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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet
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Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by3 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren4 17:55-18:00



1 Velkomst ved borgmesteren

Første møde i rådet bød på oplæg om byernes rolle ift. CO2e-reduktion af Katherine Richardson og debat om Frederiksbergs rolle i omstillingen

Første møde dannede rammen om debat og 

råd til Frederiksbergs grønne omstilling…
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Lotte Jensen
Direktør, VIVE

Ellen Højgaard Jensen
Direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Maria Flora Andersen
Direktør, Station

Stine Kirstein Junge
Privatsektoransvarlig og formand 

for SDG Accelerator, UNDP DK

Anders Eldrup
Bestyrelsesformand, Danmarks 

Grønne Investeringsfond

Katrine Krogh Andersen
Dekan, Det Natur- og 

Biovidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet

Lars Aagaard
Adm. direktør, Dansk Energi

Bæredygtighedsrådets eksperter

Katherine Richardson
Leder af Sustainability Science 

Center, Københavns Universitet

Nikolaj Malchow-Møller
Rektor, Copenhagen Business School

1 Velkomst ved borgmesteren
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Input fra 1. møde i 

Bæredygtighedsrådet

Bæredygtighedsrådets input har været med til at forme Frederiksberg Kommunes bæredygtige indsatser

Pariskompatibel klimaplan

Grøn ejerstrategi

Bæredygtighedslaboratoriet

1 Velkomst ved borgmesteren

Siden første møde har vi arbejdet videre med 

Bæredygtighedsrådets input
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…Disse input omhandlede både CO2e-

reduktionstiltag…
Vi har siden første møde udarbejdet en opsamling af ekspertenes input. En række af disse input er nu inkorporeret i bl.a. klimaplanen

CO2e-reduktionstiltag

Emne Ekspertinput Det videre arbejde  

Grøn ejerstrategi

Transport

Bygningsmassen 

Borger- og 

virksomhedsinddragelse

Kommunen som 

virksomhed

• Overvej at begrænse trafikken i takt med mere metro

• Overvej om kommunen kan fremme private energirenoveringer

• Indgå i dialog med virksomheder der har spildvarme

• Tænk på kommunen som rollemodel – I skal gå forrest

• Udnyt data fra fjernvarmen til energieffektivisering

• Sikre høj grad af plastudsortering

• Overvej yderligere investering i vedvarende energi

• Fjernvarmen skal være 100% grøn

• Kan understøtte udviklingen af CCS2

• Fokuser på de mest omkostningseffektive teknologier og virkemidler

• P-reglerne kan bruges aktivt til at ændre adfærd

• Overvej ny strategi for varelevering i el-varebiler

• Mindske brugen af brændeovne

• Tiltag der sikrer borgerinddragelse i den grønne transformation

• Overvej hvordan I kan indgå i samarbejder med vidensinstitutionerne

• Formuler en grøn indkøbspolitik

• I kan sætte årlige mål for at forbedre energistandarden i bygninger

Dialog med FF1/Smart City/Klimaplanen

Grønt Ejerskab / Klimaplanen

Strategi for ren luft 2030

Bæredygtighedslaboratoriet

Grøn indkøbspolitik under udarbejdelse 

Grønt Ejerskab / Klimaplanen

Ny affaldsplan / Klimaplanen 

Dialog med FF

Grønt Ejerskab / Klimaplanen

Mobilitetspolitik / Klimaplanen

Mobilitetspolitik / Klimaplanen

Mobilitetspolitik / Klimaplanen

Klimaplanen

Dialog med Frederiksberg Energi

Bæredygtighedslaboratoriet

Grøn indkøbspolitik / elbilstrategi

Klimaplanen

Noter: 
1) Frederiksberg Forsyning
2) CO2-fangst og lagring 

1 Velkomst ved borgmesteren
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…Og tiltag der skal hjælpe med at forme 

Bæredygtighedslaboratoriet
Eksperternes input vedr. Bæredygtighedslaboratoriet er inkorporeret i den nuværende konceptudviklingsfase

Bæredygtighedslaboratorie

Emne Ekspertinput Det videre arbejde 

Fokus på alle 

byens aktører

Adgang til 

uddannelsesinstitutioner

Fokus på 

borgerinddragelse

Fokus på 

virksomhedsinddragelse

Fokus på 

idégenerering & 

implementering

• Fokuser på studerende – bliver efterfølgende ambassadører

• Overvej om laboratoriet kan være mobilt 

• Identificer sektorer der kan påvirkes, f.eks. caféer & restauranter

• Implementer proces der sikrer, at idéer bliver til virkelighed

• Laboratoriet kan med fordel have en brobyggerrolle med aktører

• Identificer de vigtigste aktører, f.eks. CSE1, start-up city m.fl.

