalt, at denne bud
getaftale gælder for både 2021 og 2022 – jf. sidste afsnit i denne aftale.
Med aftalen afsætter partierne ca. 4,2 mia. kr. i 2021 og 2022 til styrket service til borgerne samt
et løft på 0,5 mia. kr. i 2021 til nye anlægsprojekter i de næste fem år.
Partierne har en fælles ambition om, at Frederiksberg Kommune i de kommende år fortsat skal
være en af de kommuner i landet, hvor borgerne får mest mulig kommunal service ud af hver krone
betalt i skat.
Partierne er enige om, at skatten skal holdes i ro. Partierne er således enige om, at indkomstskat
ten, grundskylden og dækningsafgiften i 2021 og 2022 fastholdes uændret på henholdsvis 22,8
procent, 24,75 promille og 5 promille.
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Bæredygtigt Frederiksberg
I budget 2020 blev den samlede kommunalbestyrelse enige om at anlægge en bredere, mere
fokuseret og mere ambitiøs tilgang på Frederiksberg Kommunes udvikling på kernevelfærdsområ
derne og i arbejdet med at håndtere de brændende klimaudfordringer.
Partierne er enige om, at det strategiske grundlag for denne aftale om budget 2021 og 2022 fortsat
er budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. En strategi som sætter retning for Frederiksberg
Kommunes overordnede udvikling for blandt andet kommunens kernevelfærd, byrum, klimaet og
borgernes tryghed.
Det betyder, at partierne dermed er enige om at fortsætte disse fire langsigtede ambitiøse satsnin
ger:
•

Børnene er fremtiden. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for
at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg.

•

Den grønne og CO2-neutrale by. Frederiksberg Kommune skal understøtte ambitionen
om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet.
Lokalt og globalt.

•

Byen for alle. Frederiksberg skal være en by for alle, uanset indkomst og livssituation og
sikre velfærden for borgere, der er udsatte og for byens ældre.

•

Investeringer i fremtiden. Investeringer i varige forbedringer i den fælles by til gavn for
alle.

Under hver satsning har partierne aftalt en række nye initiativer, som beskrives nedenfor.
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Bæredygtigt Frederiksberg - Børnene er fremtiden
Børnefamilierne på Frederiksberg bidrager til at skabe en glad, levende og mangfoldig by. Børnene
og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge familieliv, som
passer til dem. Det skal fortsat være muligt og attraktivt for børnefamilierne at slå rod og bo på
Frederiksberg.
Derfor skal Frederiksberg fortsat tilbyde gode dagtilbud, en fremtidssikret skole, en trafiksikker
cykel-by at færdes i og ikke mindst en by, der er rig på gode oplevelser.
Partierne vil, at Frederiksberg Kommune styrker samarbejdet med forældrene, børnene og deres
netværk og lokalsamfundet og bidrager til et godt og udviklende børne- og ungeliv for alle uanset
udgangspunkt og livssituation. De rammer, som kommunen tilbyder, skal bidrage til, at børn og
unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej
med uddannelse og beskæftigelse.
Frederiksberg har gode dagtilbud og en stærk folkeskole, som både er blevet moderniseret og
udbygget gennem de seneste år. Partierne vil med budget 2021 og 2022 fortsætte det arbejde,
der blev sat i gang med budget 2020 med bedre normeringer på dagtilbud og samtidigt sikre et
historisk løft til Frederiksbergs skoler.

Historisk løft til folkeskolen
Skolen er en af de væsentligste arenaer for børns trivsel og udvikling, og partierne er enige om, at
skolelivet er et højt prioriteret område for Frederiksberg Kommune. Skolerne skal danne og ud
danne alle børn til livet, til ungdomsuddannelse, nogle til videreuddannelse, og alle til arbejdsmar
kedet nu og i fremtiden.
Med budgetaftalen sættes der fokus på at gøre en god skole endnu bedre i form af en række
prioriteringer til fordel for skolerne.
Partierne afsætter i alt 357,5 mio. kr. ekstra i perioden 2021-2025 til at realisere ambitionerne. Det
giver et historisk løft til folkeskolerne på Frederiksberg.
Kick-start på ”Fremtidens skole 2030”
Partierne er enige om, at der skal laves en samlet masterplan for skoleområdet – ”Fremtidens
skole 2030” – som præciserer visionen og principperne for den gode folkeskole på Frederiks
berg. Det gøres via en proces med tæt inddragelse af alle skolens aktører, som bygger på værdi
erne og indsatserne defineret i ”Bæredygtigt Frederiksberg”.
Frederiksberg Kommune

|

Budgetaftale 2021 og 2022

|

frederiksberg.dk/budget2021 4

Partierne ønsker fortsat at kunne tilbyde alle børn og unge et trygt og udviklende læringsmiljø.
Både de børn og unge, som er sårbare og de børn og unge, som har særlige talenter eller særlige
behov. Børnene skal trives, udvikle sig, lære og være en del af et fællesskab. Skolerne skal un
derstøtte børn og unges muligheder for at udvikle sig til kompetente og livsduelige medborgere,
der kommer godt i vej med uddannelse og beskæftigelse. Skolerne på Frederiksberg skal være et
positivt tilvalg for børn og forældre, som understøtter børnefamiliernes beslutning om at blive bo
ende på Frederiksberg, også når familien vokser.
Partierne er ambitiøse på børnenes vegne og vil sikre, at alle børn lærer så meget som de kan.
Masterplanen ”Fremtidens skole 2030” skal lægge grundlaget for de kommende års prioriteringer
på skoleområdet. I 2021 afholdes et skolepolitisk topmøde, hvor vision og principper drøftes i en
åben og inddragende proces. På baggrund heraf udarbejdes den egentlige masterplan, som skal
være grundlaget for såvel den fagligt pædagogiske udvikling som prioriteringer og valg i forhold til
renoveringer og moderniseringer af skolernes bygninger.
Bedre og moderne fysiske rammer, der matcher fremtidens skole
Det har stor betydning for eleverne trivsel og læring, at skolens lokaler har et godt indeklima, er
inspirerende og fremstår indbydende og vedligeholdte. Derfor afsættes midler til både renovering
og modernisering af folkeskolerne på Frederiksberg. Nogle skoler har et stort vedligeholdelsesef
terslæb og skal have renoveret klimaskærmen. I forbindelse med renoveringen af skolerne moder
niseres de samtidig, så de lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole. Dette med
hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og såvel enkeltfaglig som tvær
faglig undervisning. Ved renoveringen vil der endvidere være fokus på at skabe rammer, som un
derstøtter ambitionen om en inkluderende skole, hvor alle børn trives.
Partierne er enige om at afsætte 63 mio. kr. til masterplanen ”Fremtidens skole 2030” og 169,8
mio. kr. til renovering af skolerne på Frederiksberg, hvoraf der afsættes 20 mio. kr. til genhusning.
Midlerne anvendes til renovering af Søndermarkskolen og Lindevangsskolen. Herudover afsættes
der midler til at renovere en række af skolernes idrætsfaciliteter, hvilket bl.a. vedrører Skolen på
Bülowsvej, Skolen ved Søerne, Skolen på Duevej, Skolen på La Cour Vej og Søndermarkskolen.
Partierne er opmærksomme på, at de store renoveringer af skolerne forudsætter genhusning af
børnene i en kombination af andre lokaler i byen og pavillionløsninger. Genhusning sker i en kom
bination af pavilloner opsat på skolens udeareal eller på areal i nærheden af skolen, nogle klasser
i den tidligere daginstitution Nyelandsgården samt ved brug af lokaler i klubberne tilknyttet sko
lerne.

