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Undervisningsudvalget  
 

Klassedannelse fra 26 til 27 

Undervisningsudvalget UU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen. Her peges der på den gennemsnitlige klassestørrelse som en mulig besparelse, og denne 
idébeskrivelse bygger derfor på muligheden for at hæve klassedannelsen fra 26 til 27. 
 
Skolerne tildeles i dag ressourcer til undervisning på baggrund af en teknisk klassedannelse. Den tekniske 
klassedannelse er en beregning af antal klasser på op til 26 elever på baggrund af det tekniske elevtal. 
 
Det er en mulighed at ændre den tekniske klassedannelse således, at der beregnes antal klasser på op til 
27 elever. Beregnet på baggrund af det tekniske elevtal til skoleåret 2022/23 og de seneste prognosetal vil 
denne mulighed udløse 9-15 klasser færre end med kvotient 26.  
 
En ændring af forudsætningen for den tekniske klassedannelse til kvotient 27 vil medføre et øget antal 
årgange på skolerne, hvor der forventeligt skal ske klassesammenlægninger. Det må således forventes, at 
der langt overvejende vil ske klassesammenlægninger på de årgange på de enkelte skoler, hvor en 
klassedannelse på 27 medfører, at der udløses en klasse mindre ved den tekniske klassedannelse.  
 
Det øgede antal klassesammenlægninger og generelt større klasser må forventes at blive oplevet som en 
forringelse af elever, forældre og personale. Forskningen siger dog ikke noget entydigt om effekten af 
større klasser. 
 
En gradvis indfasning af kvotient 27, hvor kvotient 27 det første år alene er gældende for 0. klassetrin, 
andet år for 0. og 1. klassetrin, tredje år for 0.,1. og 2. klassetrin og så fremdeles, vil forventeligt reducere 
antallet af klassesammenlægninger begrundet i, at kvotienten er hævet fra 26 til 27. En model med en 
gradvis indfasning vil samtidig reducere effekten af denne mulighed i budget 2023 og overslagsårene til, at 
der alene udløses 3-8 klasser færre end med kvotient 26. 
 
En klassedannelse ved kvotient 27 vil øge sandsynligheden for, at en skole kan have årgange, hvor der 
skal ske en opdeling af klasser, fordi skolen ved indskrivning af tilflyttere kommer over en gennemsnitlig 
klassekvotient på 28. Erfaringen er dog, at der oftest sker både til- og fraflytninger i løbet af et skoleår, og 
det ses derfor meget sjældent, at der er behov for at opdele klasser.  
 
Herudover kan en klassedannelse ved kvotient 27 medføre flere elever i klasserne, og det kan være en 
udfordring for skolerne med de ældste bygninger, hvor klasselokalerne ikke er så store, herunder særligt 
Skolen på Duevej og Skolen ved Søerne. 
 
Idéen er skalerbar op til en teknisk klassedannelse på 28 elever. 
 
Økonomi  
At ændre klassedannelsen fra 26 til 27 vil betyde en budgetforbedring på 9-11 mio. kr. ved fuld indfasning.  
 
Denne idé vil reducere det samlede antal årsværk på skolerne. 
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Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad 

Undervisningsudvalget UU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé bygger på en afdækning af, hvilke muligheder, der er for en besparelse ved at ændre på den 
eksisterende tilskudsmodel til skolemad. 
 
Der ydes i dag tilskud til Frederiksberg Kommunes skolemadsordning efter en indkomstafhængig model, 
hvor der ydes 72,5 % tilskud til den laveste, 54 % til den næstlaveste, og 36 % til den tredje laveste 
indkomstgruppe. Denne tilskudsmodel kan ændres på forskellige måder: 

 
1) Ved kun at tildele tilskud til den laveste indkomstgruppe, og bevare tilskudsprocenten for denne 

gruppe på 72,5 % reduceres det årlige tilskud med 0,421 mio.kr. 
2) Ved en generel tilskudsnedsættelse for alle indkomstgrupper på 5 kr. pr. tilskud reduceres det 

årlige tilskud med 0,559 mio. kr. 
3) Ved fuld fjernelse af tilskud til alle indkomstgrupper kan hele budgettet på 3,376 mio. kr. reduceres. 

 
Det vil desuden være muligt at etablere en tilskudsmodel til skolemad, hvor der gives det samme tilskud til 
alle brugere, uanset indkomst. Tilskuddet vil således have karakter af et generelt driftstilskud til ordningen. 
 
I en sådan ordning, hvor der eksempelvis gives 10% tilskud til alle brugere, vil det sammenlignet med det 
nuværende udgiftsniveau give en årlig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Det bemærkes, at den faktiske pris for 
eksempelvis dagens ret vil falde med ca. 3 kr. i forhold til den fulde pris. Dette vil samtidig betyde en 
prisstigning på ca. 17 kr. pr. måltid for de brugere, der i dag tildeles det højeste tilskud.  
 
I København Kommunes madordning, EAT, arbejdes der med en tilskudsmodel, der er sammenlignelig 
med Frederiksberg Kommunes tilskudsmodel. I København Kommune gives der tilskud med udgangspunkt 
i en skala for OECD’s fattigdomsgrænser. Desuden er antallet af personer i den enkelte husstand ligeledes 
definerende for tilskuddets størrelse. Prisen for en menu uden tilskud er 27,50 kr. Hertil kommer dog, at 
København Kommune selv står for driften af ordningen (personale, køkkener mv.). Regnes disse udgifter 
med, er den reelle pris pr. måltid langt højere (over 50 kr.). 
 
Intentionen med den nuværende tilskudsordning i Frederiksberg Kommune er at sikre, at alle familier 
uanset indkomstgrundlag gives mulighed for at købe et sundt og nærende frokostmåltid til det enkelte barn. 
Der gives således det største tilskud til de økonomisk mest trængte familier, mens de økonomisk mest 
velstillede familier ikke opnår tilskud.  
 