• Skabe en ”challenged-based” tilgang til innovation

• Samarbejd med byområder, som kan formulere egne idéer

• Fokuser på gearing af midler, f.eks. gennem partnerskaber 

• Skabe den grundlæggende infrastruktur og innovationskultur

• Overvej idéen om et bæredygtighedsborgerting

Magistraten drøftede rådets input vedr. CO2e-reduktionstiltag og 

bæredygtighedslaboratoriet d. 28. september 2020. Magistraten 

godkendte, at forvaltningen indarbejder rådets input i klimaplanen, den 

grønne ejerstrategi og arbejdet med Bæredygtighedslaboratoriet

Station igangsætter arbejdet efter 

uge 9 2021

1 Velkomst ved borgmesteren
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Møderne i rådet vil på skift fokusere på emner

under de strategiske temaer…

1 Velkomst ved borgmesteren

Møde 2 i Bæredygtighedsrådet vil fokusere på klimafonden og social bæredygtighed

Møde 1

16/09/20
Møde 2

02/12/20

Møde 4

19/05/21
Møde 3

24/02/21

De tre dimensioner inden for bæredygtighed hænger uløseligt sammen og kan ikke 

ses uafhængigt af hinanden. Derfor vil hvert møde i Bæredygtighedsrådet bibeholde 

det holistiske syn på bæredygtighed – uanset hvilket tema der tages op.

Emne 1: Social bæredygtighed

Emne 2: Biodiversitet 

Møde 4

Emne 1: CO2e-neutralitet i år 2030

Emne 2: Bæredygtighedslaboratoriet

Møde 1
Emne 1: Klimafonden 

Emne 2: Social bæredygtighed

Møde 2

Emne 1: FNs Verdensmål

Møde 3
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…Denne gang får vi alle tre dimensioner inden 

for bæredygtighed i spil

VISION: Frederiksberg vil være blandt de 

førende bæredygtige kommuner i Danmark

Med temaerne om klimafonden og social bæredygtighed ønsker vi at bringe alle tre bæredygtighedsdimensioner ind i drøftelserne

Vision

MILJØMÆSSIGT SOCIALT ØKONOMISK
Bæredygtigheds-

dimensioner

Strategiske temaer
Den grønne og CO2e-

neutrale by

Byen for alle & 

Børnene er fremtiden

Investeringer for 

fremtiden

Projekter
+70 projekter

På tværs af de tre bæredygtighedsdimensioner og de strategiske temaer

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune

1 Velkomst ved borgmesteren
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

3

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren4 17:55-18:00

Ambitionen med den udvidede klimafond 16:15-16:252.1

Oplæg ved Anders Eldrup: Hvordan kan byerne prioritere 

klimaindsatsen med størst mulig effekt?
16:25-16:35

Diskussion i rådet om strategien for udmøntningen af 

klimafonden
16:35-17:052.3

2.2
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Frederiksberg Kommune har etableret en 

klimafond på DKK 65 millioner frem mod 2025

2.1 Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond

Klimafond 2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Midler 5m 13m 17m 10m 10m 10m

Planlagt 5m 5m 5m 4,3m 1,8 1,8

Frie midler - 8m 12m 5,7m 8,2m 8,2m

I alt frie midler: 42,1m

Overblik over klimafondsbudgettet

Kilder: Budget 2021, Frederiksberg Kommune

Klimafonden er et af værktøjerne til at understøtte klimaplanen, 

der viser vejen frem mod 2030 i form af vigtige 

omstillingselementer, der sikrer den nødvendige CO2e-reduktion

Udover at reducere kommunens baseline arbejder vi også med 

vigtige tiltag såsom Bæredygtighedslaboratoriet og en grøn 

indkøbspolitik. Disse kan klimafonden også understøtte

Strategiske grønne tiltag

Klimaplanen

Vi mangler nu at fastlægge en strategi for 

udmøntningen af klimafonden. I den forbindelse 

ønsker vi at få Bæredygtighedsrådets input

Strategi for udmøntningen af klimafonden 

Ambitionen med klimafonden er at bidrage til 2030-målet om CO2e-neutralitet og opnå størst mulig CO2e-reduktionseffekt for fondens midler 
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Frederiksbergs ambition om CO2e-neutralitet 

relaterer sig til scope 1, 2 og dels 3…

2.1

Som en del af DK2020 bruger vi C40s internationale standard ”The Climate Action Planning Framework” i vores klimaplan

Udenfor kommunegrænsen

Scope 1

Kommunegrænse Scope 3

Land- og 
skovbrug

Industriprocesser 
og produktbrug

Energiforbrug 
i bygninger

Affald bortskaffet 
indenfor kommunen

Transport indenfor 
kommunen

Transmission og 
distribution

Andre indirekte 
udledninger

Transport udenfor 
kommunen

Scope 2

Anvendelse af energi 
fra forsyningsnettet

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond

CO2e

Affald bortskaffet 
udenfor kommunen

Kilder: Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories; C40 Climate Action Planning Framework

CO2e-neutralitet

Frederiksberg er CO2e-neutral iflg. C40 standard, 

når vi har opnået netto-nuludledning fra scope 1 

og 2 samt affald fra scope 3…
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…Ud fra denne tilgang er der udarbejdet en 

baseline og en reduktionssti frem mod 2030
National regulering og Frederiksbergs handlingsplaner vil vise vejen frem mod 2030

Noter:

*) I EA Energianalyses beregninger forudsættes det, at den nationale elforsyning vil være 100% grøn i 2030. 

