Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg
BF-tema

Udvalg

Type

Overskrift

Den grønne BMU
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Den grønne BMU
og
klimaneutrale
by

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Klimafondsprojekt: Yderligere Målet på Frederiksberg er, at alle borgere i 2025 får
Magistraten, primo Igangsat
tiltag til at blive Danmarks elbil mulighed for at oplade deres el-bil højest 250 meter fra 2021
by nr. 1 gennem ladegaranti
boligen, så det bliver lettere at køre i el-bil. Det betyder,
at Frederiksberg Kommune i samarbejde med
udbydere skal søge at etablere ladestandere,
grundlæggende infrastruktur og kabelrender.

Følger tidsplan

I forbindelse med budget 2021-22 er det besluttet at
Grøn
fremrykke etableringen af ladegaranti til 2021. FK har
modtaget en ansøgning fra Clever om opsætning af et
større antal ladestandere til opsætning i 2021/2022, som i
væsentligt omfang bidrager til at give ladegaranti. I
forhold til etablering af kabelrender, så elbilejere kan
benytte privat ladestation på matrikel, er der fundet en
løsning, som der vil blive orienteret om på kommunens
hjemmeside, så borgere kan ansøge herom.

1. Tekst

Klimafondsprojekt: Flere skal
vælge delebil

For at gøre det nemmere at køre delebil er partierne
enige om et demonstrationsprojekt i
Svømmehalskvarteret, som skal vise fordelene ved
flere delebiler. Og i den næste kommuneplan skal der
ses på muligheden for en lavere parkeringsnorm i
nybyggerier, hvis der etableres delebilsordninger.

Magistraten, primo Igangsat
2021

Følger tidsplan

Der er i september holdt møde med delebilsoperatørerne Grøn
om placering af parkeringspladser i svømmehalskvarteret
til hhv. delebiler med fast stamplads, bybiler og
samkørsel. Med afsæt i disse drøftelser er der udarbejdet
et forslag til placering af parkeringspladser inkl. udvidet
cykelparkering, jf. klimavenlig parkering. Forslaget
forelægges for BMU november 2020. Der har
sideløbende med placeringen af parkeringspladserne i
svømmehalskvarteret pågået en drøftelse med hhv.
COWI og Rambøll om rådgivningsopgave vedr.
monitorerings- og kommunikationsplan. Når det er
afklaret, hvilken konsulentvirksomhed, der skal varetage
rådgivningsopgaven, vil det sammen med
udrulningsplanen for projektet blive forelagt for By- og
Miljøudvalget; forventeligt primo januar 2021. Der udestår
afklaring af spørgsmål om hjemmel, hvor der afventes
svar fra Ankestyrelsen

Den grønne BMU
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Klimafondsprojekt: Mindre
varmeøeffekt – flere træer og
mere biodiversitet

Der skal være flere grønne lommer, tilskud til grønne
Magistraten, primo Igangsat
tage, solceller og arbejdes med at inspirere borgere,
2021
boligforeninger og virksomheder. I nye buslæskure
skal der arbejdes for grønne tage. Der skal også
bruges flere græsarter, vand, blomster, træer og være
plads til ”det vilde og uplejede” for at fremme
biodiversiteten. Byggesagsbehandlerne skal også
vejlede borgerne om at gøre deres byggeprojekter
grønnere. Ligesom partierne konstaterer, at
kommunen har ansøgt om at blive frikommune og
aktivt vil arbejde for at kunne fremme
bæredygtighedscertificeret byggeri og/eller stille krav
om CO2 neutralitet i lokalplaner.

Følger tidsplan

By- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. september 2020
Grøn
fordelingen af de afsatte midler til mindre varmeøeffekt og
øget biodiversitet med fem delleverancer. Arbejdet med
de besluttede leverancer er igangsat og er i god proces.
Status vil blive forelagt for magistraten næste gang primo
2021.

Den grønne BMU
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Klimafondsprojekt:
Frederiksberg skal være i top
med genbrug og
genanvendelse

Partierne vil blandt andet styrke genanvendelsen ved
at: styrke rådgivning og arbejde for, at alle
virksomheder har affaldsordninger hos kommunen
eller privat. Nytænke villaernes affaldsordninger i
affaldsplan 2021-2026 og lave forsøg med øget
genanvendelse. Optimere affaldsindsamling for den
enkelte husstand baseret på data. Fremme andre
borgervendte initiativer som for eksempel
reparationscafe og nedbringelse af plastforbrug.