Til brug for beregningerne benyttes uge 4 i 2020, da denne uge anses som repræsentativ for det 
forventede salg af skolemad med tilskud. Ordningen havde på det tidspunkt været i gang i et halvt skoleår, 
og det må forventes, at de der ønskede tilskud havde søgt og fået tilskud. Herudover ligger ugen 3 uger 
efter juleferien, og det må formodes, at skolehverdagen for familierne er normaliseret igen. Uge 4 er 
repræsentativt for de uger med højt salg, og dermed høj udbetaling af tilskud. Uge 4 i 2020 er tillige 
anvendt for at undgå aktivitetsudsving fra covid-19 hjemsendelsesperioden. 
 
 
 
Økonomi  
Den økonomiske effekt afhænger af den valgte model: 

1) Ved kun at tildele tilskud til den laveste indkomstgruppe, og bevare tilskudsprocenten til denne 
gruppe på 72,5 %, reduceres det årlige tilskud med 0,421 mio. kr. 

2) Ved en generel tilskudsnedsættelse for alle indkomstgrupper på 5 kr. pr. tilskud reduceres det 
årlige tilskud med 0,559 mio. kr. 

3) Ved fuld fjernelse af tilskud til alle indkomstgrupper spares hele budgettet på 3,376 mio. kr. 
 
Skolemadsordningen er en midlertidig bevilling, som udløbet til august 2024, hvorfor der ikke er fuld effekt i 
2024, og ingen effekt i årene efter 2024. 
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Lukning af Klub Huset 

Undervisningsudvalget UU03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
På Frederiksberg er der til hver skole, bortset fra Tre Falke Skolen (7.-10. klasse) og Skolen ved Nordens 
Plads (helhedstilbud), tilknyttet et klubtilbud. Herudover er der en klub, Klub Huset, for børn, der går i 
privatskole. Klubtilbuddet består af fritids- og juniorklub fra 1. maj det år, børnene starter i 4. klasse til 30. 
april det år, børnene går i 7. klasse, og ungdomsklub fra 1. maj det år, børnene starter i 7. klasse frem til de 
fylder 18 år.  
 
Klub Huset er den mindste af kommunens klubtilbud, og der har været et faldende medlemstal gennem de 
seneste år. På den baggrund er det en mulighed at nedlægge Klub Huset og at flytte børnene til andre 
klubtilbud i kommunen. Det vurderes, at der er plads til børnene i de øvrige fritidsklub- og 
ungdomsklubtilbud. Lukning af Klub Huset kan give en bedre udnyttelse af klubkapaciteten med færre 
udgifter til administration og ledelse. 
 
Endvidere kan adressen Sankt Knuds vej 7,1903 Frederiksberg sættes til salg. Ejendommen er opført i 
1882. Den seneste ejendomsvurdering af det 433 kvm store hus lyder på 6 mio. kr., hvoraf grunden på i alt 
616 kvm udgør 3,4 mio. kr. 
 
Økonomi  
At lukke Klub Huset vil betyde en budgetforbedring på 0,5-1 mio. kr. i driftsudgifter ved fuld indfasning. 
Dertil kommer et muligt provenu fra salg af ejendommen. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk på klubområdet, idet klubledelsen vil være reduceret med 
ét årsværk. 
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Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet 

Undervisningsudvalget UU04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet besluttede fra 2020 at forankre opgaven med at 
kvalificere og udbrede brugen af eksterne læringsmiljøer i hele landet hos Skoletjenesten. Skoletjenesten 
har derfor overtaget opgaverne fra det tidligere Nationalt netværk af skoletjenester i Skoletjenesten, og 
deres aktiviteter er nu målrettet eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele 
Danmark. Skoletjenesten er derfor i dag et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. De udvikler og 
deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, 
uddannelsesinstitutioner og andre aktører, herunder faciliterer de og også netværksmøder på tværs af 
kommunerne. Alle områder som bidrager til at styrke Frederiksberg Kommunes Åben Skole-indsats.  
 
Frederiksberg Kommune yder et årligt medfinansieringstilskud, som er historisk betinget, på 716.000 kr. 
Herudover betaler kommunen for brugen af de omfattede faciliteter, som bl.a. udgøres af Frederiksberg 
Museerne, Cisternerne, Københavns Befæstning, ZOO m.fl. 
 
I vedtægterne omkring samarbejdet fremgår det, at opsigelse kan ske med 2 års varsel. Med vedtagelse af 
budgettet for 2023 i oktober 2022 er det en mulighed at opsige samarbejdet med effektuering pr 1. 
november 2024. 
 
 
Økonomi  
Med effektueret opsigelse pr 1. november 2024 kan en besparelse i 2024 lyde på 60 t.kr. og fra 2025 og 
frem på 716 t.kr. 
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Vejledende timetal til lovniveau 1. til 9. klasse 

Undervisningsudvalget UU05 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé bygger på en afdækning af, hvilke muligheder, der er for at reducere udgifterne indenfor 
gældende lovgivning, og hvilke muligheder, der er for at sætte antallet af undervisningstimer ned til 
Undervisningsministeriets vejledende timetal for 4. og 8. klassetrin. 
 
Til fagopdelt undervisning for 1.–9. klasse tildeles skolerne et antal undervisningstimer pr. klasse i henhold 
til timefordelingsplan for Frederiksberg Skolevæsen. Timefordelingsplanen er svarende til 
Undervisningsministeriets vejledende timetal bortset fra 4. og 8. klassetrin, hvor der på begge klassetrin 
tildeles 30 årlige undervisningstimer over ministeriets vejledende timetal. Den enkelte skole kan i 
forbindelse med fastsættelse af skolens timefordelingsplan vælge at konvertere den fagopdelte 
undervisning, der ligger over ministeriets vejledende timetal, til understøttende undervisning. 
 