**) Dækker kølemidler, opløsningsmidler, affaldsdeponi og spildevand

***) I 2050 er målsætningen at være CO2e-neutral uden brug af kompensationstiltag

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020
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Reduktion 
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- varme
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- transport

Reduktion 

- øvrige**

5
3

19

Målsætning

2030***

188

47

-141 kton

Elektricitet Øvrige*Varme Transport

2.1

2030 MÅLSÆTNING

De resterende op til 15% kan 

opnås ved CO2e-reducerende 

tiltag udenfor kommunen – fx 

ved den grønne strøm som 

kommunens seks vindmøller 

ved Næstved og Lolland 

producerer 

…Det er disse omstillingskategorier, vi skal fokusere på 

for at indfri ambitionen om CO2e-neutralitet i 2030

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond
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…Men en reduktion er krævende og forudsætter 

en substantiel omstilling af kernesektorer
For hver udledningskategori kan en række omstillingselementer bidrage til realiseringen af 2030-målsætningen, heraf nogle indarbejdet i klimaplanen

Noter: 1) CO2-fangst og lagring / udnyttelse. 

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020

OmstillingselementerUdledningskategori

• Muligheden for omstilling til vedvarende energi som kompenserende tiltag udenfor kommunen 

• Fremme tag- og facadebaseret solcelleproduktion indenfor kommunen
Elektricitet

• Fremme varmebesparelser i form af energirenoveringer og mere energieffektiv styring og drift

• Udfasning af spidslastanlæg på olie/gas og udbygning af elkedler 

• Fremme brændselsfri fjernvarmeproduktion som varmepumper og geotermi

Varme

Transport

• Understøtte udbredelsen af private elbiler ved at sikre god ladeinfrastruktur og parkeringsforhold

• Eldrevne køretøjer i egen køretøjsflåde, udbudt kørsel og den kollektive trafik

• Reducere personbilkørsel fx gennem bedre forhold for grøn mobilitet

• Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCU1 på affaldskraftvarme eller biomassekraftvarmeanlæg

• Understøtte udfasning af sidste naturgaskraftvarmeanlæg

• Sikre høj grad af plastudsortering i affald til forbrænding og mindre affaldsmængder

Tværgående 

for elektricitet 

og varme

2.1 Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond
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En reduktion af baseline forudsætter både 

kommunens handleplan og adfærdsændringer

2.1

Inden for hver kategori er der omstillingselementer, vi selv har kontrol med – men vi er samtidig også afhængige af byens aktørers adfærd 

Omstillingselementer for at sikre nødvendig CO2e-reduktion

Muligheden for omstilling til vedvarende energi som kompenserende tiltag udenfor kommunen A

Fremme tag- og facadebaseret solcelleproduktion indenfor kommunenB

Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCU på affaldskraftvarme eller biomassekraftvarmeanlægC

Understøtte udfasning af sidste naturgaskraftvarmeanlægD

Sikre høj grad af plastudsortering i affald til forbrænding og mindre affaldsmængderE

Fremme varmebesparelser i form af energirenoveringer og mere energieffektiv styring og driftF

Udfasning af spidslastanlæg på olie/gas og udbygning af elkedler G

Fremme brændselsfri fjernvarmeproduktion som varmepumper og geotermiH

Understøtte udbredelsen af private elbilerI

Reducere personbilkørsel fx gennem bedre forhold for grøn mobilitetK

Eldrevne køretøjer i egen køretøjsflåde, udbudt kørsel og den kollektive trafikJ

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

X

X X

Kommunens 
handleplaner

Adfærdsændring 
påkrævet

Vi kan opdele omstillingselementerne i to:

1) Omstillingselementer vi selv har kontrol med gennem kommunens handleplaner

2) Omstillingselementer der kræver en adfærdsændring hos byens aktører 

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond
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Omstillingselementerne kan kvantificeres

målt på reduktion og effektivitet…

2.1

Nedenstående omstillingselementer har forskellig omkostningseffektivitet og vil direkte reducere Frederiksbergs egen baseline

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Klimarådet, Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, 2020; 

Analyse The Footprint Firm

Effektivitet

(Ton CO2e-reduktion per kr.)

C
O

2
e
-r

e
d

u
k
ti

o
n

se
ff

e
k
t

Lav Høj

Lav

Høj

Omstillingselementer for at sikre nødvendig CO2e-reduktion Vurdering af reduktionseffekt og effektivitet

Muligheden for omstilling til vedvarende energi som kompenserende tiltag udenfor kommunen A

Fremme tag- og facadebaseret solcelleproduktion indenfor kommunenB

Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCU på affaldskraftvarme eller biomassekraftvarmeanlægC

Understøtte udfasning af sidste naturgaskraftvarmeanlægD

Sikre høj grad af plastudsortering i affald til forbrænding og mindre affaldsmængderE

Fremme varmebesparelser i form af energirenoveringer og mere energieffektiv styring og driftF

Udfasning af spidslastanlæg på olie/gas og udbygning af elkedler G

Fremme brændselsfri fjernvarmeproduktion som varmepumper og geotermiH

Understøtte udbredelsen af private elbilerI

Reducere personbilkørsel fx gennem bedre forhold for grøn mobilitetK

D

B A

C E

F

G H

I

J

Eldrevne køretøjer i egen køretøjsflåde, udbudt kørsel og den kollektive trafikJ

K

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond
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…Og har forskellig realiserbarhed for 

kommunen…
Nogle omstillingselementer har kommunen selv kontrol med – andre er vi afhængige af borgere og virksomheder

1) Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. 2) Amager Ressource Center. 3) Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonom, 

af 16. juni 2020. 4) Desuden skal alle nye udbudte ruter være fossilfri køretøjer.