Følger tidsplan

By- og Miljøudvalget tiltrådte den 15, juni 2020
fordelingen af de afsatte midler til genbrug og
genanvendelse med udmøntningen af fire indsatser: 1)
Grønne virksomheder, 2) Grønne byggerier, 3) Nemt for
alle at sortere og 4) Smart data til effektiv og fleksibel
affaldsindsamling og øget genanvendelse. Alle indsatser
er igangsat og følger planen. Status vil blive forelagt for
magistraten næste gang primo 2021.

Magistraten, primo Igangsat
2021

Farve

2020

2021

2022

2023

Grøn

1 af 6
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Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Den grønne UU
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Klimafondsprojekt:
Bæredygtighed på
skoleskemaet og grønt flag

Den grønne BMU
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Klimavenlig parkering

Den grønne Flere
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Frederiksberg er CO2-neutral i Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030. Samlet
2030
afsætter partierne 0,5 mia. kr. til grønne og
bæredygtige tiltag i hele perioden, hvoraf halvdelen er
skattefinansieret. Af det går over 145 mio. kr. til grønne
og bæredygtige tiltag, der bidrager til mindre CO2udledning.

Den grønne Flere
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Kommunerne skal leve op til
Paris-aftalen

Fremdrift

Status 3. FR

Overalt har børn og unge engageret sig i
Magistraten, primo Igangsat
klimaindsatsen. Skolernes arbejde med FNs
2021
verdensmål herunder bæredygtighed skal
opprioriteres. Det skal blandt andet ske ved at udvide
Friluftsrådets undervisningsprogram grønt flag, så flere
børn kan hejse det grønne flag på skolen. Udvalgte
årgange på samtlige skoler tilbydes at blive en aktiv del
af Naturfredningsforeningens indsamling af affald, så
børns forståelse af renhold og bæredygtighed stiger.
Samarbejdet med naturvejlederne om skolehaverne
opprioriteres, og projektet Haver til Maver udvides i
dialog med bl.a. Frederiksberg Fonden. Undervisning
efter ”Aktion Verdensmål”, der med stor succes
allerede har været afprøvet på fem folkeskoler, skal
fortsætte.

Følger tidsplan

Magistraten har tildelt 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 til
Grøn
Bæredygtighed på skoleskemaet. Status: 1) Alle skoler er
tilmeldt Friluftsrådets undervisningsprogram mhp. at få
det grønne flag. 2) alle folkeskoler forventes at deltage i
affaldsindsamlingen i 2021. 3) Skolerne er orienteret om,
at de kan få genbrugsguiderne til at komme på skolerne
4) Skolehaverne i Frederiksberg Have er blevet
opgraderet. Det er besluttet, at midlerne til skolehaverne i
2021 fordeles med 115 t.kr. til naturvejledning mhp. at
opgradering af skolehaverne på Lindevangsskolen. 10
t.kr. til Ny Hollænderskolen, som vil benytte jordlodderne
på Nylandsgården til undervisningsbrug, og 25 t.kr. til
Skolen på la Cours Vej, så jordlodderne kan bruges som
udendørs undervisningsfacilitet. Det forventes, at
effektmålene indfries, og at der mhp. evaluering laves 1)
en video der dokumenterer Haver til Maver forløbet i
Frederiksberg Have, og 2) en video af
Genbrugsguidernes undervisning i Verdensmålene.

Det skal være lettere for frederiksbergborgerne at
Magistraten, primo Igangsat
parkere klimavenlige transportmidler som delebiler, el- 2021
biler og cykler. Det vil gøre det mere attraktivt at vælge
klimavenlige transportløsninger. Partierne vil derfor
reservere yderligere 75 parkeringspladser over hele
byen til delebiler og elbiler

Følger tidsplan

Se status på 'Elbil-by nr. 1' og 'Delebiler i
svømmehalskvarteret'. Der foreligger pt. forslag til
etablering af yderligere 40 pladser til elbiler og delebiler i
svømmehalskvarteret samt plads til cykelparkering ifm.
delebiler m. fast stamplads. De resterende 35 pladser
etableres i resten af byen.