Frederiksberg Kommune

|

Budgetaftale 2021 og 2022

|

frederiksberg.dk/budget2021 5

Fagligt løft af folkeskolen
Partierne er enige om at afsætte i alt yderligere 52,3 mio. kr. i perioden 2021-2025, som skal give
mulighed for et fagligt løft i form af to-lærerordning, lokal arbejdstidsaftale mv.
Et løft af folkeskolen indebærer således et øget antal lærertimer til støtte for såvel den almene
undervisning som elever med særlige behov. Partierne er enige om, at to-voksen-undervisning,
faglig udvikling på centrale fagområder, mentor- og støtteordninger til børn med særlige behov og
generelt en tidligere og mere forbyggende tilgang til arbejdet med børn i udfordrende positioner,
er vigtig.
Partiernes udgangspunkt er, at familiernes ønske om skole skal opfyldes. Derfor vil der også i de
kommende år være fokus på at sikre, at der ved fastlæggelse af skoledistrikter fortsat er plads til
et tilstrækkeligt antal frie valg på tværs af disse, når der skal oprettes klasser.
Gode og klare rammer for arbejdet er et væsentligt fundament for den gode skole. Med udgangs
punkt i den nye centrale overenskomst på lærerområdet fortsætter forhandlingsprocessen om en
lokal arbejdstidsaftale på lærerområdet, hvor der er fokus på det gennemsnitlige undervisnings
timetal og rammer for forberedelse og efterbehandling af undervisningen, på overskuelighed og
klarhed for lærerne og på god og tæt dialog mellem alle parter.
Løft til specialundervisning
Frederiksberg oplever, som mange andre kommuner, et økonomisk pres på specialundervisnin
gen. For at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at hjælpe de børn, som har særlige behov,
prioriteres et økonomisk løft på området i de kommende år. Det økonomiske pres på det speciali
serede område håndteres derudover med udgangspunkt i de anbefalinger, som den igangsatte
analyse af specialundervisningsområdet kommer med. Konkret tilføres specialundervisningsom
rådet i alt 44,1 mio. kr. i perioden 2021-2025.
Alle børn skal så vidt muligt undervises i eller i tæt tilknytning til det almene skoleområde, men
børn, som har behov herfor, skal have mulighed for en god dagligdag i særlige rammer. Forligs
partierne er derfor enige om, at udviklingen af en mere inkluderende skole skal tage udgangspunkt
i børnenes behov, ligesom der er enighed om, at Frederiksberg fortsat skal have en bred vifte af
tilbud på det specialiserede børneområde. Der skal i den forbindelse bl.a. tages stilling til, om der
skal oprettes flere specialundervisningstilbud tæt på den almindelige undervisning.
Skolemad til alle med fokus på mere økologi og bæredygtigt emballage
Det gode skolemåltid er en del af fundamentet for den gode skole. Skolemadsordningen er en
succes, og partierne er enige om at fortsætte og udvide ordningen, så flere kan være med, og så
bæredygtighed i produktion og emballage kommer i fokus. Derfor er det et mål, at maden ved
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næste udbudsperiode skal være mere økologisk. Ordningen udvides til 3,3 mio. kr. i 2021 og der
udover afsætter partierne 1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2022/23 og 2023/24 til mere økologi.
Profilskoler
Som del af arbejdet med masterplanen Fremtidens Skole 2030 er partierne også enige om, at
rammer og muligheder for særlige profiler og linjer på skolerne skal undersøges med henblik på at
øge skolernes attraktivitet. I det omfang der er kapacitet undersøges muligheden for at optage
elever fra andre kommuner. Disse muligheder skal endvidere drøftes med skolebestyrelserne, le
dere og medarbejdere.
Løft og opprioritering af åben skole med fokus på dannelse
På Frederiksberg har børn og unge gode muligheder for et varieret fritidsliv. Derfor lægger parti
erne vægt på, at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til både Musikhøjskolen
og idrætsforeningernes mange tilbud. Derfor afsættes 1,1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2021/22 og
2022/23 til at gennemføre instrumentklasser og til en playmaker-funktion, der kan koordinere og
organisere samarbejdet og aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger.
Partierne er enige om, at forståelse for betydningen af det sunde måltid, den bæredygtige fødeva
reproduktion, den praktiske side af dyrkelse af grøntsager og frugt er en vigtig del af børns dan
nelse. Derfor indgås der systematisk samarbejde med ”Haver til Maver”, så skoleklasserne i 6.
eller 7. klasse prøver ”Haver til Maver”. Der afsættes 1,0 mio. kr. i hvert af skoleårene 2021/22 og
2022/23.
Fortsat fokus på børn med særlige talenter
Partierne ønsker, at alle børn lærer så meget, som de kan. Det betyder også, at børn med særlige
forudsætninger skal have særlige udfordringer og opleve at skulle yde deres bedste. Der afsættes
derfor årligt 0,6 mio. kr. til øget holddeling i skolerne, således at der i perioder kan laves særlige
forløb for børn med særlige forudsætninger. Samtidig fortsættes juniortalentforløbet, hvor særligt
dygtige elever tilbydes forløb på de gymnasielle uddannelser i 8. og 9. klasse. Der afsættes årligt
0,4 mio. kr. til dette.
Socioøkonomisk tilskud
Partierne ønsker at fortsætte tildelingen efter socioøkonomiskekriterier til skolerne med 1,0 mio.
kr. årligt i perioden 2022-2025.
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Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022
Partierne er opmærksomme på, at de første år af et barns liv har afgørende betydning. Mange
børn befinder sig i dagtilbud i en stor del af deres vågne timer, og kvalitet i dagtilbuddene er derfor
central både for børnenes daglige trivsel og forældrenes tryghed. Forskningen viser, at højkvali
tetsdag-tilbud giver børn et bedre udgangspunkt for livet. Der er en positiv påvirkning af dette langt
ind i voksenalderen, både for uddannelsesvalg, erhvervsvalg, præstationer og relationer.
Derfor har partierne valgt at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres allerede fra
2022. I 2022 skal der således være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver
for hver voksen, beregnet efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode.
Partiernes mål er, at de voksne udgøres af 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmed
hjælpere.
Partierne er også enige om, der skal arbejdes med en samlet kvalitetsstrategi for området, som vil
bygge på klare mål og frihed for institutionerne til at nå disse mål, samtidig med en effektorienteret tilbagemelding til det politiske niveau. Dermed kan børneudvalget løbende følge med i den
kvalitet, som børnene mødes af.
Partierne er endvidere enige om, at der som led i strategien skal arbejdes med kommunens tilsyn,
de styrkede pædagogiske læreplaner, sprogunderstøttelse og tidlig indsats. Dermed understøttes
det, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Arbejdet indebærer også, at der
arbejdes med masterplan for den fysiske udvikling af dagtilbuddene, der afdækker vedligeholdel
sesbehovet, og fastsætter principper for det pædagogiske læringsmiljø, så de fysiske rammer kan
følge med de pædagogiske ambitioner.
Samarbejde med ZOO
Frederiksberg Kommune støtter børn og unges naturfaglige dannelse og vil i den forbindelse øge
institutionernes brug af ZOO. Udover særlige forløb for alle skoler (åben skole), afsættes der midler til, at dagtilbuddene får øget adgang til oplevelserne i ZOO, så børnenes nysgerrighed og interesse for naturen stimuleres. Der afsættes 0,15 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
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Bæredygtigt Frederiksberg – Den grønne og CO2-neutrale by
Den grønne og CO2-neutrale by i ”Bæredygtigt Frederiksberg” understøtter ambitionen om et bæ
redygtigt miljø på Frederiksberg og skal på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og
globalt.
Partierne er enige om, at en ressourcestærk kommune som Frederiksberg bør gå forrest i indsat
sen for en CO2-neutral verden. Det er fortsat partiernes mål, at Frederiksberg er CO2-neutral i
2030. Partierne genbekræfter den ambitiøse satsning på den grønne og CO2-neutrale by, som
kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 – herunder en række projekter som bæredygtighedslabo
ratoriet og den kommende grønne indkøbspolitik.
Samlet afsætter partierne 0,65 mia. kr. til grønne og bæredygtige tiltag i hele perioden, hvoraf
halvdelen er skattefinansieret. Af det går 0,2 mia. kr. til grønne og bæredygtige tiltag, der bidrager
til mindre CO2-udledning.

Klimapakke – klimafond på 60 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030 og etablerede i den forbindelse en klimafond, hvor der blev afsat 5 mio. kr. årligt til initiativer, der understøtter den grønne og bæredygtige omstilling. Kommunalbestyrelsen nedsatte også et bæredygtighedsråd, hvor nogle af landets førende eksperter skal rådgive magistraten om bæredygtighed i
bred forstand, herunder Frederiksberg Kommunes ambition om hurtig CO2-neutralitet.
Klimafonden er allerede prioriteret for de næste par år til blandt andet el-ladegaranti fra 2025 og
det kommende bæredygtighedslaboratorium. Partierne er enige om at fremrykke ladegarantien til
2021, hvorefter der maksimalt vil være 250 meter til en el-ladestander.
Med udgangspunkt i ambitionerne i Bæredygtigt Frederiksberg og målet om at være CO2-neutral
i 2030, blev det i budget 2020 aftalt at etablere en klimafond, hvor der varigt afsættes 5 mio. kr.
årligt til initiativer, der understøtter den grønne og bæredygtige omstilling.
For at sikre endnu mere fremdrift i den grønne omstilling og bæredygtighed, herunder understøtte konkrete tiltag, som bidrager til udmøntning som er kompatibel med Parisaftalen, foreslås det at
tilføre klimafonden yderligere 5 mio. kr. årligt i driftsmidler samt herudover i alt 10 mio. kr. til anlæg
i perioden 2021-2022.
Dermed vil der under klimafonden være i alt 60 mio. kr. til disposition i perioden 2021-25 (50 mio.
kr. i driftsmidler og 10 mio. kr. i anlægsmidler).
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Den markante udvidelse af klimafonden vil blandt andet kunne understøtte:
•

Transport og grøn mobilitet:
o

Hurtigere omstilling af egen bilflåde som allerede er rigtig godt på vej. Borgernes
omstilling, som Frederiksberg Kommune understøtter gennem arbejdet med ambi
tionen om at blive el-bilby nr. 1.

o

Hurtigere omstilling af den kollektive transport til el-busdrift, hvor partierne finder det
realistisk at fremrykke omstillingen fra 2030 til 2025

o

Kommunens klimakompensation.

o

Innovationspartnerskaber

o

Varmeø-effekt – (pilotprojekter)

o

Andre skalerbare projekter med henblik på at realisere målet om CO2-neutralitet i 2030.

Den nærmere udmøntning af klimafondens midler vil ske af magistraten med henblik på at opnå
størst mulig CO2-reduktionseffekt og efter rådgivning fra Bæredygtighedsrådet. Inden forelæggelse for magistraten drøftes udmøntningen af midlerne i budgetforligskredsen med henblik på at
opnå enighed herom.

Bæredygtigt indkøb
Partierne er også opmærksomme på det allerede aftalte arbejde om bæredygtigtigt indkøb, hvor
partierne er opmærksomme på vigtigheden af, at kommunens indsats for at indkøbe mere bære
dygtigt implementeres hurtigt og effektivt.

Ladegaranti 2021 - parkering i Danmarks elbil-by nr. 1
Partierne er enige om, at Frederiksberg som Danmarks elbil-by nr. 1 skal gå forrest med at skabe
forudsætningerne for at skifte til el-bil. Derfor opsættes 40 nye ladestandere i kommunen, som
sikrer ladegaranti på Frederiksberg, så enhver borger maksimalt har 250 meter til nærmeste of
fentligt tilgængelige ladestander. Hver lokalitet omfatter 1 ladestander, hvor der er 2 bilparkerings
pladser, man kan lade på. Der nyetableres 40 bilparkeringspladser, som sammen med eksiste
rende parkeringspladser sikrer, at der er egnede lokaliteter i hele kommunen til ladestanderne. På
den måde kommer der 80 nye opladningsmuligheder samtidig med, at bilparkeringskapaciteten
udvides med 40 pladser. Der plantes samtidig 40 nye træer.
Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til etablering af bilparkeringspladser og plantning af træer, samtidigt
med at de i klimafonden 2020 afsatte midler til at opfylde ladegarantien fremrykkes. Det forudsæt
tes, at standerne etableres i samarbejde med private parter.
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Bynatur og biodiversitet - flere grønne områder, natur og træer
Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er især knyttet til det grønne. Det gælder træer, grønne ån
dehuller og haver såvel som i den måde, hvorpå det grønne tænkes ind i de bæredygtige løsninger
i byen, herunder klimatilpasning. Partierne er enige om, at bynaturen, biodiversiteten og et frodigt
blomsterigt udtryk kan styrkes yderligere. Derfor afsættes der en pulje på 15,8 mio. kr. til at skabe
større biodiversitet og mere bynatur. Det ske ved at etablere flere små grønne og blå lommer,
bedre forhold for insekter og blomster, og en yderligere begrønning af mindre pladser og gade
hjørner. Ved et kommende udbud vil der være særligt fokus på begrønning af læskure mv.
Endvidere er partierne enige om at lave en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård som grønt
åndehul i byen.
Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen og følger derefter den normale beslutningsproces.