Det kan foreslås at justere timefordelingsplanen for Frederiksberg Skolevæsen, således at skolerne til 
fagopdelt undervisning for 1.-9. klasse tildeles et antal undervisningstimer pr. klasse svarende til 
ministeriets vejledende timetal. Konkret ændres der på 4. klassetrin 30 årlige fagtimer og på 8. klassetrin 30 
årlige fagtimer til understøttende undervisning. Denne idé indebærer dermed, at Frederiksberg Kommune 
giver et undervisningstimetal, der svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven. 
Det er de enkelte skoler, der sammen med skolebestyrelsen selv beslutter, hvilke fag de ekstra fagtimer 
skal anvendes til.  
 
Med denne idé vil folkeskolelovens bestemmelser om et årligt samlet antal undervisningstimer for 
henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling fortsat blive overholdt, da idéen indebærer en konvertering 
af fagopdelt undervisning, der alene varetages af lærere, til understøttende undervisning, der på mellemtrin 
og udskoling varetages af 50% pædagoger og 50% lærere.   
 
 
Økonomi  
At ændre timefordelingsplanen således at der tildeles et antal undervisningstimer svarende til ministeriets 
vejledende timetal, vil betyde en besparelse på 0,5-1 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducer det samlede antal årsværk på skolerne. 
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Større andel medhjælpere i SFO og klub 

Undervisningsudvalget UU06 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé bygger på en afdækning af, hvilke muligheder for besparelser, der findes indenfor gældende 
lovgivning, og om det er muligt at ændre sammensætningen af uddannede og ikke-uddannede pædagoger 
i SFO og klub. 
 
SFO’erne normeres i dag til, at 88% af personalet er uddannede pædagoger og 12% er 
pædagogmedhjælpere (ikke-uddannede pædagoger). Klubberne normeres i dag til, at 85% af personalet er 
uddannede pædagoger og 15% er ikke-uddannede klubassistenter. Til sammenligning får 
daginstitutionerne normering til 40% pædagogmedhjælpere og 60% pædagoger. 
 
Den højere andel af uddannede pædagoger i SFO og klub hænger sammen med, at det skal være 
uddannede pædagoger, som varetager den understøttende undervisning i skolen, ligesom 
skolepædagogtimerne i indskolingen skal varetages af uddannede pædagoger. Derfor er der grænser for, 
hvor mange medhjælpere, der kan rummes.  
 
Det er en mulighed, at ændre fordelingen i SFO til 83% uddannede pædagoger og 17% 
pædagogmedhjælpere og i klub til 80% uddannede pædagoger og 20% ikke-uddannede klubassistenter. 
 
Denne mulige ændring af fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere vil medføre en reduktion i 
antal normerede pædagogstillinger på de enkelte SFO-er på mellem -0,6 og -1,1 pædagogstilling og på de 
enkelte klubber på mellem -0,32 og -1,02 pædagogstilling. Samlet set medfører denne idé en reduktion i 
antal normerede pædagogstillinger i SFOer og klubber på i alt 11,1 pædagogstillinger og en tilsvarende 
forøgelse af antallet af pædagogmedhjælpere/ikke-uddannede klubassistenter.  
 
Det vurderes, at den enkelte SFO og klub med den foreslåede ændring i fordeling mellem uddannede og 
ikke-uddannede pædagoger fortsat kan sikre, at den understøttende undervisning i skolen og 
skolepædagogtimerne i indskolingen varetages af uddannede pædagoger. 
 
Økonomi  
At ændre budgettildelingen til sammensætningen af pædagoger og medhjælpere i SFO og klub vil betyde 
en budgetforbedring på 0,5-1 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i SFOer og klubber. 
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Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole 

Undervisningsudvalget UU07 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Der kan foretages en budgetforbedring på ungdomsskolen på flere måder. I denne idé beskrives to 
modeller for, hvordan dette kan ske. 
 
Model 1 
Det er en mulighed at tilpasse ungdomsskolens budget vedr. aktiviteter, der ligger på et højt niveau 
sammenlignet med andre kommuner. 
 
Ungdomsskolen har et årligt budget på 8,1 mio.kr., hvoraf 5,6 mio.kr. er til personale (især lærerløn). 
Lovgivningen på området fokuserer på ungdomsskolens tilbud af fagligt supplerende karakter, mens mere 
fritidsprægede aktiviteter fylder mindre. På Ungdomsskolen på Frederiksberg er det især de mere 
fritidsrettede aktiviteter, der fylder programmet, da det er dette, der er størst søgning til, selvom der typisk 
er alternativer i foreningsregi.  
 
Det er derfor en mulighed at justere Ungdomsskolens driftsbudgetramme og i lidt højere grad at fokusere 
indsatserne på de aktiviteter, som Ungdomsskolen lovgivningsmæssigt skal løse. Man kan eksempelvis 
tilpasse budgettet med i alt 0,5 mio.kr., hvilket fortsat vil gøre det muligt at oprette et bredt og varieret 
program. Ungdomsskoleprogrammet og ressourcerne hertil i Frederiksberg Kommune ligger, og vil fortsat 
ligge, på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner. Forslaget er skalerbart. 
 
Model 2 
Det er en mulighed både at tilpasse ungdomsskolen budget, som beskrevet i model 1, og derudover også 
foretage en ændring i organiseringen af ungdomsskolens ledelse. Hvis man mere markant reducerer 
aktivitetsbudget bliver der også en mindre ledelsesmæssig opgave i forbindelse med at drive 
ungdomsskolen. Man kan eksempelvis reducere aktivitetsbudgettet med 1,5 mio. kr., hvilket vil betyde 
færre hold.  
 