Løbende politisk
Igangsat
forelæggelse af
konkrete initiativer.
Klimaplanen
forventes forelagt
KB 1. kvartal 2021.

Følger tidsplan

Ambitionen om at være CO2-neutral i 2030 sker gennem Grøn
mange forskellige indgange, herunder bl.a. etableringen
af en klimafond og de målrettede projekter herunder,
medlemsskabet af DK2020 og udarbejdelse af en
pariskompatibel klimaplan samt en grøn ejerstrategi for
forsyningen.
Klimafondsarbejdet og arbejdet med den grønne
ejerstrategi er igangsat. Bæredygtighedsrådet har afholdt
deres første møde den 16. september og har bidraget
med input til klimaplanen og den grønne ejerstrategi.
Inputtene blev behandlet af magistraten den 28.
september.
Klimaplanen forventes forelagt KB 1. kvartal 2021

Der er ikke planlagt Igangsat
politisk behandling

Følger tidsplan

KL har indgået partnerskab med Realdania og Concito
Grøn
om at udbrede DK2020 til alle øvrige kommuner. DK2020
klimaalliancemødet med deltagelse af de 20 borgmestre,
som var berammet til afholdelse den 9. oktober 2020 på
Frederiksberg, forventes grundet Covid-19 flyttet til april
2021. Magistraten er orienteret om mødet ved et
meddelelsespunkt.

Den grønne MAG
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

CO2-neutralitet i 2030 - tættere Partierne vil bruge kommunens ejerskab af
strategisk samarbejde med
forsyningsselskaber til at sikre optimalt strategisk fokus
forsyningsselskaber
på Frederiksbergs målsætninger for grøn omstilling, og
dermed løfte initiativer om at optimere
fjernvarmesystemet og vandforsyningen. For at sikre
rettidig investering i de ideelle teknologier ønsker
partierne, at der udvikles en investeringsplan i
samarbejde med Frederiksberg Energi og andre
selskaber, som Frederiksberg er medejer af på mellem
1 og 2,5 mia. kr. i CO2-neutrale energianlæg eller
andre CO2-kompenserende teknologier. Målet er, at
Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030

Magistraten den
30. november og
og KB den 7.
december

Følger tidsplan

En grøn ejerstrategi med fokus på bæredygtighed for
Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab
(CTR, Biofos, ARC) er under udarbejdelse og vil blive
forelagt magistraten den 30. november. Retningen for
strategien blev drøftet i bæredygtighedsrådet den 16.
september og efterfølgende i magistraten den 28.
september.

Med afsæt i det såkaldte DK2020 forløb vil partierne
tage initiativ til en strategisk alliance blandt
kommunerne om et bindende forløb, der skal sikre, at
kommunerne lever op til Paris-aftalen.

Forventet
politisk
behandling

Status

Igangsat

Farve

2020

2021

2022

2023

Grøn

Grøn
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Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg
BF-tema

Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Den grønne MAG
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Klimaråd

Partierne vil styrke det tværgående klimaarbejde i
kommunen. Derfor udvikles Det Grønne Råd til et
egentligt Klimaråd.

Den grønne MAG
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Etablering af
bæredygtighedsråd

Der skal etableres et bæredygtighedsråd, der bl.a. får
til opgave at rådgive Magistraten vedr. bæredygtigt
generelt med det brede fokus, der er i Bæredygtigt
Frederiksberg. En central opgave bliver rådgivning af
Magistraten vedr. de initiativer, der er disponeret i
budgetforliget under klimafonden.
Bæredygtighedsrådet oprettes som et §17, stk. 4udvalg, og sammensættes af medlemmer fra
Kommunalbestyrelsen samt eksterne aktører

Den grønne MAG
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Frederiksberg som
bæredygtighedslaboratorium

Frederiksbergborgerne vil gerne engagere sig, byens Magistraten vil
Ikke igangsat Revideret tidsplan
virksomheder kan se gode forretningsmodeller, og
blive orienteret om
universiteterne har den nødvendige viden. Partiernes fremdrift i 2021
ambition er, at Frederiksberg bliver et
”bæredygtighedslaboratorium”, hvor aktørerne arbejder
sammen om at udvikle og afprøve nye bæredygtige
produkter og løsninger. Et eksempel er at teste ideen
om en fødevarestrategi i en større bymæssig
sammenhæng. Første skridt er at afsøge interessen
blandt byens aktører.