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Klimarådet, Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, 2020. 

Noter *) Realiserbarhed er vurderet ud fra en styringsmæssig, økonomisk, lovgivningsmæssig og teknologisk betragtning

Omstillingselementer Vurdering af realisérbarhed (hvordan indfries CO2e-reduktionen?)

Solcelleproduktion indenfor kommunegrænsenB Regulering begrænser opførsel på kommunale bygninger. Samarbejde om private bygninger

Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCUC Grøn ejerstrategi - via Frb. Forsyning (100% ejerskab), CTR1 og ARC2 (delvist ejerskab)

Plastudsortering og mindre affaldsmængderE Normeret i national lovgivning3 – men kræver borgeres adfærdsændring

Muligheden for omstilling til vedvarende energiA Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab) 

Udfasning af naturgaskraftvarmeanlægD Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab)og CTR1 (delvist ejerskab)

Energirenoveringer og energieffektiv styring og driftF Vedligeholdelsesplan, privat samarbejde samt via Frb. Forsyning (100% ejerskab)

Udfasning af spidslastanlæg på olie/gasG Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab)og CTR1 (delvist ejerskab)

Fremme varmepumper og geotermiH Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab)og CTR1 (delvist ejerskab)

Understøtte udbredelsen af private elbilerI Elbilsstrategi – Kommunen må ikke selv opføre ladestandere

Eldrevne køretøjer i den kollektive trafik mv.J Elbilsstrategi. Traffikkøb via MOVIA (mål om fossilfri busdrift i 20304)

Reducere personbilkørsel fx ved bedre grøn mobilitetK Mobilitetsstrategi, Trafikkøb via MOVIA/Metroselskabet - kræver adfærdsændring

Realiserbarhed*

Høj Lav

2.1 Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond
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Frederiksberg Kommune kan også påvirke 

CO2e-udledningerne globalt

2.1

Initiativer, der er med til at reducere CO2e-udledningerne udover baseline, er vanskeligere at kvantificere end baseline-reducerende tiltag 

Effektivitet

(Ton CO2e-reduktion per kr.)

C
O

2
e
-r

e
d

u
k
ti

o
n

se
ff

e
k
t

Lav Høj

Lav

Høj

Eksempler på CO2e-reducerende initiativer udover baseline Vurdering af reduktionseffekt og effektivitet

CO2e-reduktionseffekten af initiativer 

udover baseline er vanskelige at kvantificere

Bæredygtighedslaboratoriets involvering af byens aktørerA

Grønne indkøbB

Events med fokus på det bæredygtige hverdagsliv, f.eks. ”Grønne dage”C

Bæredygtighed på skoleskemaet (allerede igangsat klimafondsprojekt)

Miljøambassadører i institutioner og skolerE

D

Frederiksberg Kommune har også grønne tiltag, der går 

udover kommunens egen baseline. Tiltag såsom 

Bæredygtighedslaboratoriet og den kommende grønne 

indkøbspolitik prioriteres højt af kommunen, men 

reducerer ikke nødvendigvis kommunens egen baseline.

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond IKKE UDTØMMENDE
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De allerede igangsatte klimafondsprojekter vil 

reducere baseline både direkte og indirekte 

2.1

Tre af de igangsatte klimafondsprojekter vil bidrage til en direkte reduktion af baseline og dermed understøtte 2030-målsætningen

66

188

66

31

24

0 50 100 150 200

Øvrige*

I alt

Kton CO2e-udledning på Frederiksberg i 2018

Elektricitet

Varme

Transport

Igangsatte CO2e-reducerende klimafondsprojekter

Note: *) Dækker kølemidler, opløsningsmidler, affaldsdeponi og spildevand

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020

1 Mere genbrug og genanvendelse

2 Elbil-by nr. 1 3 Flere skal vælge delebiler

Bæredygtighed på

skoleskemaet
4

Øvrige klimafondsprojekter

Varmeø-effekt og øget 

biodiversitet
6

I forbindelse med budget 2021 har forligskredsen drøftet yderligere 

mulige tiltag, som kan understøttes af klimafonden, herunder bl.a.: 

• Hurtigere omstilling af kommunens og borgernes bilflåde

• Fremrykke omstillingen til el-busdrift fra 2030 til 2025

• Klimakompensation, f.eks. vindmøller udenfor kommunen

• Innovationspartnerskaber 

• Varmeø-effekt  

Bæredygtighedslaboratoriet5
Gate21 – Partnerskab for 

grøn omstilling
7

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond

Bæredygtigheds-

rådet
8
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Vi står dermed over for en række valg ift. 

prioriteringen af fondens midler…

2.1

For at nå 2030-målsætningen om CO2e-neutralitet er vi afhængige af både vores egne handleplaner og adfærdsændringer blandt byens aktører

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020

Kommunens 

handleplaner

Elektricitet Varme Transport

Adfærdsændring 

påkrævet

Kommunens 

handleplaner

Adfærdsændring 

påkrævet
Kommunens 

handleplaner

Adfærdsændring 

påkrævet

• Plastudsortering

• Energirenovering

• Mindsket elforbrug

• …m.v.