Undervisningsudvalget besluttede i foråret 2021 at etablere et samlet ungdoms- og ungdomsskolemiljø ved 
en flytning af Ungdomsskolen til Tre Falke Skolen. Organisatorisk er Ungdomsskolen og Tre Falke Skolen 
fortsat to uafhængige enheder. I henhold til folkeskolelovens § 24b kan kommunalbestyrelsen efter 
indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutte, at en folkeskole og en 
ungdomsskole skal have fælles ledelse og fælles bestyrelse. Det er derfor en mulighed at sammenlægge 
Ungdomsskolen og Tre Falke Skolens ledelsesfunktioner til en fælles ledelse. 
 
Hvis man både sammenlægger Ungdomsskolens og Tre Falke Skolens ledelse til en fælles ledelse og 
samtidig reducerer i aktivitetsbudgettet, kan der som nævnt ske en besparelse på lønudgiften til ledelse af 
Ungdomsskolen. Det kan ske ved, at stillingen som leder af Ungdomsskolen omklassificeres til en 
mellemlederstilling, og souschefstillingen på Ungdomsskolen omklassificeres til en mellemlederstilling med 
halv ledelsestid og halv undervisningstid. Skolelederen af Tre Falke Skolen vil med denne omlægning blive 
skoleleder for både Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen, herunder de to mellemledere i Ungdomsskolen. 
Dette vil fuldt indfaset give en besparelse på 0,4 mio. kr.  
 
Modellen vil således samlet give en besparelse på 1,9 mio. kr., når den er fuldt indfaset. 
 
Økonomi  
Ændringen i serviceniveauet på Ungdomsskolen kan i den beskrevne model 1 give en besparelse på 0,5 
mio. kr.  
 
Hvis man i stedet reducerer aktivitetsbudgettet med 1,5 mio. kr. og samtidig sammenlægger ledelsen på 
Ungdomsskolen og Tre Falke skole kan man i den beskrevne model 2 ved fuld indfasning have en effekt på 
ca. 1,9 mio. kr. 
 
Serviceniveauet på Ungdomsskolen er skalerbart. 
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Tilskud til puljeordninger 

Undervisningsudvalget UU08 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé omhandler tilskuddet til to puljeordninger, der pt. modtager et tilskud, der er højere end 
bruttodriftsudgifterne til de kommunale SFO’er og klubtilbud, og det er derfor en mulighed, at harmonisere 
puljetilskuddet fremover. 
 
Frederiksberg Kommune yder tilskud til to puljeordninger for børn over seks år, ”KB Multiidræt” og 
”Johannesskolens SFO2”. Puljeordningerne er private pasningsordninger til børn, der drives på baggrund 
af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen og er omfattet af dagtilbudsloven. 
 
Tilskuddene til de to puljeordninger er fastsat i forbindelse med indgåelse af driftsaftalerne og er 
efterfølgende pris- og lønfremskrevet. Tilskuddene til de to puljeordninger er højere end 
bruttodriftsudgifterne for de kommunale SFO og klubtilbud i Frederiksberg Kommune. 
 
Til puljeordningen på Johannesskolen (børn i fritidsklubalder) ydes et årligt tilskud per barn på 18.730 kr. 
Institutionen opkræver selv forældrebetaling. Såfremt forældrebetalingen forudsættes at være på niveau 
med forældrebetalingen for de kommunale fritidsklubber (SFO 2), er det beregnede bruttotilskud 24.478 kr. 
per barn (30 pladser). 
  
Det årlige bruttotilskud til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser) er 37.615 kr. per barn. Jf. sag i 
Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 om Udvidelse af KB Multiidræt forudsættes tilskudsniveauet en 
ligelig fordeling af børn i SFO 1 og SFO 2 (I alt 50 pladser).   
 
Bruttodriftsudgifterne til kommunes egne tilbud er 35.935 kr. til SFO1 og 21.405 kr. til SFO2, som 
gennemsnitligt er mindre end bruttodriftstilskuddet til puljeinstitutionen.  
 
Det skal understreges, at der skal ske kvalificering af idéen ift. lovgivningen omkring puljeinstitutioner, som 
er en særlig del af dagtilbudsloven, samt af om der evt. er øvrige forhold udover varslingsregler, der skal 
tages hensyn til, idet der er tale om aftaler der er indgået for en del år siden. Samtidig vil det skulle 
undersøges, hvad konsekvenserne af en eventuel opsigelse af driftsaftalerne med de to puljeordninger vil 
være.  
 
 
Økonomi  
At ændre tilskuddet til de to puljeordninger vil betyde en budgetforbedring på ca. 0,5 mio. kr. ved fuld 
indfasning. 
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Reduktion af rådighedsbeløb SFO 

Undervisningsudvalget UU09 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé bygger på, at Frederiksberg Kommunes SFO’er får et rådighedsbeløb pr. barn, der er højere end 
det tilsvarende beløb, der tildeles pr. elev til undervisningsmidler, og det er derfor en mulighed, at reducere 
rådighedsbeløbet til SFO. 
 
SFO og klubber får i deres ressourceudmelding midler til aktiviteter, ligesom skolerne får midler til 
undervisningsmaterialer. Midlerne til aktiviteter i SFO og klub anvendes til materialer til kreativ udfoldelse, 
spil m.v. Aktuelt tilskud til aktivitet i en SFO udgør 2.275 kr. årligt pr. barn, en klub får 1.414 kr. pr. medlem i 
fritidsklub og 994 kr. pr. medlem i ungdomsklub. En skole får 1.915 kr. pr. elev til undervisningsmidler. Dvs. 
at budgettet til aktiviteter i fritiden er højere end budgettet til undervisningsmaterialer, selvom eleverne er 
længere tid i skole end i fritidsdelen. 
 