Magistraten godkendte den 28. september 2020, at
Lysegrøn
forvaltningen indgår i dialog med Station om drift af
Bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer dog først at
være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.
Indholdsmæssigt er projektet ved at være klar

Den grønne MAG
og
klimaneutrale
by

1. Tekst

Styrkelse af bæredygtige
indkøb

Kommunens arbejde med bæredygtige indkøb skal
Magistraten, januar Igangsat
styrkes gennem dedikerede personaleressourcer til at 2021
sikre viden og innovative udbudsprocesser på tværs af
organisationen. Der skal arbejdes med at prioritere
fleksible partnerskaber for at sikre kritisk masse og
dermed bæredygtige markeder til grønne og socialt
ansvarlige indkøb. Kommunens indkøbspolitik
forelægges for Magistraten med henblik på at fremme
bæredygtige indkøb.

Forsinket

Magistraten får forelagt forslag til bæredygtig
indkøbspolitik januar 2021.

Den grønne MAG
og
klimaneutrale
by

2. Udvidelse

Klimafond

Der er med budgettet afsat 5 mio. kr. i hvert af årene til Ingen
en klimafond. Heraf udmøntes i 2020 3,5 mio. kr. på
konkret definerede projekter. 1,5 mio. kr. udmøntes til
etablering af et Bæredygtighedsråd, et styrket
administrativt tværgående fokus på såvel økonomisk,
social og klimamæssig bæredygtighed og øvrige
konkrete udviklingsinitiativer vedr. videreudvikling af
DK-2020, Frederiksberg som et
bæredygtighedslaboratorium, et tættere strategisk
samarbejde med forsyningsselskaber og styrkelse af
bæredygtige indkøb

Følger tidsplan

Magistraten godkendte den 4. maj 2020 status på
Grøn
disponering og anvendelsen af midlerne i klimafonden
med udmøntningen af samlet 5 mio. kr. i hvert af årene.
Af sagsfremstillingen fremgår en omfordeling af midlerne i
klimafonden, herunder bidrag til finansiering af den
opståede udfordring med ifm. 1.FR, allokeringen af midler
til bæredygtighedslaboratorium og partnerskab i Gate 21

Børnene er
fremtiden

1. Tekst

Lokal arbejdstidsaftale

Der skal inden for de givne økonomiske rammer og i
respekt for det nødvendige ledelsesrum på skolerne
indgås en aftale mellem Frederiksberg Kommune og
Frederiksberg Lærerforening om lærernes
arbejdstidsanvendelse.

UU

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

Magistraten og KB Igangsat
primo 2021

Følger tidsplan

Magistraten udsatte den 10. august en sag om status på
Det Grønne Råd. Efter en skriftlig høring i Det Grønne
Råd forventes ny sag forelagt Magistraten og
Kommunalbestyrelsen primo 2021

Grøn

Status på
Igangsat
etablering af
Bæredygtighedsrå
d blev meddelt
Magistraten den
15. juni.
Magistraten har
efterfølgende
drøftet
opsamlingen på
det første møde i
rådet, hvilket vil
ske efter hvert
møde.

Følger tidsplan

Første møde i Bæredygtighedsrådet blev afholdt d. 16.
september 2020. Det overordnede tema var "CO2eneutralt Frederiksberg i 2030". Eksperterne i rådet kom
med inputs til CO2e-reducerende tiltag, som siden er
blevet opsamlet og drøftet på magistratsmødet d. 28.
september. Her blev det godkendt, at forvaltningen
arbejder videre med at inkorporere eksperternes input
bl.a. i klimaplanen. Næste møde i rådet finder sted d. 2.
december, hvor mødets temaer er klimafonden og social
bæredygtighed.

Grøn

Igangsat

Undervisningsudva Igangsat
lget, primo 2021

Revideret tidsplan Forhandlingsforløb genoptaget. Forventes politisk
behandlet primo 2021.