Bedre cykelforhold
Bedre forhold for cyklisterne er en væsentlig faktor i arbejdet med at sikre en mere bæredygtig
transport på Frederiksberg. Målet er fortsat cykelstier langs alle trafikveje og skoleveje, hvor der
færdes mange børn. Cykelstierne skal medvirke til at øge trygheden og trafiksikkerheden og der
med øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen. Partierne er fortsat enige
om, at der prioriteres cykelstier på Jens Jessens Vej, og partierne vil i 2021 revurdere mulighe
derne for at etablere cykelsti på Frederiksberg Allé med henblik på at afsætte finansiering til en
løsning. Partierne er også enige om at prioritere yderligere budget til cykelparkeringsmulighederne
i byen, så målsætningen om 1.200 nye cykelparkeringspladser opfyldes i budgetperioden og af
sætter derfor yderligere 3,0 mio. kr. til formålet.
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Bæredygtigt Frederiksberg – Byen for alle
Frederiksberg er en mangfoldig og tryg by, som rummer mennesker i forskellige livssituationer og
med forskellige muligheder og behov. Partierne er enige om, at der skal være plads til alle på deres
vej gennem livet – det har altid været Frederiksbergs kendetegn, og det skal det blive ved med at
være.
Frederiksberg er et fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med.
Gennem de senere år har social bæredygtighed været et stærkt afsæt for arbejdet med at sikre et
Frederiksberg for alle. Det arbejde er partierne enige om skal fortsætte.
Med satsningen ”byen for alle” ønsker partierne at prioritere den nære tryghed for alle herunder
byens ældre og udsatte borgere.

Ældrepakke: Tryghed og værdighed
Det skal være trygt at blive ældre på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har igennem flere år
arbejdet systematisk med værdighed i mødet med alle borgere. Det sker gennem en synlig ledelse,
der sætter retning og italesætter en kultur baseret på værdier som anerkendelse, inddragelse,
værdighed og omsorg. Det sker også via målrettet kompetenceudvikling og en ambitiøs strategi
for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på et presset arbejdsmarked. Kommu
nens værdigheds- og ældrepolitik sætter retningen for kommunens indsatser.
Tryghed og værdighed på plejecentre
Partierne er enige om, at situationer, som man har set eksempler på i andre kommuner, ikke må
kunne ske på Frederiksberg. Partierne noterer sig, at der er ledelsesmæssigt fokus på udfordrin
gerne i plejen på plejecentrene, og prioriterer yderligere 23 mio.kr. i budgetperioden til en pakke af
tiltag rettet mod en styrkelse af en tryg og værdig ældrepleje på plejecentrene. Midlerne fordeler
sig med 2,6 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. varigt. Pakken indeholder følgende elementer:
o

Sikre overdragelse af viden ved vagtskifte i plejen af den enkelte ældre – ingen tab af viden.

o

Styrket pårørendekontakt og fortsat prioritering af pårørendekoordinator.

o

Værdighedsrådgivning og supervision af medarbejderne skal sikre vedvarende kvalitet.

o

Fagligheden på plejecentrene styrkes med en udgående funktion fra hjemmeplejen.

o

Bemandning styrkes på plejecentrene om aftenen, om natten og i weekenderne.
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Dermed skabes det fornødne fundament for et endnu tryggere ældreliv i plejecentrene i Frederiks
berg Kommune. Der sikres en fokuseret opfølgning på indsatserne i form af ekstra audit samt en
tværgående ledelsesmæssig opfølgning i forhold til supervisionen, indsatsen fra hjemmesygeple
jen og erfaringer fra pårørendekoordinatoren. Fokus er på en løbende forbedring af kvaliteten af
indsatsen og indsatsen drøftes løbende i de lokale MED-udvalg. Dette kombineres med en styrket
tilsynsfunktion, idet der her afventes regeringens planer om et evt. statsligt tilsyn på ældreområdet.
Der afrapporteres årligt på den samlede indsats til ældre- og omsorgsudvalget.
Fortsat styrket ældrepleje
Partierne noterer, at handleplanen for værdig pleje på plejecentrene ikke står alene, og at der er
andre væsentlige indsatser allerede i dag, der har til hensigt at styrke tilbud til borgere med demens
og hjerneskade, herunder at det sikres, at mad og måltider bliver ramme om hyggeligt social sam
vær. Mange af de tiltag, der er taget på sundheds- og ældreområdet i de seneste år, er finansieret
af den såkaldte værdighedsmilliard. Partierne er derfor enige om, at det er nødvendigt at fortsætte
med de eksisterende indsatser og sikre kontinuitet i ydelserne, hvorfor Frederiksberg Kommunes
andel af den såkaldte værdighedsmilliard permanentgøres. Indsatserne bliver både bedre og billi
gere når de ikke længere er projekter og dermed sikrer variggørelsen af initiativerne i værdigheds
milliarden også en del af finansieringen af værdighedspakken på plejecentrene. Løftet af beman
ding i hjemmesygeplejen og på plejecentre fortsætter også varigt som tæt integreret del i den or
dinære drift på sundheds- og omsorgsområdet i forlængelse af, at den statslige pulje om ’Bedre
bemanding’ finansieret via finansloven udløber i 2021.

Markant løft til udsatte børn og voksne
Både det specialiserede børne- og voksenområde er udfordret økonomisk set. Derfor har partierne
valgt at give området et økonomisk løft, så indsatsen over for de mest udsatte sikres.
På børneområdet har der været et stigende udgiftspres både i forbindelse med forebyggende for
anstaltninger og anbringelser. Med budgettet for 2021 afsætter partierne midler til et markant løft,
således at der kan igangsættes de relevante tiltag for børn, unge og familier i udsatte positio
ner. Tidligere besluttede effektiviseringer er blevet nulstillet, og lagt ind med en ny realistisk profil
i årene 2021-2023. Partierne ønsker at sætte særskilt fokus på genopretningen af familieafdelin
gen ved at nedsætte et såkaldt §17, stk. 4-udvalg.
På det voksenspecialiserede område er der allerede investeret med ”Den Sociale Masterplan” som
politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling. Partierne noterer sig, at der i dag
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er en bredere tilbudsvifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremti
dens behov. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgernes livskvalitet. Og det giver afkast i form
af lavere enhedsomkostninger. Det er en udvikling som sker med bred opbakning fra alle partier.
Økonomien på socialområdet er dog samtidigt under pres. Det skyldes bl.a. øget udgift til den
særligt tilrettelagte undervisning for unge med særlige behov (STU). Det er en positiv udvikling, at
flere unge i målgruppen ønsker uddannelse, men det er også forbundet med større økonomiske
omkostninger, som nu bevilges fuldt ud svarende til det nuværende forbrug.
Partierne er på den baggrund enige om et fælles udgangspunkt, hvor målet er at sikre en forsat
bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger. Partierne støtter op om
de overordnede sigtelinjer i en genopretningsplan. Dette indebærer, at en række effektiviserings
tiltag iværksættes for at gavne en bæredygtig økonomisk udvikling. Samtidigt gøres en lang række
midlertidige bevillinger til forebyggende og fremskudte indsatser varige. Indsatser der kan forhindre
behovet for mere indgribende indsatser.
En variggørelse af de midlertidige bevillinger betyder, at Frederiksberg Kommune bygger videre
og udvikler på de store investeringer, der er fortaget gennem en årrække. De omfatter bl.a. med
den fremskudte og håndholdte indsats, rettet mod borgere med psykiske lidelser, de udsatte unge
og voksne hjemløse og sårbare grupper. Med genopretningsplanen ønsker partierne at fastholde
den sociale udvikling samtidigt med, at den styrkes og udbygges på en række områder – på en
økonomisk forsvarlig og bæredygtig måde.
Partierne er enige om at følge udviklingen på det voksenspecialiserde område tæt med et vedva
rende fokus på at sikre gode tilbud til borgerne inden for de økonomiske rammer.

Finansiering af løftet til de specialiserede områder
Frederiksberg Kommunes specialiserede områder løftes samlet set med godt 36 mio. kr. fra 2021
og finansieres ved en blanding af effektiviseringer inden for områderne, midler fra økonomiaftalen
og et solidaritetsbidrag fra hele kommunens drift.
Det solidariske bidrag fremkommer ved, at prisreguleringen og lønreguleringen i 2021 ekstraordi
nært omdisponeres fra kommunens øvrige driftsområder til de specialiserede områder. Hermed
hjælper hele kommunen med at tilvejebringe de nødvendige økonomiske rammer for nogle af Fre
deriksbergs mest sårbare og udsatte borgere. Pris- og lønreguleringen er den procentdel, som
kommunens budgetter hvert år stiger med. I 2021 udgør prisreguleringen 0,7 pct. og lønregulerin
gen 1,5 pct.
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Partierne er enige om, at de dele af dagtilbudsområdet, der indgår i normeringsopgørelsen, æld
replejeområdet samt skolernes lønbudgetter til undervisning friholdes fra omdisponeringen af løn
reguleringen. En del af provenuet fra omdisponeringen afsættes på en reserve med henblik på at
kunne imødekomme en eventuel yderligere opdrift på de specialiserede områder. Hvis der ikke
viser sig behov for at trække på reserven vil forligspartierne i 2021 kunne disponere midlerne til
andre formål.
Beslutningen om P/L er truffet af et flertal i magistraten.

Områdefornyelse i Frederiksberg Vest
Partierne fastholder ambitionen om at forny og forbedre kvarteret omkring den vestlige del af Fin
sensvej Vest i regi af projektet områdefornyelse Finsensvej Vest. Arbejdet skal ske i samarbejde
med lokale aktører, herunder beboere, brugere, institutioner og virksomheder. De afsatte byforny
elsesmidler på 37,5 mio. kr. i anlægsplanen målrettes dette kvarter. Den tryghedsskabende indsats
i Finsenshave fastholdes.

Flere bofællesskaber for ældre
Partierne er opmærksomme på mange borgeres store ønsker om at få endnu flere seniorboligfæl
lesskaber i tråd med intentionen om at have boliger til alle typer borgere i forskellige livssituationer.
Partierne er enige om, at også boligfællesskaber for ældre skal indgå i Frederiksberg Kommunes
dialog med bygherrer.

Almene boliger på Frederiksberg
Partierne ønsker fortsat at fremme byggeriet af nye almene boliger på Frederiksberg sammen med
de almene parter. Investering i grundkapitalindskud på 30 mio. kr. fastholdes derfor i budgetperio
den.
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Bæredygtigt Frederiksberg – Investeringer i fremtiden
Det har altid kendetegnet Frederiksberg, at kommunalbestyrelsen har investeret langsigtet, så in
vesteringerne kommer fremtidige generationer til gode. Det vil partierne fortsætte med og prioritere
i de strategiske temaer, som ligger i ”Bæredygtigt Frederiksberg”.
Med denne aftale prioriterer partierne et markant investeringsløft gennem hele budgetperioden.