Det er en mulighed at reducere ressourcen, således at der fremover tildeles 1.414 kr. i aktivitetsmidler til 
SFO og et uændret beløb i aktivitetsmidler til klubberne og uændret beløb til undervisningsmaterialer i 
skolen pr. barn. Denne idé medfører i 2023 en gennemsnitlig reduktion af aktivitetsmidler pr. SFO på ca. 
255 t.kr. 
 
Det varierer fra kommune til kommune, hvilke udgifter der forventes afholdt indenfor de tildelte 
aktivitetsmidler til henholdsvis SFO og klub og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne i 
forhold til andre kommuner. 
 
Denne mulighed har været fremlagt tidligere. 
 
Økonomi  
En reduktion af rådighedsbeløbet til SFO vil betyde en besparelse på 2-3 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

 



 

Side 13 af 64 
 

Ny struktur for ungdomsklubber 

Undervisningsudvalget UU10 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. KLK peger blandt andet på, at færre 
og større ungdomsklubber giver mulighed for at skabe et ungdomsmiljø, hvor de unge kan mødes på tværs 
af skolerne. 
 
Ungdomsklub i Frederiksberg Kommune er et tilbud til alle unge med start 1. maj det år børnene starter i 8. 
klasse og frem til de fylder 18 år. Der er tilknyttet en ungdomsklub til alle skoler, dog ikke Tre Falke Skolen. 
Det absolut højeste medlemstal og højeste fremmøde i klubberne er børn fra 4. og 5. klassetrin. Herefter 
falder fremmøde/medlemstal, idet børnene i stedet er aktive i foreningsliv m.v.  
 
På den baggrund er det en mulighed at ændre klubstrukturen i kommunen, således at der fremover alene 
er ungdomsklubtilbud tre steder i kommunen, som sikrer at der er en geografisk spredning af de tre 
ungdomsklubtilbud. De tre klubber vurderes alle at have tilstrækkelig lokalekapacitet til at kunne rumme det 
udvidede medlemstal, som denne idé vil medføre for disse ungdomsklubber. 
 
Denne idé forudsætter, at der ændres i den nuværende klubstruktur på Frederiksberg, hvor alle skoler 
(bortset fra Tre Falke Skolen) har tilknyttet en fritids- og ungdomsklub, så der alene er ungdomsklubtilbud 
tre steder i kommunen. Herudover forudsættes det, at alle børn/unge i de ungdomsklubber, der lukkes ned, 
fortsætter i et af de resterende tilbud.  
 
De tre ungdomsklubber vil med et øget medlemstal og dermed øget personalenormering kunne tilbyde en 
bredere vifte af aktiviteter til børn/unge. Samtidig kan der dog være en risiko for, at nogle børn/unge vil 
melde sig ud af ungdomsklubben på grund af ændringen. 
 
I budgetterne tildeles der både en minimumsnormering op til 75 børn og en ekstra normering for hvert barn 
ud over de 75. Typisk er der tale om 345 t.kr pr klub i 2022 prisniveau, svarende til 0,82 stillinger i 
minimumsnormeringen og 0,0003 stillinger pr barn ud over de 75, svarende til 113 kr. i 2022 prisniveau. 
Denne idé medfører derfor en reduktion i antallet af ungdomsklubber, der skal tildeles minimumsnormering 
fra de nuværende 8 til 3 og indebærer derfor en besparelse.  
 
Der vil med denne idé blive gennemført en inddragende proces, som vil bidrage med forslag til, hvilke 
klubber der opretholdes med den mulige nye struktur for ungdomsklubber. 
 
Idéen medfører ikke en reduktion i grundnormeringen, da det, som tidligere nævnt, forudsættes, at alle 
børn/unge i de ungdomsklubber, der lukkes ned, fortsætter i et af de resterende tilbud. 
 
 
Økonomi  
Idéen vil betyde en budgetforbedring på 1-2 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ungdomsklubberne. 
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Overgang til ungdomsklub 

Undervisningsudvalget UU11 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. Her peges der på, at Frederiksberg 
Kommune har flere klassetrin i fritids-/juniorklub end benchmark-kommunerne i undersøgelsen. Denne idé 
bygger derfor på muligheden for at flytte overgangen fra juniorklub til ungdomsklub et år frem.  
 
Frederiksberg Kommune har nu en struktur, hvor der tilbydes fritids- og juniorklub fra 1. maj det år, børnene 
starter i 4. klasse. Fra 1. maj det år børnene starter i 8. klasse frem til de fylder 18 år, tilbydes plads i 
ungdomsklub. 
 
Med idéen ses på muligheden for at fremrykke overgangen til ungdomsklub et år, således at børnene 
tilbydes plads i ungdomsklub 1. maj det år, de starter i 7. klasse. 
 
I Københavns Kommune er der overgang til ungdomsklub i 8. klasse, svarende til den nuværende model i 
Frederiksberg Kommune. I Gladsaxe Kommune er der overgang til ungdomsklub i 7. klasse og i Rudersdal 
Kommune er det fra 6. klasse. 
 
Forudsætningen for idéen er, at børnene starter et år tidligere i ungdomsklub, og at det samlede 
medlemstal i juniorklub (4.-6. klasse) dermed reduceres med en årgang, og at det samlede medlemstal i 
ungdomsklub (7. kl. – 18 år) tilsvarende øges med en årgang. Åbningstiden er lavere og antallet af børn pr. 
voksen er højere i ungdomsklub, og dermed reduceres udgiften pr. barn for de børn, der overgår fra 
juniorklub til ungdomsklub.  
 