2020

2021

2022

2023

Gul

5.000

5.000

5.000

5.000

Lysegrøn
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Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Børnene er
fremtiden

BU

2. Udvidelse

Markant flere hænder

Implementeringsplan med politisk opfølgning hvert
halve år mhp, at der i 2022 (oprindeligt 2023) skal
være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn
i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på
Frederiksberg efter Danmarks Statistiks
opgørelsesmetode. Herudover skal der arbejdes med
friere rammer for den enkelte institution. Der
udarbejdes desuden en masterplan for dagtilbud mhp..
at sikre fysiske rammer, der understøtter det
pædagogiske arbejde. I projektet indgår også en plan
for arbejdet med afbureaukratisering.

Børnene er
fremtiden

MAG

2. Udvidelse

Budgetanalyse skoler

Der udarbejdes en budgetanalyse for skolerne
målrettet overholdelse af både de faglige og
økonomiske rammer.

Børnene er
fremtiden

MAG

2. Udvidelse

Masterplan for skoler og
daginstitutioner

Børnene er
fremtiden

UU

3. Effektvisering

Byen for alle

MAG

1. Tekst

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

Magistraten
Igangsat
forelægges en
halvårlig opfølgning
4. kvartal 2020

Følger tidsplan

Direktionen godkendte den 29. september en samlet
projektplan for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud
med indarbejdelse af budgetmål for 2021/2022.
Børneudvalget er forelagt en sag til orientering om
projektet den 26. oktober.
Der er pt forhandlinger i gang om det statslige tilskud for
2021.

Grøn

Magistraten, primo Igangsat
2021

Forsinket

Analysen er igangsat med aflevering ultimo oktober.
Gul
Politisk fremlæggelse primo 2021. Ramme jf. budgetforlig.

Der udarbejdes egentlige masterplaner for skolerne og Undervisningsudva Igangsat
på daginstitutionerne. Det sker i kombination med et
lget, 2. halvår af
kritisk blik på, om bygningerne bliver brugt optimalt, så 2021
kommunen netop råder over det nødvendige antal
bygninger til kernevelfærden. Arbejdet med en
masterplan for skoler er tæt koblet arbejdet med en
samlet renoveringsplan på skoleområdet. Arbejdet
med masterplaner for skoler og dagtilbud sker i to
adskilte processer.

Følger tidsplan

Undervisningsudvalget får forelagt en projektplan for
Grøn
projektet den 9. november. Involvering af elever,
forældre, lærere mv. er en integreret del af projektet. 1,4
mio. kr. ud af den afsatte budgetramme på 1,5 mio. kr.
søges med 3. forventede regnskab overført fra 2020 til
2021.

Et sammenhængende og
fleksibelt
specialundervisningstilbud

Partierne igangsætter en grundig analyse af
Undervisningsudva Igangsat
kommunens specialundervisningsindsats. Analysen
lget, primo 2021
skal afdække, om den nuværende vifte af tilbud passer
med efterspørgslen, herunder hvordan såkaldte
mellemtilbud i tilknytning til den almene skole kan
realiseres. Potentialet ved en samorganisering af de
nuværende specialskoler skal afdækkes for at sikre en
fortsat høj faglig kvalitet. Der sker ikke ændringer i
skolernes normeringer, men ressourcer til ledelse og
administration justeres. Skolens fritidstilbud
tilrettelægges på samme måde som kommunens
øvrige skoler som en SFO, og taksten vil følge taksten i
de øvrige SFO´er, idet den sammenhængende
skoledag bevares. Undervisningsudvalget skal følge
området tæt og forholde sig til analysen af området i
foråret 2020. Der skal i analysearbejdet ske
inddragelse af skolens brugere, bestyrelse og ansatte.

Revideret tidsplan Analysen er igangsat med aflevering ultimo oktober.
Lysegrøn
Politisk fremlæggelse primo 2021. Ramme jf. budgetforlig.

Billige og almene boliger på
Frederiksberg Hospital

Det er vigtigt for partierne, at der i udviklingen af
hospitalsgrunden skabes variation og balance i
boligtyper og ejerformer, som sikrer billige boliger. Det
skal ske ved at bygge 25 pct. boliger, som er enten
almene boliger, andre boligudvikleres koncepter for
billige boligtyper eller alternative boligformer, som
fremmer fællesskab eller nye billige måder at bo på.
For at sikre disse muligheder, skal der i det videre
arbejde med hospitalsgrunden indgå en forudsætning i
det økonomiske grundlag, som muliggør 25 pct.
almene boliger med tilhørende finansiering af
grundkapital. Udviklingen i lovgivningen følges nøje og
beslutningen revurderes, hvis nye muligheder for billige
boliger opstår. Partierne forudsætter, at der også
arbejdes med Urban Farming på hospitalsgrunden.