• Plastudsortering

• Energirenovering

• Mindsket varmeforbrug

• …m.v.

• Solcelleanlæg 

• Vindmølleparker

• Investeringer i CCS/CCU

• Udfasning af 

naturgaskraftvarmeværk

• Plastudsortering

• Udfasning af 

spidslastanlæg

• Varmepumper og 

geotermi

• Udbredelse af private 

elbiler

• Omstilling af 

kommunens egen flåde

• Omstilling af den 

kollektive trafik

• Reducere 

personbilkørsel

• Udbredelse af private 

elbiler

• Reducere 

personbilkørsel

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond IKKE UDTØMMENDE
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…Udover tiltag der direkte reducerer baseline, 

prioriterer vi også andre grønne tiltag

2.1

Det er også en mulighed, at klimafondens midler understøtter vigtige strategiske tiltag, der ikke nødvendigvis direkte reducerer vores egen baseline 

Note: *) Dækker kølemidler, opløsningsmidler, affaldsdeponi og spildevand

Kommunegrænsen

0

50

100

150

200 188

Kton CO2e-udledning

13%

17%

35%

35%

Udenfor kommunegrænsen

Elektricitet

Varme

Transport

Øvrige*

Bæredygtighedslaboratoriet

Grønne indkøb

Strategien for udmøntningen af den udvidede klimafond

CO2e

CO2e

CO2e

Det primære fokus med den udvidede 

klimafond er at bidrage til 2030-målet 

om CO2e-neutralitet, dvs. reducere 

kommunens egen baseline…

…Men det er også en mulighed at prioritere 

fondens midler til at understøtte vigtige 

strategiske tiltag, som ikke nødvendigvis 

direkte bidrager til en reduktion af baseline
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

3

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:10

Tema 1: Klimafonden 2 16:20-17:10

Tema 2: Den socialt bæredygtige by 17:10-17:55

Afrunding ved borgmesteren4 17:55-18:00

Ambitionen med den udvidede klimafond 16:20-16:302.1

Oplæg ved Anders Eldrup: Hvordan kan byerne prioritere 

klimaindsatsen med størst mulig effekt?
16:30-16:40

Diskussion i rådet om strategien for udmøntningen af 

klimafonden
16:40-17:102.3

2.2
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Hvordan kan byerne prioritere 

klimaindsatsen med størst mulig effekt?

2.2 Oplæg ved Anders Eldrup
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

3

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren4 17:55-18:00

Ambitionen med den udvidede klimafond 16:15-16:252.1

Oplæg ved Anders Eldrup: Hvordan kan byerne prioritere 

klimaindsatsen med størst mulig effekt?
16:25-16:35

Diskussion i rådet om strategien for udmøntningen af 

klimafonden
16:35-17:052.3

2.2
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2.3

Spørgsmål til eksperterne

Diskussion i rådet om strategien for udmøntningen af klimafonden

26

I alt frie midler: 42,1m

Klimafond 2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Midler 5m 13m 17m 10m 10m 10m

Planlagt 5m 5m 5m 4,3m 1,8 1,8

Frie midler - 8m 12m 5,7m 8,2m 8,2m

Hvordan kan vi prioritere klimafondens midler med henblik på at opnå størst mulig CO2e-reduktioneffekt?



Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by3 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren 17:55-18:00

3.1

Oplæg ved Lotte Jensen: Hvordan kan kommunerne 

styrke den sociale bæredygtighed?

17:05-17:15Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde 

17:15-17:25

Diskussion i rådet om hvordan den sociale 

bæredygtighed styrkes på Frederiksberg
17:25-17:55

3.2

3.3

4
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by3 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren 17:55-18:00

3.1

Oplæg ved Lotte Jensen: Hvordan kan kommunerne 

styrke den sociale bæredygtighed?

17:05-17:15Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde 

17:15-17:25

Diskussion i rådet om hvordan den sociale 

bæredygtighed styrkes på Frederiksberg
17:25-17:55

3.2

3.3

4
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Begrebet ”social bæredygtighed” mangler 

metodisk stringens og definitionerne er mange

3.1 Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde

Globalt er der ikke konsensus om målet med den sociale bæredygtighed i modsætning til målet med den miljømæssige bæredygtighed

Globalt

• ”Brundtland rapporten” fra 19871

præsenterer bæredygtighed som et bredt og 

holistisk begreb, der inddrager miljømæssig, 

social og økonomisk bæredygtighed, og 

fokuserer på sammenhængen mellem dem. 