Markant løft af kommunale bygninger og idrætsanlæg
Partierne er enig om, at der skal ske et markant løft i vedligeholdelsestanden af kommunens ejen
domme, dvs. skoler, de kommunale beboelsesejendomme, idrætsanlæg, dagtilbud med flere. Der
for vil partierne mere end fordoble budgettet til kommunens vedligeholdelse af ejendomme og
idrætsanlæg, således at det udgør 315,4 mio. kr. over de næste 5 år mod hidtil forudsat 144 mio.
kr. Arbejdet med vedligeholdelsesplanen skal også øge energieffektiviteten i kommunens bygnin
ger og på den måde bidrage til at nå Frederiksberg Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030,
ligesom der i alle renoveringsopgaverne vil være fokus på at vælge de mest miljørigtige og bære
dygtige løsninger.
Med det tværgående løft af Frederiksberg Kommunes vedligeholdelsesindsats sikrer partierne, at
der også i fremtiden er optimale rammer for Frederiksberg Kommunes offentlige service og bor
gernes hverdagsliv.
Som det fremgår ovenfor igangsættes en samlet renovering af de tre skoler Ny Hollænder Vej
(igangsat), Lindevangsskolen og Søndermarkskolen for i alt 135,1 mio. kr. Ligesom der afsættes
midler til genhusning. Samtidig afsættes 5 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse af skolegym
nastiksalene på Søndermarkskolen og Skolen ved Søerne, og yderligere 1 mio. kr. til opgradering
og vedligehold af andre gymnastiksale.
Vedligeholdelsen af de kommunale idrætsfaciliteter løftes også, idet der afsættes 26,4 mio. kr. til
bl.a. en levetidsforlængelse af Hermeshallen, udskiftning af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej
og Frederiksberg Stadion samt renovering af klubhus og kunstgræsbane på Nandrupsvej.
Endelig afsættes puljer til vedligehold, så der i højere grad bliver mulighed for at håndtere bl.a.
vedligeholdelse af daginstitutionerne og opståede behov i de kommunale ejendomme. Alt arbejdet
følger Frederiksberg Kommunes normale praksis for sociale klausuler.
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Renovering af kommunale beboelsesejendomme
De kommunale beboelsesejendomme prioriteres med i alt 64 mio. kr., således at vitale bygnings
dele renoveres. Renoveringsplanen udarbejdes i tæt dialog med beboerrepræsentanterne og bud
getforligspartierne. Samtidig renoveres de almene plejecentre for i alt 20 mio. kr.

Frederiksberg Bakke
I dag er Frederiksberg Bakke præget af den trafikerede Roskildevej, der danner ’barriere’ mellem
de to parkområder Frederiksberg Have og Søndermarken. Ved at ændre på udformningen af vej
arealet på toppen af bakken, kan der skabes større sammenhæng mellem de to parkområder. Et
mere veldefineret byrum på toppen af bakken øger den rekreative værdi, idet der kan skabes bedre
forhold for fodgængere og samtidig ske et markant arkitektonisk og oplevelsesmæssigt løft af ste
det. Etablering af et byrum på toppen af bakken er første etape i etableringen af et sammenhæn
gende rekreativt område omkring Frederiksberg Bakke, der senere kan videreudvikles med yder
ligere byrumsmæssige og trafikale tiltag, som også kan få betydning for ZOO og Cisternerne. Par
tierne er enige om forsøgsmæssigt at afspærre toppen af bakken i trafiksvage perioder af året.
Forligskredsen er derfor enige om at afsætte 9,0 mio. kr. til at udvikle de rekreative værdier i om
rådet omkring Frederiksberg Bakke ved at etablere et byrum på toppen af bakken.
Partierne er enige om, at med denne løsning er det ikke relevant at arbejde videre med en kom
mende tunnelløsning for biltrafikken.

Pladsen bag rådhuset
Partierne er enige om i budgetperioden at afsætte 131,4 mio. kr. til at etablere en p-kælder med
275 pladser og til et løft af byrummet bag rådhuspladsen uden biler i det de eksisterende bilparke
ringspladser nedlægges. Der afsættes 20,6 mio. kr. til en plads, og der sættes fokus på lege- og
opholdsarealer, udeservering, springvand/vandleg, kunst- og kultur og markedsfunktIioner (f.eks.
torvehaller) og på at udvikle pladsen grønt og rekreativ som et demonstrationsprojekt indenfor
klimavenlige løsninger. Udformning af pladsen udmøntes af forligspartierne efter dialog med bor
gere og naboer. Midlertidighed som for eksempel beachvolley kan også indgå.
Henover sommeren 2020 har der været borgerdialog og aktiviteter på pladsen, og forligspartierne
er enige om at indfri borgernes ønsker om, at parkering flyttes til en kælder under pladsen. Projektet indeholder også et forsinkelsesvolumen til regnvand, der som et led i målsætningen om øget
klimatilpasning, tænkes genanvendt til nedkøling, vanding eller langsom fordampning, ligesom
pladsen kan være et demonstrationsprojekt for andre klimaløsninger.
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I forbindelse med arbejdet om pladsen bag Rådhuset undersøges mulighederne for at inddrage
Grønnegården til en udvidelse af Rådhuset, hvormed dyre lejemål til annekser udenfor Rådhuset
kan nedlægges. Grønne og borgerrettede alternativer undersøges også.
Partierne er enige om at arbejde mod nye balancer mellem behovet for parkeringspladser og kvaliteten af byens rum. Partierne er således enige om en principiel målsætning om, at for hver nye
100 bilparkeringspladser ekstra, der etableres i p-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringsplad
ser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til andre formål. Partierne er også enige om, at
der i forbindelse med kommuneplanarbejdet skal ske en nedsættelse af kravet til etablering af nye
bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri, og at intensivere arbejdet med, at bilparkeringspladser
midlertidigt kan bruges til rekreative formål, f.eks i sommerperioden.

Kultur- og musikskole på konservatoriegrunden
Partierne er enige om, at der skal etableres en Kultur- og musikskole på grunden bag Det Konge
lige Danske Musikkonservatorium, og at der i tilknytning hertil - i samarbejde med private aktører
- skal etableres kollegielejligheder og en parkeringskælder. Partierne afsætter en økonomisk
ramme for kommunens udgifter til etablering af kultur- og musikskolen på 101,5 mio. kr.
Kultur- og musikskolen skal med afsæt i den nuværende Musikhøjskole undervise børn og unge i
de klassiske kultur- og kunstfag som musik, billedkunst, film, dans og deres blandingsformer. Den
unikke placering på konservatoriegrunden muliggør et fagligt campus i samarbejde med de musikfaglige og kreative institutioner, der allerede i dag er placeret på grunden - herunder Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium, Mediegymnasiet Next, Det Danske Suzukiinstitut, Musikmuseet un
der Nationalmuseet og Copenhagen Phil.
Partierne er enige om, at det i forbindelse med en ny Musik- og kulturskole skal undersøges, om
der er muligheder og eventuelt investeringsbehov til etablering af en musikprofil eller særlige mu
siklinjer på en eller flere folkeskoler.

Idrætshal på Rolighedsvej
Frederiksberg skal være en levende by med fokus på livskvalitet, sundhed og et aktivt hverdagsliv
– for alle generationer og gennem hele livet. Dette er også i tråd med visionen ”Bevæg dig for
livet”, med dens målsætninger om flere idrætsaktive borgere og flere foreningsmedlemmer på Fre
deriksberg.
Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs udendørs og indendørs faciliteter er af afgørende betyd
ning, for at få flere borgere til at bevæge sig.
Frederiksberg Kommune
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Partierne er enige om at tage et stort skridt i tilvejebringelsen af nye faciliteter og afsætte 120 mio.
kr. til etablering af en ny idrætshal på 3.700 m2 som en del af en ny bycampus ved Rolighedsvej.
I idrætshallen etableres også en facilitet til badminton som erstatning for den nuværende hal i
området.

Løbesti
Løb er en nem og fleksibel motionsform. Partierne er derfor enige om et etablere en eller flere
løberuter på Frederiksberg, som kan anspore til løb i hele byen. Ruterne kan understøttes af bl.a.
vandposter og slå vejen forbi de små åbne motionspladser og øvrige idrætsfaciliteter på Frede
riksberg.

Råderum til investeringer i fremtiden
Partierne har også afsat råderum i kommunens kassebeholdning, så det bliver muligt for Frede
riksberg Kommune at gå ind i en række investeringer i byens fremtid - ikke mindst køb og udvikling
af grunden på Frederiksberg Hospital. Udviklingen af hospitalsgrunden skal ske på baggrund af
kommunalbestyrelsens vision for grunden, hele byens nye kvarter. Som en del af visionens mål
sætninger om at være grønt i alle ordets facetter, er der enighed om at se positivt på mulighederne
for bæredygtigt og nyskabende træbyggeri.
Partierne genbekræfter også det store ønske i at fremme en række andre store byudviklingspro
jekter i samarbejde med relevante eksterne parter, herunder særligt udbygningen af metroen fra
Ny Ellebjerg med stationer ved ZOO, Fasanvejen, Frederiksberg Hospital og Borups Allé til Bispe
bjerg Hospital.
Partierne genbekræfter også ønsket om at undersøge mulighederne for at nedrive Bispeengbuen
og åbne åen.

Frederiksberg Runddel
Partierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. til at forbedre pladsen omkring Frederiksberg Runddel
og Frederiksberg Allé.
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Særlige temaer for hvert udvalg
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 aftale, ligesom en
række af de væsentligste politiske forståelser og forudsætninger under det enkelte udvalg er ud
dybet nedenfor.

Bolig- og Ejendomsudvalget
Teleslynger
Frederiksberg Kommune vil gerne sikre, at alle borgere har de samme forudsætninger for at del
tage i sociale arrangementer, og der afsættes derfor 0,2 mio. kr. til teleslynger i kommunale ejen
domme. En nærmere udvælgelse af placeringer vil blive drøftet på det årlige møde med Ældre- og
Handicaprådene.