 
Økonomi  
En ændring i tidspunktet for overgang til ungdomsklub vil betyde en budgetforbedring på 1-2 mio. kr. ved 
fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk på klubområdet. 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

 



 

Side 15 af 64 
 

Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde 

Undervisningsudvalget UU12 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Udgangspunktet i normeringsmodellerne for dagtilbud og fritidstilbud (SFO og klub) er, at antallet af børn 
pr. voksne bliver højere i takt med, at børnene bliver ældre ud fra en forventning om, at børnene bliver 
mere selvstændige i takt med, at de bliver ældre. 
 
I klubberne beregnes antallet af voksne ud fra antallet af indmeldte børn. Opgørelser på baggrund af 
fremmødestatistik viser dog, at der i klubberne yderst sjældent er et fremmøde, der overstiger 50% af de 
indmeldte børn (i praksis mellem 30 og 48%). Til sammenligning er fremmødet i SFO opgjort til 91%.  
 
Det er derfor en mulighed, at tilpasse normeringen af voksne pr. barn i klubberne til det faktiske fremmøde 
af børn, så den i højere grad nærmer sig den tiltænkte grundnormering på klubområdet, og så den er en 
anelse lavere for de ældste børn i fritidstilbud (Klub) set i forhold til de yngste børn i fritidstilbud (SFO). 
 
Hvis der foretages en tilpasning at normeringen i klubberne til det faktiske fremmøde vil klubberne have 
stort set det samme antal voksne pr. fremmødte børn, som der er i SFO, og det vil derfor fortsat være 
muligt at bevare et klubtilbud af høj kvalitet.  
 
 
Økonomi  
En tilpasning af normeringen i klubber vil betyde en besparelse på ca. 2-3 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i klubberne. 
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Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning 

Undervisningsudvalget UU13 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune med fordel kan øge pædagogandelen i 
skolerne, hvilket vil medføre, at pædagogerne kan indgå i et tæt samarbejde med lærerne om elevernes 
læring og trivsel på en måde, der fremmer alle børns læring. Denne idé bygger derfor på muligheden for en 
ændret personalesammensætning i den understøttende undervisning. 
 
Ressourcen til understøttende undervisning udmeldes i dag ud fra et udgangspunkt om følgende fordeling: 

- Indskoling: 75% pædagoger og 25% lærere 
- Mellemtrin og udskoling: 50% pædagoger og 50% lærere 

 
Det er en mulighed at ændre fordelingen således, at der i indskolingen og på mellemtrinnet udmeldes 
ressourcer svarende til, at 1 ugentlig lektion i børnehaveklasse – 6. klasse varetages af lærere, og at øvrig 
understøttende undervisning på disse klassetrin varetages af pædagoger. Dog skal 2 ugentlige lektioner på 
5. klassetrin varetages af lærere af hensyn til skolernes gennemførelse af svømmeundervisning på 
klassetrinnet.  
 
Fordelingen til udskolingen vil fortsætte uændret med 50% pædagoger og 50% lærere. 
 
 
Økonomi  
En ændring af budgettildelingen til understøttende undervisning vil betyde en budgetforbedring på 1-2 mio. 
kr. ved fuld indfasning. 
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Ændret personalesammensætning i specialklasserækker 

Undervisningsudvalget UU14 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune med fordel kan øge pædagogandelen i 
skolerne, samt at Frederiksberg Kommunes udgifter er væsentligt højere end rapportens benchmark-
kommuner. Denne idé bygger derfor på muligheden for at tilpasse personalesammensætningen i 
Frederiksberg Kommunes specialklasserækker. 
 
Frederiksberg Kommune har en række specialklasserækker målrettet elever med særlige behov. A-sporet 
på Lindevangskolen for elever med ADHD m.m., C-sporet på Søndermarkskolen for elever med specifikke 
indlæringsvanskeligheder samt Ungegrupperne på Tre Falke Skolen for elever fra specialspor og elever 
med behov for individuelt tilrettelagt tilbud i nær tilknytning til almenområdet. 
 
Personalesammensætningen i specialklasserækkerne er typisk normeret med to voksne pr. elevgruppe i 
alle timer. I en del af timerne med to lærere. Den konkrete fordeling varierer lidt mellem de forskellige 
specialklasserækker. Mellem 50% og 85% af timerne læses af to lærere. 
 
Det er en mulighed at ændre denne personalesammensætning således, at der i situationer med to voksne 
fremadrettet er hhv. en lærer og en pædagog tilstede. Det vil understrege betydningen af netop det 
specialpædagogiske behov for denne elevgruppe, styrke samspillet mellem lærere og pædagoger samt 
mellem undervisning og fritid, ligesom det vil fastholde ansvaret for undervisningen hos læreren. 
 
I de undervisningstimer, hvor der arbejdes med co-teaching, altså to lærere, som didaktisk metode, vil det 
være nødvendigt at arbejde med andre undervisningsmetoder. 
 
Forudsætningen for denne idé er, at ressourcetildelingen til specialklasserækkerne ændres således, at der i 
en del af timerne ikke normeres med to lærere, men i stedet for med en lærer og en pædagog. Omfanget af 
timer med to-voksenundervisning vil dermed være uændret.  
Ressourcetildelingen til specialklasserækkerne er reguleret i Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg 
Skolevæsen og her fremgår det, at skolerne kan vælge at konvertere to-lærertimer til to-
voksenundervisning varetaget af pædagoger. Evt. frigjorte lønmidler på baggrund af en konvertering fra to-
lærertimer til to-voksenundervisning varetaget af pædagoger skal anvendes inden for rammerne af 
specialtilbuddet. 
 
Skolerne med specialklasserækker anvender allerede i et begrænset omfang denne mulighed, og denne 
idé vil dermed også medføre en reduktion i de frigjorte lønmidler som skolerne i dag på baggrund af en 
konvertering fra to-lærertimer til to-voksenundervisning anvender inden for rammerne af specialtilbuddet. 
 