Vores kortsigtede handlinger må ikke stå i 

vejen for fremtidige generationers muligheder

• FNs medlemsstater vedtog i 2015 17 

Verdensmål, hvor social bæredygtighed udgør 

en væsentlig del af målene

Nationalt

• Danmark har forpligtet sig til at leve op til 

Verdensmålene, og med projektet Vores Mål 

er der igangsat et arbejde for at måle på 

Danmarks fremdrift i forhold til Verdensmålene 

i 2030

• I 2020 lancerede Danmarks Statistik og 2030-

panelet 197 nationale målepunkter for FNs

17 Verdensmål om et bæredygtigt samfund

• Realdania lancerede i 2012 den første version 

af ”Værktøj til bæredygtig byudvikling” som 

løbende af opdateret

Lokalt

• ”Frederiksbergstrategien” er byens øverste 

strategiske pejlemærke og omhandler 

hvordan byen skal udvikle sig frem til 2030, 

herunder også inden for social bæredygtighed 

under temaet ”byen for alle”

• ”Bæredygtigt Frederiksberg” udspringer af 

visionerne i ”Frederiksbergstrategien”, og 

lægger en strategisk ramme for prioriteringen 

for at sikre, at retningen er bæredygtig

• ”Strategi og indikatorer for en socialt 

bæredygtig by” sætter en ramme for, 

hvordan vi på Frederiksberg arbejder med at 

sikre udvikling på kort sigt, som også styrker 

den langsigtede bæredygtighed

Kilder: 1) Brundtland, Gro H. (1987) Our Common Future 29



Sammenhængskraften skabes gennem fokus 

på byen, fællesskaberne og borgerne  

3.1 Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde

Den strategiske ramme for Frederiksbergs arbejde med social bæredygtighed er udtryk for et samspil mellem byen, fællesskaber og borgere

Fællesskaber

Vi skal finde gode veje til, hvordan den enkelte 

borger kan komme godt på vej understøttet af 

det formelle og uformelle fællesskab

Borgere

Gennem stærke fællesskaber rustes den enkelte 

borger i sit eget liv, som giver muligheder både 

på kort og lang sigt

Byen

Ved at arbejde målrettet med fællesskaber og den enkelte borger, kan vi ruste hele byen 

og styrke den sociale bæredygtighed gennem borgerne og fællesskabet

Social bæredygtighed forudsætter et velfunderet samarbejde på tværs 

i kommunen med byens aktører, herunder boligorganisationerne, 

civilsamfundet og erhvervslivet og handler om en udvikling, der gør 

byen robust til at håndtere byens udfordringer på kort og på lang sigt 
30

Kilder: Frederiksberg Kommune (2018) Strategi 

& Indikatorer for Socialt Bæredygtig By



Social bæredygtighed har en rød tråd gennem 

vores strategiske arbejde
Den overordnede ‘Frederiksbergstrategien’ spreder ringe i vandet til vores arbejde med strategier og initiativer inden for social bæredygtighed

Strategiske temaer Styringsniveau

Frederiksbergstrategien

Bæredygtigt 

Frederiksberg

Implementering

Byen for alle
Klimabyen nu og i 

fremtiden
Byen i byen Vidensbyen

Den grønne og 

CO2e-neutrale by
Byen for alle

Investeringer for 

fremtiden

3.1

Politik for vækst & 

jobskabelse
Boligpolitik Integrationspolitik

Unge godt på vej 

2020-2023

+ andre politikker og strategier

Børnene er

fremtiden

Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde
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3.1

Vi har en række visioner for vores by, som vi arbejder på at indfri gennem ”Frederiksbergstrategien” og ”Bæredygtigt Frederiksberg”

• Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt familieliv, som passer til dem

• Frederiksberg skal tilbyde gode dagtilbud med en stærk sammenhæng til skolen, en trafiksikker cykelby, kulturelle oplevelser og bevægelse.

• Bidrage 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.

• Der er plads til alle på deres vej gennem livet - det har altid været byens kendetegn, og det skal det blive ved med at være.

• Byen er præget af liv, synlighed og nærhed til naboer, kommunale og øvrige offentlige tilbud, erhvervsliv, kultur- og foreningsliv med mere.

• Gennem stærke formelle og uformelle fællesskaber, rustes den enkelte borger i eget liv, og det er med til at styrke byens sociale bæredygtighed.

Visionerne foldes ud i ”Frederiksbergstrategien” 

og ”Bæredygtigt Frederiksberg”…

Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde

Frederiksbergstrategien

B
y
e
n

 

fo
r 

a
ll

e

Bæredygtigt Frederiksberg
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• Byens udvikling skal understøtte og styrke bæredygtigheden i hovedstadsregionen. Vi bidrager til bæredygtige løsninger, der fungerer i en tæt by

• Facilitere strategiske partnerskaber mellem kultur- og fritidsaktører, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og lokalområder 

• Frederiksberg skal være en by med plads til mangfoldighed og livsformer, rig på fællesskaber og social sammenhængskraft

• Byens børn skal have en tryg hverdag, der giver de bedste udviklingsmuligheder

• Vi indretter byen, så den giver mulighed for leg og bevægelse for små og store. Vi sikrer rent drikkevand og luft samt mindre støj
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3.1

Vi vil gennem ”Byen for alle” og ”Børnene er fremtiden” arbejde med fire emner, der er med til at styrke den sociale bæredygtighed på Frederiksberg 