Børneudvalget
Ingen sammenlægning af daginstitutioner og vikarpuljen opretholdes.
Partierne er enige om, at effektiviseringsforslaget om fælles vikarpulje udgår sammen med forsla
get om sammenlægning af daginstitutioner

Undervisningsudvalget
Et bredt og velfunderet pædagogisk fritidstilbud
Partierne er enige om, at et bredt og kvalificeret pædagogisk fritidstilbud er en del af fundamentet
for det gode børneliv. Partierne er derfor enige om, at der ikke med dette budget skal ske ændrin
ger i normering eller aktivitetsmidler til SFO og klub.
Partierne er også enige om, at der skal udarbejdes en bred analyse for at kvalificere klubtilbuddet
og lære af andre kommuners positive erfaringer på klubområdet med henblik på en politisk drøf
telse af visioner og mål for fremtidens klubtilbud. Arbejdet koordineres med masterplanen (Frem
tidens skole 2030) og renoveringsplanen for skoleområdet, så skoleudvikling og klubudvikling går
hånd i hånd.
Frederiksberg Kommune
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Salg af pladser
Partierne er enige om, at der udarbejdes en analyse af mulighederne for at sælge pladser til børn
fra andre kommuner, i det omfang det ikke begrænser kapaciteten og muligheden for frit valg for
Frederiksbergs børn. Som en del af arbejdet med masterplanen for folkeskolen 2030 er partierne
enige om, at rammer og muligheder for særlige profiler og linjer på skolerne skal undersøges og
drøftes med skolebestyrelser, ledere og medarbejdere.

Kompetenceudvikling på skoler, SFO og klub
Partierne forudsætter, at justeringen af kompetenceudviklingstiltag i forhold til skoler, SFO og klub
gennemføres således, at kompetenceudvikling fortsætter på samme niveau som hidtil, men ved
øget brug af digitalkompetence udvikling og e-læring som alternativ til traditionel undervisning med
fremmøde på kursussteder.

Specialskoleanalyse
Partierne er enige om, at den i 2020 aftalte specialskoleanalyse skal gennemføres hurtigst mulig,
og at der i forlængelse af anbefalingerne herfra og inden næste skoleår, skal træffes beslutning
om Ungdomsskolens eventuelle flytning og om, hvorvidt Christiansskolen skal lukkes eller sam
menlægges med skolen på Nordens Plads. Måltallene for effektivisering på området hæves med
1,3 mio. kr. fra år 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget
Rehabilitering og velfærdsteknologi
Partierne er enige om, at kommunen skal støtte den enkelte borger, så denne kan leve et godt,
selvstændigt og uafhængigt liv, så længe som muligt. Partierne er derfor enige om at udbrede og
udvide skærmbesøg i hjemmeplejen for de borgere, der har de tekniske færdigheder til at benytte
dette tilbud. Partierne er ligeledes enige om at udvide kommunens sygeplejeklinikker, så de bor
gere, der er mobile, kan tilrettelægge et besøg i sygeplejeklinikken, når det passer ind med deres
øvrige gøremål.
Partierne er endvidere enige om at etablere en lærings- og afprøvningslejlighed, hvor der kan ud
vikles innovative løsninger, til gavn for borgerne, og som kan bidrage til at øge kendskabet til de
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velfærdsteknologiske hjælpemidler blandt medarbejderne. Partierne er enige om at investere 1
mio. kr.
Partierne er enige om at investere 0,4 mio. kr. med henblik på at gennemføre et pilotprojekt på to
af kommunens plejecentre, hvor udvalgte teknologier kan afprøves, inden det udbredes til kom
munens øvrige plejecentre og på sigt til borgere, som bor i egen bolig.
Partierne er enige om at styrke læringen hos visitationen, så borgernes behov, muligheder og
rehabiliteringspotentiale løbende afdækkes
For at sikre, at plejecentrenes beboere samt hjemmeboende borgere med nødkald kan få hjælp,
hvis der opstår en akut situation, kan borgeren aktivere et nødkald. Partierne er enige om at op
gradere nødkaldsanlæggene, så de understøtter faldsensorer, sporingsdevises m.v. og derved
øger kvaliteten og trygheden for borgerne.
Partierne prioriterer arbejdet i klubber og foreninger på ældreområdet. Derfor gennemføres der
ikke reduktioner i puljen til støtte til aktiviter.

Fokuserede tilbud med størst effekt
Ambulant Genoptræning og Rehabilitering er udfordret af, at en del borgere udebliver fra træningen
eller melder afbud i sidste øjeblik. Det kan forringe borgerens udbytte og forlænge træningsforlø
bet. Partierne er enige om at understøtte borgernes rehabilitering ved at nedbringe antallet af ude
blivelser via kortere og mere intense træningsforløb.

Smidige arbejdsgange og effektiv administration
Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på, at borgerne efter endt hospitalsbehandling kan
komme hjem så hurtigt som muligt. Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en
hurtig hjemtagelse efter endt hospitalsbehandling.

Plejeboligmasterplan
Partierne noterer sig, at anlægsplanen i budget 2021 sikrer, at der fortsat prioriteres en afslutning
af plejeboligmasterplanen så moderne og tidssvarende boliger planlægges og sikres så tidligt som
muligt, og at der integreret i denne plan sikres en tilstrækkelig kapacitet på plejeboligpladser til den
voksende ældrebefolkning.
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Håndtering af senfølger af Covid-19
Partierne er enige om, at der skal være fokus på at kunne håndtere senfølger hos borgere, der har
været syge med Covid-19. Samarbejdet med hospitalerne i Region Hovedstaden om denne bor
gergruppe fortsættes – og kompetencerne skal være tilstede til at kunne håndtere denne opgave.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundhed som grundlag for en bæredygtig by
Partierne er enige om, at sundhed er afgørende for livskvalitet og en bæredygtig by, og at Frede
riksberg Kommunes sundhedspolitik er rammen for dette arbejde.
Partierne understreger, at der fortsat skal være fokus på at gøre ting smartere og mere hensigts
mæssigt for borgerne. I de seneste år har der været stort fokus på at undgå faldulykker, og meto
den er nu så godt implementeret, at en faldkonsulent er blevet overflødig.

Fokus på færre unødige indlæggelser af borgere
Partierne er enige om, at indsatser og aktiviteter skal være effektive og målrettet borgernes behov,
og baseret på viden om, hvad der virker. Efter at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har iværk
sat en analyse af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering med det formål at afdække
konkrete handlemuligheder for at nedsætte unødvendig aktivitet for Frederiksbergs borgere, har
der vist sig at være et yderligere effektiviseringspotentiale. Partierne er på den baggrund enige
om, at budgettet til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering reduceres med 1 mio. kr. i
2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og 2025.

Klamydiaindsatsen
Partierne er enige om, at klamydiaindsatsen skal prioriteres endnu højere og afsætter derfor 0,2
mio. kr. i 2021 og 2022 med henblik på at intensivere indsatsen.

Tandplejen
Den kommunale tandpleje løftes med 26,6 mio. kr. i perioden 2021-2025, således at især tandre
guleringsområdet styrkes, og ventelister kan nedbringes. Der afsættes 5 mio. kr. til formålet. Der

Frederiksberg Kommune

|

Budgetaftale 2021 og 2022

|

frederiksberg.dk/budget2021 23

afsættes yderligere 1,6 mio. kr. til indretning af en klinik til omsorgstandplejen i en af tandklinik
kerne, og som konsekvens heraf indrettes en ekstra børnetandklinik i tilknytning til en af de eksi
sterende skoleklinikker.

Socialudvalget
Forebyggende borgerfokus
Partierne sikrer gennem en variggørelse af de fremskudte indsatser, at kommunen øger fokus på
at nå socialt udsatte og sårbare mennesker på Frederiksberg med den rette hjælp i rette tid.
Partierne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2021 til en variggørelse af den integrerede psykia
triske indsats. Indsatsen har allerede medvirket til at reducere antal og varigheden af genindlæg
gelser og til at eliminere ventedage hos færdigbehandlede borgere. Partierne prioriterer, at det
sømløse samarbejde med den regionale psykiatri fastholdes med fokus på at undgå genindlæg
gelser for at sikre, at færre borgere med psykisk sygdom skal tilbydes mere indgribende foranstalt
ninger. Partierne prioriterer en velkoordineret og sammenhængende indsats, der understøtter bor
gerens recovery og rehabilitering. Der lægges vægt på, at der er én indgang til kommunen.
Samtidigt er partierne enige om en variggørelse af indsatsen for fremskudt sagsbehandling for
udsatte og hjemløse over 30 år og afsætter 0,5 mio. kr. i 2021 varigt.

Lighed i sundhed
På Frederiksberg skal alle borgere have samme mulighed for at leve et sundt liv. Partierne er enige
om, at der skal gøres noget ved det faktum, at udsatte borgere i gennemsnit dør op til 19 år tidligere
end den øvrige befolkning. Partierne er enige om at styrke indsatsen ved at variggøre den social
faglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen og afsætter på den baggrund 0,3 mio. kr. i
2022 og overslagsårene.
Partierne er samtidige enige om at variggøre den opsøgende indsats og støtte til tandpleje, som
kan hjælpe udsatte tættere på arbejdsmarkedet og til at indgå i sociale fællesskaber. Partierne
afsætter på den baggrund 0,2 mio. kr. i 2022 og overslagsår.
Partierne ønsker tillige at sikre en mere effektiv hjælp til unge, der vokser op under vanskelige kår
i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer. Partierne er enige om fortsat at afsætte 0,3 mio.
kr. i 2022 til TUBA.
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Social bæredygtighed med fokus på trivsel og tryghed
Frederiksberg er en socialt bæredygtig by, som inkluderer og giver plads til alle borgere. Det er en
del af Frederiksbergstrategien. Den sociale bærdygtighed gennemføres bl.a. ved områdefornyel
ser og boligsociale indsatser i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe
en positiv udvikling. Det sker i et stærkt partnerskab med en række boligselskaber og i et samspil
på tværs af byens mange aktører i områderne.
Partierne konstaterer med tilfredshed, at den boligsociale indsats har effekt. Den gør en positiv
forskel for udsatte børn og unge og deres familier - og giver tryghed i området. Det gælder også
de indsatser, der udspringer af integrations- og forebyggelsespakken målrettet de unge, som enten
er, eller er i fare for, at miste kontakten til uddannelses- og arbejdsmarkedet og som risikerer en
kriminel eller radikaliseret løbebane.
Partierne vil følge den boligsociale indsats tæt, og er enige om, at der i budgetforligsperioden er
behov for at drøfte et oplæg til den fortsatte udvikling, herunder behovet for en ny strategi for en
mere målrettet og prioriteret boligsocial indsats fra 2023. Partierne afsætter på den baggrund 2,3
mio. kr. i 2022 til den boligsociale indsats til en fortsættelse af det nuværende niveau.
Partierne vil tillige sikre den positive udvikling i Finsenshave fortsætter og afsætter 0,3 mio. kr. i
2022 og overslagsårene.
I forlængelse heraf sikrer partierne med en variggørelse af ekstra nattevagter på henholdsvis Lær
kehøj og Lioba, som huser de allermest udsatte borgere, en øget tryghed på herberget og i nær
området. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2022 varigt til øget tryghed
og sikkerhed på herberger og botilbud.