Følger tidsplan

Program for
udviklingsplan
forelægges MAG
og HGU i foråret
2021

Status

Igangsat

2020

2021

2022

2023

8.000

13.200

19.700

26.300

700

-

-

-

1.500

1.500

-

-

-1.251

-1.938

-2.688

-2.688

1,4 mio. kr. ud af den afsatte budgetramme på 1,5 mio.
Grøn
kr. søges med 3. forventede regnskab overført fra 2020 til
2021.
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Forventet
politisk
behandling

Status

Byen for alle

ÆOU

1. Tekst

Masterplan på
plejeboligområdet

Årlig status på modernisering/nybygning af plejeboliger Ældre- og
(kapacitet, tidsplaner, indretning, anlægsøkonomi
Omsorgsudvalget
d. 10. august,
Magistraten den
17. august og KB
28. september.
Dertil
Forligskredsmøde
den 10. august.

Gennemført Følger tidsplan

Masterplanen for modernisering af plejeboliger blev
Grøn
politisk behandlet den 10. august 2020 (punkt nr. 58).
Masterplanen blev behandlet af Plejeboligforligskredsen
samme dag.
I forbindelse med budgetprocessen blev der udarbejdet et
supplerende budgetnotat, der gjorde status for de
kapacitetsmæssige konsekvenser for
plejeboligmasterplanen afledt af ændringerne i
projekterne for henholdsvis Ingeborggården og Nyt
Plejecenter på Hospitalsgrunden. Masterplanen blev
endelig vedtaget i forbindelse med budgetforliget for
Budget 2021.
Der forelægges en revideret masterplan maj/juni 2021 til
politisk behandling.

Byen for alle

SU

1. Tekst

Masterplan på det sociale
område

Masterplanen er årlig status og langsigtet planlægning Socialudvalget
på økonomi, byggeri og kvalitet
8.juni

Gennemført Følger tidsplan

Den sociale masterplan blev godkendt af socialudvalget
den 8. juni. Arbejdet med udarbejdelse af næste års
masterplan er igangsat i SSA.

Grøn

Byen for alle

Flere

1. Tekst

Mulighed for udbud af drift,
administration og vedligehold
af ejendomme

Muligheden for udbud af administration, drift og
vedligehold af kommunens beboelsesejendomme
forelægges i 2020. Et udbud af Frederiksberg
Kommunes svømmehaller undersøges efter
ombygningen af Frederiksberg Svømmehal

Projektet
forelægges BEU,
MAG og KB til
behandling ultimo
2020

Igangsat

Følger tidsplan

Der er gennemført en analyse af varetagelsen af de
kommunale beboelsesejendomme med henblik på at
udvikle modeller for fremtidig organisering og udbud af
opgaver knyttet til administration samt evt. drift og
vedligehold. Analyserapporten udgør grundlag for en
kommende politisk forelæggelse ultimo 2020, hvor
omfanget af det kommende udbud skal fastlægges.
Udbuddet skal gennemføres i 2021 med kontraktopstart
pr. 1. januar 2022.

Grøn

Byen for alle

BEU

2. Udvidelse

Skærpet tilsyn med tomme
boliger

Styrket indsats over for de boliger, som står tomme
med henblik på at sikre, at der faktisk bor nogen i alle
boliger på Frederiksberg.

BEU har i
Igangsat
september
godkendt plan for
skærpet tilsyn med
tomme boliger.

Følger tidsplan

BEU har godkendt plan for skærpet tilsyn. Der er indkøbt
nyt IT system til at understøtte indsatsen. IT systemet er i
gang med at blive implementeret.

Grøn

275

275

-

-

Byen for alle

MAG

2. Udvidelse

Boligpolitik

Der udarbejdes boligpolitiske principper, der kan indgå
i arbejdet med den nye kommuneplan. De
boligpolitiske principper udarbejdes på baggrund af en
temadebat i Kommunalbestyrelsen. En forudgående
temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen kvalificeres
gennem inddragelse af en ekstern ekspert.