 
Økonomi  
En ændring af budgettildelingen til personalesammensætningen på skoler med specialklasserækker vil 
betyde en budgetforbedring på 2-3 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
 

 
  
  

 
 

 



 

Side 18 af 64 
 

Ændret personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads 

Undervisningsudvalget UU15 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune med fordel kan øge pædagogandelen i 
skolerne, samt at Frederiksberg Kommunes udgifter er væsentligt højere end rapportens benchmark-
kommuner. Denne idé bygger derfor på muligheden for at ændre personalesammensætningen på Skolen 
ved Nordens Plads. 
 
Personalesammensætningen på Skolen ved Nordens Plads, spor 1 og spor 2, er typisk normeret med to 
voksne pr. elevgruppe i alle timer. I en del af timerne med to lærere. Den konkrete fordeling varierer lidt 
mellem de forskellige spor på skolen og de forskellige hold ud fra en vurdering af elevernes 
funktionsniveau. Mellem 50% og 85% af timerne tildeles som to-lærertimer.  
 
Med denne idé ændres dette, således at der i alle undervisningstimer fremadrettet tildeles ressourcer til, at 
der er hhv. en lærer og en pædagog tilstede. Det vil understrege betydningen af netop det 
specialpædagogiske behov for denne elevgruppe, styrke samspillet mellem lærere og pædagoger samt 
mellem undervisning og fritid, ligesom det vil fastholde ansvaret for undervisning hos læreren. Der vil med 
forslaget fortsat være ressourcetildeling til to voksne i alle timer.  
 
Skolen ved Nordens Plads har allerede med de nuværende regler mulighed for at konvertere to-lærertimer 
til to-voksen undervisning varetaget af pædagoger og anvender i et vist omfang denne mulighed for at 
frigøre lønmidler til at ansætte flere pædagogmedhjælpere. Med denne idé reduceres skolens budget og 
der vil ikke længere på samme måde være frigjorte lønmidler til sådanne ekstra ansættelser. 
 
 
Økonomi  
En ændring af budgettildelingen til personalesammensætningen på Skolen ved Nordens Plads vil betyde 
en budgetforbedring på 4-5 mio. kr.  
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Reduceret åbningstid i klub 

Undervisningsudvalget UU16 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. Det anbefales i rapporten, at 
Frederiksberg Kommune reducerer sine udgifter til fritidsområdet, der er højere end rapportens benchmark-
kommuner. Derfor bygger denne idé på muligheden for at justere klubbernes åbningstid.  
 
Det fremgår af Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen, at klubberne på skoledage har 
åbent efter skoletid til kl. 17 mandag til torsdag samt til 16:30 om fredagen. Derudover har juniorklub åbent 
til kl. 20 to gange om ugen, og ungdomsklub har åbent om aftenen to gange om ugen. Den enkelte klub 
kan beslutte en udvidet åbningstid indenfor den tildelte ressource. 
 
Denne idé indebærer at der sker en reduktion af ressourcetildelingen svarende til en reduktion i 
minimumsåbningstiden på 2 timer pr. uge, idet den enkelte skole fortsat kan beslutte at holde længere 
åbent inden for den tildelte ressource. Dvs. at der tildeles ressourcer svarende til, at klubberne lukker kl. 
16:30 mandag til torsdag. 
 
En reduktion i minimumsåbningstid udmøntes som en reduktion i normeringen, som dermed også påvirker 
det antal medarbejdere, der kan være til rådighed på andre tidspunkter end ydertimer. Herunder i 
spidsbelastningsperioder. 
 
Idéen forudsætter, at den minimumsåbningstid, som indgår ved beregningen af ressourcetildeling til 
klubberne, reduceres med 2 timer pr. uge.  
 
 
Økonomi  
At indføre reducere klubbernes minimumsåbningstid med 2 timer pr. uge vil betyde en budgetforbedring på 
2-3 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i klubberne. 
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Reduceret åbningstid i SFO 

Undervisningsudvalget UU17 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen. Det anbefales i rapporten, at Frederiksberg Kommune reducerer sine udgifter til fritidsområdet, 
der er højere end rapportens benchmark-kommuner. Derfor bygger denne idé på muligheden for at justere 
SFO’ernes åbningstid. 
 
På skoledage har SFO åbent om morgenen fra kl. 7:00-8:00 samt efter skoletid til 17:00 mandag til torsdag 
og til kl. 16:30 om fredagen. Den enkelte skole kan beslutte en udvidet åbningstid inden for den tildelte 
ressource. 
 
Idéen indebærer muligheden for at reducere åbningstiden mandag til torsdag med ½ time pr. dag svarende 
til i alt 2 timer/uge således, at SFO lukker kl. 16:30 alle dage, idet den enkelte skole fortsat kan beslutte at 
holde længere åbent inden for den tildelte ressource. En reduktion i åbningstid kan udmøntes som en 
reduktion i normeringen, som dermed også påvirker det antal medarbejdere, der kan være til rådighed på 
andre tidspunkter end ydertimer. Herunder i spidsbelastningsperioder. 
 
Denne idé forudsætter, at den åbningstid, som indgår ved beregningen af ressourcetildeling til SFO, 
reduceres med 2 timer pr. uge.  
 
 
Økonomi  
At indføre reducere SFO’ernes åbningstid med 2 timer pr. uge vil betyde en budgetforbedring på 4-5 mio. 
kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i SFOerne. 
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Udvidelse af sommerferielukning i SFO 

Undervisningsudvalget UU18 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
KLs konsulentenhed KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på 
Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både besparelser på skoleområdet og styrkelse af 
inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. Det anbefales i rapporten, at 
Frederiksberg Kommune reducerer sine udgifter til fritidsområdet, der er højere en rapportens benchmark-
kommuner. Denne idé bygger på muligheden for at udvide den nuværende sommer-SFO-model med 
yderligere én uge. 
 