Udvikling og fastholdelse af kompetencer på socialområdet
Partierne er enige om, at fortsætte sporet med faglig kompetenceudvikling i regi af Den sociale
masterplan, og afsætter 0,3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til kompetenceløft på det speciali
serede socialområde.
Et andet spor i kompetenceudvikling er en tilpasning af fagsystemet Sensum. Partierne er enige
om at investere 0,3 mio. kr. 2021 med en forventning om, at det vil føre til en frigivelse af 0,1 mio.
kr. årligt fra 2022.
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Fokus på de rette specialiserede tilbud til at dække borgerens behov
Trygge og bløde overgange fra ung til voksenlivet er i centrum, når partierne er enige om yderligere
at forstærke samarbejdet på tværs af Familieafdelingen og Socialafdelingen vedrørende borgere
med betydeligt nedsat funktionsevne i alderen 14-18 år. Partierne fremhæver behovet for en op
følgning på praksis for udviklingen i personlige hjælpetimer, når en borger overgår fra børne- til
voksenområdet, med udgangspunkt i en individuel vurdering af hvilken hjælp, der skal tilbydes ud
fra den enkeltes behov. Partierne er enige om, at der skal investeres i en medarbejder, der skal
understøtte den styrkede planlægning og forberedelse for borgere, der forventes at overgå fra
børneområdet til voksenområdet. Der investeres derfor 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 og 0,3 mio. kr.
i 2023 til 2025.
Partierne er endvidere enige om at oprette et nyt køkkentilbud efter servicelovens § 103 til unge
borgere med udviklingshæmning og autisme. Tilbuddet er i regi af Center for Social Virksomhed
(Magneten). Partierne er enige om at investere 0,2 mio. kr. i 2021 til køkkenfaciliteter mv. med en
forventning om en nettoeffekt på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2023.
Partierne er enige om, at med en bedre koordinering af vagtplaner mellem botilbud og Center for
Social Virksomhed (Magneten) kan der effektiviseres med 0,5 mio. kr. i 2022.
Partierne er enige om at styrke beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap. Det sker gen
nem en forenkling af de administrative processer samt ved at samle sagsbehandlingen i én samlet
enhed, der vil medføre en frigørelse af 0,2 mio. kr. i 2021 stigende til 0,3 mio. kr. fra 2023.
Partierne har prioriteret ikke at gennemføre effektiviseringer på BPA-området.

Støtte til civilsamfundet til gavn for sårbare og udsatte grupper
Partierne prioriterer fortsat det frivillige arbejde højt, som led i den socialt bæredygtige by og har
valgt ikke at nedsætte beviilingen til at støtte det frivillige sociale arbejde.
Partierne er enige om, at Netværkstedet Thorvaldsen tildeles et varigt driftstilskud på 0,5 mio. kr.
De 0,5 mio. kr. finansieres fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18.
Partierne er samtidig enige om at fremme en mere målrettet udviklingsorienteret indsats på inte
grationsområdet med afsæt i integrationspolitikkens målsætninger og et særligt fokus på uddan
nelse og beskæftigelse, og er enige om en varig tilpasning af den tværgående integrationspulje til
0,7 mio. kr. fra 2021.
Partierne er samtidig enige om at afsætte 0,3 mio. kr. under magistraten i 2022 og overslagsårene
til udsatterådet, som skal dække sekretariatsbistand og udvikling.
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Energioptimering
Partierne er enige om at understøtte en bæredygtig energioptimering i bygningsmassen og ad
færdsændringer hos medarbejdere og brugere/beboere på botilbuddene til voksne med særlige
behov. Partierne investerer på denne baggrund 0,5 mio. kr. til en energikonsulent i 2021, der skal
kvalificere de konkrete tiltag i en implementeringsplan.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Vækst og beskæftigelse som grundlag for bæredygtig genopretning
Partierne anerkender, at coronasituationen har og vil få væsentlig betydning for arbejdsmarkedet,
og at kommunen står over for nogle store udfordringer.
Et af jobcenterets vigtigste redskaber er at tilbyde en beskæftigelsesindsats, der tager udgangs
punkt i viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og vækstmuligheder, fordi borgerens hur
tigste vej til et arbejde går derhen, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft findes.
Partierne understreger, at det er afgørende, at den hjælp, man som ledig eller sygemeldt borger
kan få i Jobcenteret, har borgeren i centrum. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i
den enkelte borgers situation og behov. Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grund
læggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på
vejen mod job.
Partierne er enige om, at der skal foretages en prioritering efter de konkrete målgrupper i den be
skæftigelsesrettede myndighedsindsats. Partierne vil følge udviklingen tæt og sikre, at der er til
strækkelige ressourcer til at afholde samtalerne på en måde, der giver værdi ved at optimere bor
gerens forløb i jobcenteret, så borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage i arbejde. Partierne er
enige om, at der skal være ekstra fokus på ledige borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet,
fordi det er dem, der i første omgang bliver hårdest ramt af coronakrisen. M en dette må ikke gå
ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen.
Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal modvirke, at corona-nedlukningen kommer
til at skade sårbare unge menneskers overgang til og fastholdelse i uddannelse og på arbejdsmar
kedet. Partierne er på den baggrund enige om at aflyse den foreslåede effektivisering på UUvejlederne.
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For den enkelte borger – men også for arbejdsgiveren – er det vigtigt med en hurtig og effektiv
indsats, så en sygemelding ikke fører til, at fodfæstet på arbejdsmarkedet mistes. Partierne er
enige om at afsætte 0,9 mio. kr. varigt til fast track-ordningen.
Partierne endvidere enige om at afsætte 0,5 mio. kr. varigt til ordningen med fremskudt sagsbe
handling for hjemløse og udsatte over 30 år i Arbejdsmarkedsafdelingen.
Partierne er enige om, at sikre maksimal udnyttelse af de mange nuværende og kommende itsystemer i forhold til opgavevaretagelsen i hele – og på tværs af – Arbejdsmarkedsafdelingen.

Værdig dialog med borgerne på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet
Partierne er enige om i forlængelse af de allerede igangsatte initiativer at afsætte yderligere 0,3
mio. kr. i 2021 til at styrke den dialogbaserede beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune.
Initiativet har til at formål at styrke den tydelige kommunikation til borgerne om formål, rettigheder
og pligter i beskæftigelsesindsatsen, udpege områder, hvor Frederiksberg Kommune med fordel
kan udnytte det maksimale råderum i lovgivningen for at sikre en god brugeroplevelse, samt styrke
borgernes kapacitet til at tage aktivt del i valget af deres egen indsats. Indsatsen vil tage afsæt i
en analyse (herunder fokusinterviews) af den gode borgersamtale og den mundtlige og skriftlige
kommunikation med borgerne om deres sag.
Initiativet vil have fokus på de svagere målgrupper og har den ambition, at borgerne får den bedst
mulige oplevelse. Borgerrådgiveren inddrages i analysen. Partierne følger op på denne indsats i
inddragelse af erfaringerne fra andre kommuner

Fælles kommunal ungeindsats
Partierne er enige om, at der afsættes
•

0,3 mio. kr til varriggørelse af IPS-konsulentordningen med støtte til udsatte unge,

•

0,6 mio. kr. varigt til fastholdelsesindsatsen omkring erhvervsuddannelser overfor frafalds
truede unge,

•

0,3 mio. kr. varigt til ordningen med netværksdannelse for unge med svag tilknytning til
arbejdsmarkedet,

•

0,3 mio. kr. varigt til ordningen med fritidsjobformidling til udsatte unge, og

•

0,3 mio. kr. varigt til indsats om robusthed som investeringsstrategi overfor unge borgere
med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Rådighedsbeløb
Partierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. til at øge det vejledende rådighedsbeløb for pensio
nister til niveau med Københavns Kommune, når der ansøges om ekstraydelser.

By- og Miljøudvalget
Frederiksbergbusserne
Der gennemføres en tilpasning af driften af Frederiksbusserne i forhold til efterspørgslen. Derved
opnås en omkostningsreduktion på 0,75 mio. kr. 2021 og 1,5 mio. kr. i følgende år. Partierne har
aftalt at følge brugen og efterspørgslen af Frederiksbergbusserne tæt i hele forligsperioden.

Tilgængelighedspulje
Tilgængelighedspuljen løftes med 0,3 mio. kr. til i alt 0,9 mio. kr. så det bliver en separat pulje.
Blandt de prioriterede projekter er en scenelift på rådhuset.

Soppebassin på Langelands Plads
Soppebassinet er blevet en populær og et velbesøgt åndehul midt i Svømmehalskvarteret. Parti
erne er enige om at prioritere, at soppebassinet også har “åbent” udenfor skolernes sommerferie,
så der er vand i bassinet på dage med temperaturer over 20 grader.

S-togsbroer
Partierne har aftalt, at mulighederne for samarbejde med Banedanmark om kunstnerisk udsmyk
ning af broer og viadukter skal afsøges som en del af kommunens grafittibekæmpelse

Mindesmærke for frihedskampen
Partierne er enige om at støtte op om, at der skal rejses et mindesmærke ved Forum til ære for
frihedskæmperne, og giver derfor tilsagn om at støtte projektet i samarbejde med fonde.
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Belysningspulje
Udskiftning af byens belysning fortsætter med henblik på at spare energi og skabe bedre belys
ning. Partierne har aftalt, at der sker en gennemgang af byen med henblik på at identificere steder,
hvor belysningen kan forbedres.

Indretning af flexareal på Henrik Steffens Vej
Partierne er enige om, at afsætte 0,5 mio. kr til indretning af arealet på Henrik Steffens Vej foran
Skolen på Grundtvigsvej. Beløbet finansieres af trafiksikkerhedspuljen.

Det smukke Frederiksbergtag
Som en del af ambitionerne om at udvikle Frederiksbergs bæredygtighed ønsker partierne fokus
på, at der ved bl.a. restaurering eller nyetablering af tage på Frederiksberg etableres bæredygtige
elementer som f.eks solceller integreret i de arkitektoniske løsninger. Arbejdet fra 2021 og frem
skal baseres på det materiale, der er udarbejdet i forlængelse af beslutningen fra budget 2019 om
flere bæredygtige tagrenoveringer.