…De visioner berører overordnet set fire emner, 

der styrker den sociale bæredygtighed

Emner

Politikker, 

Strategier, 

Handleplaner

Indsatser

Indikatorer

Indikatorer for hvor godt vi er i 

stand til at understøtte borgere 

med at fuldføre en uddannelse 

og komme i beskæftigelse

Indikatorer for hvor godt vi er i 

stand til at skabe rum for 

fællesskaber på kryds og tværs 

af befolkningsgrupper

Indikatorer for hvor godt vi er i 

stand til at understøtte borgernes 

psykiske og fysiske sundhed og 

invitere til bevægelse i byen 

Indikatorer for hvor godt vi er i 

stand til at udvikle vores by med 

henblik på, at Frederiksberg er 

byen for alle

…Vi arbejder med politikker, strategier og 

handleplaner under hvert emne. På baggrund heraf 

søsættes forskellige indsatser, som vi efterfølgende 

arbejder på at måle effekten af ud fra indikatorer

• Sundt byliv

• Sundhed for alle

• Børns og unges sundhed

• Robuste fællesskaber og 

mental sundhed

Uddannelse & 

beskæftigelse
1

• Beskæftigelsesplan 2020

• Vækst og jobskabelse 2020-

2023

• Unge godt på vej 2020-2023

• Strategi for socialt bæredygtig by

• Integrations-, Handicap- og 

Udsattepolitik

• Kultur- og fritidspolitik 

• Sundhedspolitik 2019-2022

• Røgfri generation handleplan

• Idræts- og bevægelsespolitik

• Bevæg dig for livet

• Kommuneplan 2021

• Byfornyelsesstrategi

• Arkitekturpolitik 

• Boligpolitikken

• Job i fokus – den 

virksomhedsrettede indsats, 

f.eks. branchepakker 

• Uddannelsesvejledning

• Styrket indsats for fokuselever

• Samarbejde med byens aktører 

om at skabe fællesskaber

• Inklusion og aktivt 

medborgerskab

• Understøtte social mobilitet

IKKE UDTØMMENDE

• Boligsocial indsats

• Samarbejde med almene 

boligorganisationer

• Områdeudvikling, f.eks. 

Finsensvej Vest

Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde

33

Fællesskaber & 

mangfoldighed
2

Sundhed & 

bevægelse
3 Indretning af byen4



På Frederiksberg har vi ressourcerne og 

forudsætningen for at indfri visionerne…

3.1

Frederiksberg er overordnet set godt rustet til at indfri visionerne formuleret i Bæredygtigt Frederiksberg 

81%

Mener det er trygt at være 

borger på Frederiksberg. 

Landsgennemsnittet er 72%1

Frederiksberg er en by med en forholdsvis høj grad af tryghed blandt borgerne. 

Derudover er andelen på offentlige ydelser lav, og borgerne har et højt uddannelsesniveau 

64%

I alderen 25-69 med bopæl på 

Frederiksberg har en videregående 

uddannelse. Kun Gentofte ligger 

højere med en andel på 65%4

16%

I alderen 25-69 med bopæl på 

Frederiksberg har en 

erhvervsuddannelse. Det er den 

laveste andel i hele landet5

71% af alle boliger på Frederiksberg 

er under 100 kvm.

Boligstørrelser, procentuelle fordeling7

7,5%

I alderen 16-24 med bopæl på 

Frederiksberg er hverken i 

beskæftigelse eller under 

uddannelse. Landsgennemsnittet 

er 10,4%6

12,5%

I alderen 16-66 år med bopæl 

på Frederiksberg er ydelses-

modtagere*. Andelen for hele 

landet er 19,3% (august 2020)2

76,5%

I alderen 16-66 år med bopæl 

på Frederiksberg var i 2018 i 

beskæftigelse (beskæftigelses-

frekvensen). Andelen for hele 

landet var 74,6%3

Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde

Kilde: Kilder: 1) MEGAFON (2017) Borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommune; 2) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

(2020) Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg, juni 2020; 3, 4, 5, 6 & 7) Danmarks Statistik

Noter *) Gælder ikke SU-modtagere

≤ 50 kvm

50-74 kvm

75-99 kvm

100-124 kvm

125-149 kvm

150-174 kvm

≥ 175 kvm

31%

32%

8%4%4%

7%

15%
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…Men hvordan omsætter vi vores ressourcer til at 

løfte hele byen? 