De boligpolitiske
Igangsat
principper
forventes godkendt
sammen med ny
kommuneplan.

Følger tidsplan

Der er i juni måned afholdt en temadrøftelse samt en
Grøn
temadebat om boligpolitik i Magistraten. Den 28.
september behandlede Magistraten udkast til
boligpolitiske principper efter forudgående drøftelse i Boligog Ejendomsudvalget. Magistraten udsatte sagen, der
behandles igen den 9. november. Dermed har de
boligpolitiske principper tæt parløb med udkastet til
kommuneplan, der forventes behandlet af udvalgene i
november 2020. Borgerne inddrages i forbindelse med
høringsprocessen for kommuneplanen.

100

-

-

-

Byen for alle

AUU

2. Udvidelse

Unge Godt På Vej 2020 - 2023 Partierne er enige om, at flere unge skal have et løft,
Skal ikke
så de får en ungdomsuddannelse, og gerne en
behandles politisk
erhvervsuddannelse. I den forbindelse lægger
partierne vægt på, at der er fokus på tværs af
udvalgsområder på at styrke overgangen fra
grundskole til især erhvervsuddannelserne, så flere
unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.
Der afsættes midler til at fastholde en målrettet
fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelserne
for at understøtte særligt de sårbare unge i
uddannelse. I foråret 2020 skal partierne modtage en
opsamling på resultaterne af spydspidsprojekterne
forud for budget 2021.

Følger tidsplan

Medarbejdere til projektet er ansat og tidsplanen følges.

1.100

1.100

-

-

Igangsat

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

Grøn

2020

2021

2022

2023
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3. Effektvisering

Sikring af bedre overgange fra Partierne er enige om at investere i en styrkelse af det
børne- til voksenområdet
allerede etablerede samarbejde, der er på tværs af
Familieafdelingen og Socialafdelingen vedrørende
unge i alderen 14-22 år. Et styrket samarbejde vil
gavne den enkelte borger og understøtte en mere
optimal udnyttelse af botilbud på voksenområdet, der
forventes at medføre en reduktion i udgifterne på
området. Partierne er derfor enige om, at investere i to
stillinger (en på socialområdet og en på
børneområdet), der skal understøtte den styrkede
planlægning og forberedelse for borgere, der forventes
at overgå fra børneområdet til voksenområdet.

1. Tekst

Investeringer i
byudviklingsprojekter

Investeringer i MAG
fremtiden

Kort beskrivelse

Investeringer i byudviklingsprojekter, som udbygningen
af metroen langs Fasanvejen, en ny løsning for
Bispeengbuen, fremtidig halkapacitet til idrætten og
ikke mindst udviklingen af grunden på Frederiksberg
Hospital:

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

Den første poitiske Igangsat
behandling er, at
Socialudvalget og
Børneudvalget
modtager en model
for samarbejde
mellem
Familieafdelingen
og
Socialafdelingen i
marts 2021.

Følger tidsplan

Projektet igangsættes i efteråret 2020. En plan for
realisering af de forventede gevinster forventes forelagt
Socialudvalget og Børneudvalget inden sommer 2021.

Grøn

Tilrettelægges i det Igangsat
enkelte
investeringsprojekt.
Forhandlingerne
om køb af
hospitalsgrunden
pågår og der
forventes at kunne
forelægges en sag
i slut 2020.
Program/opgavebe
skrivelse for udbud
af udviklingsplan
præsenteres i
efteråret 2020 for
HGU og MAG.
Bispeengbuen: der
forventes en sag
fremlagt medio
2020 om det videre
forløb af
forundersøgelsern
e

Følger tidsplan

Der er tilrettelagt selvstændige forløb for hvert af de
individuelle investeringsprojekter. Flere af dem
forudsætter tæt samarbejder med andre interessenter.
Frederiksberg Hospital: Program for udviklingsplan er
under udarbejdelse og forhandlinger med Region
Hovedstaden om køb af hospitalsgrunden er i gang.
Begge dele forventes politisk behandlet i foråret 2021.
Forundersøgelser af Bispeengbuen afventer politisk
behandling i FK og KK ultimo 2020 efter beslutning i
Københavns Kommunes overførselssag om at afsætte
midler til projektet i maj 2020.

Grøn

2020

1.000

2021

-1.000

2022

-1.000

2023

-1.000
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