Engagement fra byens borgere
Partierne ønsker at anerkende og stimulere det engagement, som byens borgere lægger i at bistå
med at holde Frederiksberg rent. Borgerinitiativet Dråben i Havet vil til deres arbejde få en el-cykel
stillet til rådighed.

Kultur- og Fritidsudvalget
Løft af teaterområdet og ”En Til Alle-ordning”
I tråd med kommunens teaterstrategi, er der et særligt fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed
hos byens professionelle teatre og at få flere teateroplevelser til byens børn og unge.
Riddersalen
Riddersalen er byens lille storbyteater, som bl.a. er kendt for sin stærke børneprofil. Partierne er
enige om at øge tilskuddet til Riddersalen med 0,9 mio. kr. årligt i den kommende 4-årige aftale
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periode, så kommunens tilskud årligt udgør 3,8 mio. kr. Det øgede tilskud kan understøtte Ridder
salens visioner om en revitalisering og udvidelse af teaterets profil - bl.a. til også at omfatte en
kabaretscene for unge og voksne i tråd med teaterets historie og placering i byen.
Aveny-T
Partierne noterer sig, at Aveny-T har lidt store tab på grund coronanedlukningen og står i en uaf
klaret situation i forhold til de statslige hjælpepakker. Partierne er enige om at drøfte teatrets frem
tidige situation i forhold til eventuel fremtidig støtte.
I 2021 igangsættes etableringen af et væksthus i tilknytning til Aveny-T, som understøtter teaterets
udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Væksthuset opføres med støtte fra A. P. Møller
Fonden. Partierne er enige om at afsætte en reserve på 2 mio. kr., som kan disponeres til at sikre
facadens arkitektioniske kvalitet.
C:NTACT
Partierne er også enige om at fortsætte tilskuddet på 0,7 mio. kr. til ungdomsteateret C:NTACT i
2021 – herunder til skolesamarbejder.
”En Til Alle-ordning”
Endelig er partierne enige om, at alle kommunens børn og unge op til 16 år hvert år inviteres i et
af byens teatre – både for at sikre gode teateroplevelser til de yngste målgrupper og for at under
støtte teatrenes økonomi. Tiltaget finansieres af kultur- og fritidsudvalgets puljer. Effektiviserings
forslaget om reduktion af kultur- og fritidsudvalgets puljer udgår dermed – dog således, at der
fortsat skal ske en forenkling på området.

Frederiksberg Festspil
Frederiksberg Festspil er ved at etablere sig som en international kammermusikfestival på Frede
riksberg med stort potentiale. Partierne er enige om at støtte festivalen med 0,3 mio. kr. i 2 år.

Frederiksbergmuseerne, Copenhagen Phil og Filmværkstedet
Frederiksberg Filmværksted
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Partierne er – jf. ovenfor – enige om at afsætte 101,5 mio. kr. til at etablere en Kultur- og Musikskole
på konservatoriegrunden. I forlmngelse heraf er partierne enige om, at forlænge tilskuddet til Fre
deriksberg Filmværksted til og med 2022. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022.
Frederiksbergmuseerne og Copenhagen Phil
Partierne er enige om at forlænge det ekstraordinære tilskud til Frederiksbergmuseerne og tilskud
det til Copenhagen Phil til og med 2022. Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. til Frederiksbergmuseerne
og 0,5 mio. kr. til Copenhagen Phil.

Biblioteket Frederiksberg
Biblioteket Frederiksberg er kommunens største kulturinstitution til stor glæde for byens borgere.
Politisk arbejdes i øjeblikket på at sætte retningen for udviklingen af biblioteket i de kommende år
og i 2021 igangsættes en modernisering af hovedbiblioteket. Partierne er enige om, at effektivise
ringsforslaget på biblioteket udgår for at skabe mest mulig rum til det videre arbejde med at skabe
et relevant og levende bibliotek også i fremtiden.

Øvrige tiltag på kulturområdet
Hilsen til Grønland
Partierne er enige om, at når der ikke længere skal sendes et juletræ til Fiskenæsset, så skal der
i stedet sendes en passende mere symbolsk hilsen fra Frederiksberg til borgerne i Fiskenæsset.
Haverne
Partierne finder fortsat at statens priser for brug af Frederiksberg Have og Søndermarken til bl.a.
kulturelle formål er urimelige, og der rettes fornyet henvendelse til staten herom.

Idrætsfaciliteter
Facilitetsudvikling
Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs udendørs og indendørs faciliteter er af afgørende betyd
ning for at få flere borgere til at bevæge sig i tråd med visionen om ”Bevæg dig for livet”.
Partierne er jf. ovenfor enige om at afsætte 120,0 mio. kr. til etablering af en ny stor idrætshal på
Rolighedsvej – ligesom der også er fokus på vedligeholdelsen af de eksisterende idrætsfaciliteter,
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hvor der er afsat 26 mio. kr. til bl.a. en levetidsforlængelse af Hermeshallen, udskiftning af kunst
græsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion samt renovering af klubhus og kunst
græsbane på Nandrupsvej. Hvis det bliver muligt for FIU via fondsstøtte at etablere en ny samlet
helhedsløsning og et nyt aktivitetshus ved Nandrupvej er partierne enige om, at de i budgetforliget
afsatte midler til renovering af klubhus kan indgå heri.
Nordens Plads
Partierne er enige om, at undersøgelsen om muligheden for at etablere en ny stor idrætshal ved
Nordens Plads fortsætter i sammenhæng med undersøgelserne af en eventuel ny specialskole
løsning og byudviklingen i området i øvrigt.
Køb af ekstra facilitetstid
For at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt er partierne også enige om at afsætte 0,2
mio kr. årligt i budgetperioden til udvidelse af åbningstiden i udvalgte faciliteter.
Skatefacilitet
Partierne er enige om, at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af en skateskål på Frederiksberg finan
sieret af de eksisterende puljer til åbne idrætsanlæg og legepladser.

Frederiksberg Badene
Partierne er enige om, at den samlede økonomiske udfordring i Frederiksberg Badene som følge
af overtagelsen af Flintholm Svømmehal skal løses.
Partierne noterer sig, at muligheden for samdrift mellem Frederiksberg Svømmehal og Flintholm
Svømmehal kan medvirke til at løse en del af udfordringen og har som supplement aftalt, at billet
priserne i de to svømmehaller harmoniseres, når den nyrenoverede Frederiksberg Svømmehal
genåbner i 2021. Allerede i 2021 vil lavere priser slå igennem i Flintholm Svømmehal, så prisen
fremover bliver 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Der vil fremover være rabatter til pensionister
i begge svømmehaller. Herudover tilføres driften 1,1 mio. kr. fra 2022 og frem.

Øvrige tiltag på fritidsområdet
Parasport Frederiksberg
Partierne er enige om en fortsættelse af det ekstraordinære tilskud til Parasport Frederiksberg til
rekruttering af unge med handicap til idrætsforeninger. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og
2022.
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Fritidspas
Ligeledes er partierne enige om at forlænge fritidspasordningen målrettet udsatte børn og unge
samt flygtninge endnu et år og har afsat 0,4 mio. kr. i 2022.
”Spring for livet”
”Spring for livet” er et initiativ, som sigter på at få flere ældre borgere til at bevæge sig og kulminerer
med en eller flere events i det tidlige forår. Partierne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en
fortsættelse af initiativet i 2021 og 2022.
Folkeoplysning – aktivitetstilskud
Partierne er også enige om, at fortsætte aktivitetstilskuddet for ældre borgere, som kan understøtte
deltagelsen i foreningslivet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Effektviseringsforslaget om
aktivitetstilskud i henhold til folkeoplysningsloven udgår.

Magistraten
Tidsbestilling i Borgerservicecentret
Partierne er enige om at gennemføre effektiviseringsforslaget om obligatorisk tidsbestilling i bor
gerservicecentret under den forudsætning, at borgere godt kan blive betjent selvom de ikke har
fået bestilt tid.

Frederiksberg Lokal TV
Partierne er enige om, at effektiviseringsforslaget om afskaffelse af tilskuddet til Frederiksberg Lo
kal TV halveres. Partierne opfordrer Frederiksberg Lokal TV til at arbejde med større synlighed på
sociale medier.

Borgerbudget
Partierne er enige om et toårigt forsøg med borgerbudgetter. Det kan være til f.eks. begrønnings
projekter eller nye tiltag på hospitalsgrunden. Form og indhold drøftes mellem forligspartierne.
Partierne afsætter 0,5 mio. kr. til borgerbudgetter i 2021 stigende til 1,0 mio kr. i 2022, hvoraf
henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. afsættes til projektledelse, kommunikation og praktisk un
derstøttelse af afholdelsen af borgermøderne. I øvrigt afsættes der 1,0 mio. kr. i 2021 i anlæg.
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Udvidelse af Kommunalbestyrelsen
Frederiksbergs befolkning er vokset gennem mange år og Frederiksberg er en af de kommuner,
hvor der er flest borgere pr. kommunalbestyrelsesmedlem. Alene de seneste 10 år er der kommet
næsten 10 pct. flere frederiksbergborgere uden, at kommunalbestyrelsen er blevet udvidet. For at
styrke det lokale repræsentative demokrati er partierne derfor enige om at udvide kommunalbe
styrelsen med yderligere 2 medlemmer med virkning fra den 1. januar 2022.
Der afsættes 0,4 mio. kr. til formålet

Tillid, frihed og fokus på resultater
Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune også i de kommende år vil være en af landets
mest effektive kommune, hvor borgerne får den bedst mulige service for pengene. En vigtig forud
sætning for at opnå dette mål, er et godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær og trivsel blandt medarbej
derne. Partierne lægger i den forbindelse stor vægt på, at der er et tæt og tillidsbaseret samarbejde
mellem kommunens ledere og medarbejdere om, hvordan kerneopgaven bedst løses. Særligt fol
keskolen vil være i fokus som en del af arbejdet med ”fremtidens folkeskole 2030”.
Medarbejdere og ledere skal have et stort råderum og samtidig tage et stort ansvar for at løse
opgaverne. Det er i den forbindelse væsentligt, at der er klarhed om mål samt god opfølgning på,
at de aftalte mål og resultater opnås. Partierne opfodrer til, at der arbejdes fokuseret med denne
dagsorden i MED-organisationen.
Den enkelte institution og den enkelte institutionsleder skal have størst mulighed frihed i sin opga
vevaretagelse, idet der samtidig skal være tæt opfølgning på og videndeling om den enkelte insti
tutions resultater.
Partierne ønsker et styrket fokus på at skabe rammerne for, at en større del af kommunens med
arbejdere vælger at arbejde fuldtid frem for deltid. Partierne hilser i den forbindelse velkomment,
at der i Hovedudvalget er bred opbakning til at forfølge denne dagsorden, herunder gennem del
tagelse i det initiativ, som KL og Forhandlingsfællesskabet har taget på området.