3.1

Kilder: Frederiksberg Kommune (2018) Strategi og 

indikatorer for socialt bæredygtig by

Social bæredygtighed handler for Frederiksberg Kommune om at skabe en stærk sammenhængskraft på tværs af hele byen 

Husstandsindkomstfordeling

Høj indkomst

Middel indkomst Forholdsmæssig overvægt af personer uden for arbejdsmarkedet

Forholdsmæssig overvægt af lønmodtagere på lavt/mellem niveau

Forholdsmæssig overvægt af selvstændige eller lønmodtagere på højt niveau

Områder med boligsocial indsats

Lav Høj

Beskæftigelsesfaktor Fokuselever der ikke har gennemført en 

ungdomsuddannelse fordelt efter bopæl

Vha. data ses det, at der er en klar sammenhæng mellem områder 

med en boligsocial indsats og områder med en høj andel af 

fokuselever, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

EKSEMPLER PÅ OMRÅDESPECIFIK DATAFrederiksbergs visioner og strategiske arbejde
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Vi arbejder aktivt med at styrke den sociale 

bæredygtighed på tværs af byen

3.1

Udvalgte cases viser, hvordan Frederiksberg Kommune har arbejdet med at styrke robustheden og sammenhængskraften i byen

Case 1: Delehusene

Delehusene er et nyt bidrag til at skabe bedre rammer for integration og flere billige 

boliger. I december 2019 flyttede 79 unge studerende og flygtninge ind. 

De unge indgår i en buddyordning, hvor de studerende hjælper flygtningene med 

netværk og med at falde til i kommunen. Projektet er et samarbejde mellem flere 

afdelinger i kommunen, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), ONV Arkitekter og 

We Do Democracy. De unge har deltaget i workshops før indflytning, og Delehusenes 

naboer indgår i en følgegruppe. 

”

- Flygtningekoordinator, 

Center for integration

- Beboer, Delehusene

Om indsatsen

Strategisk tilgang

Delehusene understøtter den strategiske retning om ”Byen for alle” ved at skabe bedre 

rammer for integration af unge flygtninge samt billige boliger, der også kommer andre 

unge studerende til gavn

Vi har det sjovt sammen – og vi hjælper 
hinanden. Min nabo hjalp mig for 

eksempel med at læse et brev fra SKAT. 

Det fremmer integrationen, når man kan 
spejle sig i nogen, som bor og på mange 
måder lever, ligesom man selv gør. Det 

bliver lettere at navigere i samfundet og 
se, hvilke krav man kan stille. 

Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde
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Vi arbejder aktivt med at styrke den sociale 

bæredygtighed på tværs af byen

3.1

Udvalgte cases viser, hvordan Frederiksberg Kommune har arbejdet med at styrke robustheden og sammenhængskraften i byen

Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde

Case 2: Job i fokus

Et projekt under ”job i fokus” har på to år hjulpet 26 borgere med kognitive handicap i 

job eller uddannelse. Det er en gruppe, som traditionelt har vanskeligt ved at komme ud 

af ledighedskøen. Det er sket ved at kombinere kommunens viden om virksomhedernes 

behov for arbejdskraft med Hans Knudsen Instituttets viden om kognitive handicap og 

støtteredskaber, der kan hjælpe ansatte med handicap godt igennem arbejdsdagen.  

”
- Butikschef, Fakta

- Kassemedarbejder, Fakta

Om indsatsen

Strategisk tilgang

Projektet under ”Job i fokus” understøtter den strategiske retning ”Byen for alle”, hvor 

afsættet er, at Frederiksberg er et fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med. Når borgere 

med kognitive handicap kommer i job, ruster det dem i eget liv. Samtidig sætter initiativet 

fokus på fordelene ved at have en mangfoldig medarbejdergruppe i virksomhederne.

Det giver en følelse af ansvarlighed. Også 
når du kan se, at kunderne er begyndt at 
sætte pris på, hvordan du gør dit arbejde.

Jeg har en loyal medarbejder, som kommer 
hver dag og er rigtig begejstret for en 
funktion, som andre unge mennesker 

måske har svært ved at motivere sig selv til.
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by3 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren 17:55-18:00

3.1

Oplæg ved Lotte Jensen: Hvordan kan kommunerne 

styrke den sociale bæredygtighed?

17:05-17:15Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde 

17:15-17:25

Diskussion i rådet om hvordan den sociale 

bæredygtighed styrkes på Frederiksberg
17:25-17:55

3.2

3.3

4
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Hvordan kan kommunerne styrke den sociale 

bæredygtighed?

3.2 Oplæg ved Lotte Jensen
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by3 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren 17:55-18:00

3.1

Oplæg ved Lotte Jensen: Hvordan kan kommunerne 

styrke den sociale bæredygtighed?

17:05-17:15Frederiksbergs visioner og strategiske arbejde 

17:15-17:25

Diskussion i rådet om hvordan den sociale 

bæredygtighed styrkes på Frederiksberg
17:25-17:55

3.2

3.3

4
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3.3

Indflydelse

Spørgsmål til eksperterne

2
Hvordan kan vi styrke samarbejdet med det omkringliggende samfund med henblik på at 

opnå en styrket sammenhængskraft?

1
Hvad kan vi gøre bedre for at styrke Frederiksberg som social bæredygtig by, og hvilke 

indsatsområder kan vi fokusere på?

Diskussion i rådet om hvordan den sociale bæredygtighed styrkes på Frederiksberg

SPØRGSMÅL?
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Tema 1: Klimafonden

Tema 2: Den socialt bæredygtige by

Agenda
Andet møde i Bæredygtighedsrådet

Velkomst ved borgmesteren1 16:00-16:15

Tema 1: Klimafonden 2 16:15-17:05

Tema 2: Den socialt bæredygtige by3 17:05-17:55

Afrunding ved borgmesteren4 17:55-18:00
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