Styrket analytisk kapacitet og økonomistyring
Et mere langsigtet perspektiv i budgetlægningen muliggør mere grundige beslutningsgrundlag i
form af analyser og evalueringer forud for budgetprocesserne. Med de seneste års effektiviserings
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kataloger vurderes de ”lette” effektiviseringer at være taget. Hvis effektivitet og kvalitet i kommu
nens drift og opgavevaretagelse fortsat skal løftes, forudsætter det, at effektiviseringsdagsordenen
tilgås mere analystisk. Dertil kommer, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen sender et signal
om, at også kommunerne skal begrænse deres forbrug af eksterne konsulenter og løse flere ana
lyseopgaver internt.
Partierne bakker på den baggrund op om, at der etableres en ny afdeling, som varetager analyse
opgaver på tværs af hele kommunen. Afdelingen finansieres via mindreforbrug af eksterne konsu
lenter samt omdisponering inden for rådhusets samlede ressourcer på økonomiområdet.
Partierne er enige om, at der er behov for at styrke rammerne for kommunens budgetlægning og
økonomistyring, herunder ikke mindst med henblik på at øge gennemsigtigheden. Partierne an
moder på den baggrund kommunaldirektøren om at iværksætte konkrete tiltag, der kan fremme
dette formål, herunder om nødvendigt foretage justeringer af de organisatoriske rammer for kom
munens samlede økonomifunktioner.

Ungeforum
Partierne er enige om, at ungeforum fortsætter.

Virksomheder i en coronatid
Virksomhederne på Frederiksberg – i særdeleshed detailhandlen og hotelbranchen er meget hårdt
ramt af den globale coronaepidemi. Partierne har gennem hele perioden været optaget af at støtte
op om byens erhvervsliv, hvor det er muligt.
Partierne er enige om at støtte op om de væsentlige lokale og regionale erhvervsaktørers vigtige
arbejde med at skabe bedre rammevilkår for detailhandlen og hotellerne i en svær periode. Derfor
afsætter partierne 0,1 mio. kr. i tilskud til Frederiksberg Erhverv i hvert af årene 2021 og 2022 samt
i alt 1,3 mio. kr. for begge år til Wonderful Copenhagens arbejde med at tiltrække besøgende til
Frederiksberg.

Byggesagsgebyrer og hurtigere byggesagsbehandling
For at forstærke Frederiksberg som en erhvervsvenlig by, er partierne også enige om, at halverin
gen af byggesagsgebyrerne gøres permanent, og at det samtidigt prioriteres at forlænge indsaten
med hurtig byggesagsbehandling også i 2022.
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Udbud
Partierne genbekræfter aftalen fra budget 2020 om målsætningen for IKU, som blev fastsat til 35
procent i 2023, hvor der var enighed mellem partierne om, at udbud kan anvendes både til at sikre
lavere pris og/eller højere kvalitet. Der var også enighed om at status afrapporteres løbende til
Magistraten. Partierne var også enige om, at de tekniske årsager til, at Indikator for Konkurrence
udsættelse (IKU) ændrer sig, skal følges og vurderes i forhold til udmøntningen af målsætningen
for IKU.

Principper for midlertidige bevillinger
Partierne er optaget af at sikre en stram og effektiv økonomistyring i Frederiksberg Kommune. En
del af det er at sikre, at effektfulde indsatser prioriteres i driften, mens nye vedtagne midlertidge
bevillinger holdes til egentlige midlertidige indsatser eller indsatser, hvor effekten skal afprøves,
før der tages stilling til varighed.
Partierne forudsætter derfor, at nye midlertidige bevilllinger som udgangspunkt budgetlægges i en
to-årig periode, hvorefter indsatsen evalueres.
Forvaltningen skal derfor til det budget, hvor bevillingen udløber fremlægge en vurdering af, om
bevillingen vurderes at have en sådan effekt, at den indstilles gjort varig og i så fald med et forslag
til finansiering. Forvaltningen skal også fremlægge et samlet katalog over midlertidige bevillinger
til budgetmaterialet, således at det i forbindelse med budgetdrøftelserne kan besluttes politisk om,
og hvordan alle aktuelle midlertidige bevillinger forlænges.
Partierne forudsætter også, at såfremt bevillingen ikke anbefales elller gøres varig, så udgår ind
satsen.
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Økonomisk politik og økonomiaftalen mellem KL og re
geringen
Denne aftale bygger på 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.
Aftalen er også indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2021 i hele landet
under ét overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
I det samlede budget er der taget højde for, at Frederiksberg Kommune i den kommende budget
koordinationsproces i KL kan bidrage til, at kommunerne under ét overholder rammerne aftalt med
regeringen.
[Drifts- og anlægsoversigter offentliggøres umiddelbart efter de er blevet valideret].
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To-årigt budgetforlig
Denne budgetaftale omfatter den toårige budgetperiode 2021-2022. Dette indebærer, at budget
prioriteringer, effektiviseringer og øvrige initiativer med aftalen fastlægges for hele perioden, og at
disse alene kan justeres, såfremt der er enighed herom mellem forligspartierne.
Deltagelse i budgetforliget indebærer følgende:
-

Partierne forpligter sig til at stemme for budget 2021 og budget 2022.

-

Partierne drøfter og aftaler, hvorledes de puljemidler, som i forliget er afsat til konkrete
formål, skal udmøntes forud for de formelle beslutninger herom i fagudvalg, magistrat og
kommunalbestyrelse.

-

Med afsæt i 2. finansielle orientering mødes partierne i august/september 2021 med hen
blik på at drøfte og træffe beslutning om en række spørgsmål af relevans for 2022-budget
tet, herunder
o

Udmøntning af de udisponerede puljemidler, som i henhold til budgetforliget, er af
sat i 2022.

o

Udmøntning af de ekstra midler, som måtte tilgå Frederiksberg Kommune som følge
af økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL i sommeren 2021 eller andre
landspolitiske beslutninger.

o

Den budgetmæssige håndtering af evt. teknisk betingede merudgifter, som følger
af demografiregulering, udligning, pris- og lønopregning, eller andre uforudsete
merudgifter – f.eks. merudgifter på aktivitetsstyrede områder eller mindreindtægter
fra staten.

-

Såfremt partierne beslutter at gennemføre nye effektiviseringer eller udgiftstilpasninger i
aftaleperioden – f.eks. med henblik på at håndtere teknisk betingede eller andre uforudsete
udgifter, jf. ovenfor – sker dette inden for rammerne af normale procedurer for inddragelse
af MED-organisationen, relevante eksterne råd mv.

-

Partierne kan over for den øvrige forligskreds og offentligt foreslå justeringer af budgetfor
liget. Eventuelle justeringer af budgetforliget besluttes i enighed mellem forligspartierne.

-

Et forligsparti kan fremlægge forslag om nye initiativer, som afviger fra det i budgetforliget
aftalte i fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen, såfremt disse er baseret på nye
finansieringskilder, som ikke bryder med det i budgetforliget forudsatte.
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-

Et forligsparti er forpligtet til ikke at fremlægge forslag om nye initiativer, som afviger fra det
i budgetforliget aftalte i fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen, såfremt der ikke
anvises finansiering eller såfremt finansieringen er baseret på, at initiativer eller effektivise
ringer aftalt i forliget rulles tilbage. Dette gælder dog ikke, hvis der i budgetforligskredsen i
enighed gives mulighed herfor.

-

Et parti kan naturligvis altid fremlægge forslag uden budgetkonsekvenser eller med bud
getkonsekvenser efter 2022 uden at konsultere budgetforligskredsen.

Mulighed for at udtræde af forliget ved væsentligt ændrede forudsætninger
I lighed med andre år fremlægger forvaltningen i august 2021 en samlet økonomisk status for
kommunens økonomi som del af 2. finansielle orientering. Såfremt denne status viser, at de grund
læggende økonomiske forudsætninger for budgetforliget har ændret sig væsentligt, kan det en
kelte parti bag aftalen vælge at udtræde af forliget, uden at dette har karakter af forligsbrud. Væ
sentligt ændrede økonomiske forudsætninger dækker over følgende scenarier:
-

Hvis de teknisk betingede eller uforudsete merudgifter i 2022 har et sådant omfang, at de
ikke kan håndteres inden for de samlede udisponerede midler afsat i 2022-budgettet.

-

Hvis der som følge af nationale beslutninger (økonomiaftaler, finanslovsaftaler eller andet)
sker forringelser af kommunens økonomi (merudgifter eller mindreindtægter), som har et
sådant omfang, at de ikke kan håndteres inden for de samlede udisponerede midler afsat
i 2022-budgettet.

-

Hvis Frederiksberg Kommunes økonomi er forværret på en sådan måde, at kommunen
ikke længere overholder kravet om en kassebeholdning på 300 mio. kr. med udgangen af
budgetperioden og/eller der er ubalance mellem udgifter og indtægter i aftaleperiodens
sidste år (2025).

Hvis et parti begrundet i et eller flere af ovenstående forhold ønsker at udtræde af forliget, skal
dette meddeles til de øvrige partier umiddelbart efter 2. finansielle orientering i 2022. Et parti kan
ikke udtræde af forliget under henvisning til andre forhold end ovenstående.
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Inddragelse og opfølgning
-

Med det længere tidsperspektiv i budgetarbejdet er det naturligt, at forligspartierne bliver
stærkere inddraget i den løbende udmøntning af budgetaftalen. Ambitionen er at sikre po
litisk forankring, videndeling og tættere dialog med forvaltning og medarbejdere om gen
nemførelsen af aftalens initiativer.

-

Partierne er enige om, at den større inddragelse kan ske i form af flere årlige forligsmø
der, hvor budgetforligskredsen dels får en overordnet status på implementering af budget
aftalen og dels deltager i en mere dybdegående drøftelse af udvalgte budgettemaer efter
partiernes særlige interesser med henblik på disponering af budgetpuljer. Ved faglige te
mamøder inviteres alle partier som i dag.
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Underskrifter

______________________________
Det Konservative Folkeparti

______________________________
Venstre

______________________________
SF

______________________________
Alternativet

______________________________
Liberal Alliance

Frederiksberg Kommune

|

Budgetaftale 2021 og 2022

|

frederiksberg.dk/budget2021 42