Frederiksberg Kommune tilbyder aktuelt sommer-SFO for alle SFO-børn i tre uger i sommerferien på SFO 
Lindetræet (Lindevangskolen). De øvrige SFO’er har lukket i disse uger. Erfaringer fra tidligere år viser, at 
der er størst fremmøde på SFO Lindetræet i den første af de tre uger (omkring 100 børn) faldende til 
omkring 60 børn i uge to og omkring 30 børn i uge tre. I 2021 varierede fremmødet på de enkelte SFO-er i 
ugen efter de tre lukkeuger mellem 24 og 45 børn pr. SFO.  
 
Idéen indebærer, at sommer-SFO-modellen udvides til i alt fire uger, således at der holdes sommeråbent i 
én SFO i de fire midterste uger af sommerferien, mens de øvrige SFO’er holder lukket. Alle børn med 
behov for et pædagogisk tilbud i sommerferien har således mulighed herfor, og børn samt personale får i 
disse uger muligheder for at knytte venskaber på tværs af dagligdagens rammer.  
 
Forudsætningen for idéen er, at der i beregningen af den samlede årlige åbningstid for SFO regnes med 4 
lukkeuger i sommerferien, hvorved den gennemsnitlige åbningstid, der indgår i beregningen af 
grundnormering til SFO’erne reduceres. Samtidig indregnes der udgifter til at holde sommeråbent i én SFO 
i yderligere en uge.  
 
 
 
Økonomi  
At indføre en uge yderligere sommerferie-SFO vil betyde en budgetforbedring på 1-2 mio. kr. ved fuld 
indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i SFOerne. 
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Ældre- og Omsorgsudvalget 
 

Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje 

Ældre- og Omsorgsudvalget ÆOU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ældreanalysen 
Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 bliver der gennemført en 
analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og 
plejeboliger. Når analysen er færdig, vil den blive forelagt politisk som led i budgetprocessen. 
 
Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje 
Den visiterede tid pr. borger er steget de senere år, mens der i samme periode ikke har været en væsentlig 
forværring i borgernes sundhedstilstand/funktionsevneniveau. Endvidere er der stor spredning i den tid, der 
visiteres til borgere med samme funktionsevneniveau.  
 
Ældreanalysen forventes bl.a. at pege på en potentiel budgetforbedring ved en ensretning af 
visitationspraksis for personlig pleje i hjemmeplejen, herunder øge niveauet af opfølgning for allerede 
visiterede borgere, således at borgerne får den pleje der skal have ifølge de politisk vedtagne 
kvalitetsstandarder/serviceniveau – hverken mere eller mindre. I dag er der ikke en 1:1 sammenhæng 
mellem det politisk vedtagne serviceniveau og reel service, og borgere, der har samme funktionsniveau, får 
i nogle tilfælde forskellig hjælp. Ideen vil betyde, at borgere, som i dag får mere end det besluttede 
serviceniveau, vil få mindre.  
 
Budgetforbedringsidéen er skalerbar alt efter 

1. om det alene er borgere på bestemte funktionsevneniveauer eller alle borgere, der omfattes af 
ensretningen, og 

2. om ensretningen alene vedrører de såkaldte pleje-”pakker”, eller om nogle enkeltydelserne inden 
for personlig pleje også medtages. 

 
En ensretning af visitationspraksis for personlig pleje forudsætter, at der investeres ressourcer i dels at 
stramme rammerne for visitation af borgere, herunder tydeliggøre kvalitetsstandarderne markant, dels 
udvikle og implementere en mere ensartet praksis for visitation (engangsudgift), dels i revisitation af nogle 
borgere (engangsudgift) samt løbende opfølgning (varig udgift). Indsatsen skal bygge videre på de 
erfaringer, der allerede er gjort i forbindelse med revisitationer i 2021.  
 
Økonomi  
Idéen skønnes at have et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 10-16 mio. kr. årligt ved fuld 
indfasning. Herfra skal trækkes implementeringsudgifter. Der pågår pt. beregninger af 
implementeringsudgifter samt indfasningstakt af forslaget.  
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ældreplejen. 
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Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp 

Ældre- og omsorgsudvalget ÆOU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ældreanalysen 
Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 bliver der gennemført en 
analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og 
plejeboliger. Når analysen er færdig, vil den blive forelagt politisk som led i budgetprocessen. 
 
Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp 
Der er stor spredning i den tid til praktisk hjælp, der visiteres til borgere med samme funktionsevneniveau.  
 
Ældreanalysen forventes bl.a. at pege på en potentiel budgetforbedring ved en ensretning af 
visitationspraksis for praktisk hjælp i hjemmeplejen, således at der i højere grad visiteres til 
rengøringspakker i overensstemmelse med borgernes funktionsevneniveau og dermed i tråd med de 
politisk fastlagte kvalitetsstandarder/serviceniveau.  
 
Med denne budgetforbedringsidé sikres det således, at borgerne får det, der er det politisk vedtagne 
serviceniveau. I dag er der ikke 1:1 sammenhæng mellem det politisk vedtagne serviceniveau og reel 
service, og borgere, der har samme funktionsniveau, får forskellig hjælp. Ideen vil betyde, at borgere der i 
dag får mere visiteret tid end det besluttede serviceniveau, vil få mindre  
 
Budgetforbedringsidéen er skalerbar alt efter, hvilket niveau af ensretning, der gennemføres for borgere 
med det laveste funktionsevneniveau.  
 
Budgetforbedringsidéen skal ses i sammenhæng med idéen om ensretning af visitationspraksis for 
personlig pleje. Øget opfølgning (som indgår i sidstnævnte) vedrører således både personlig pleje og 
praktisk hjælp og forventes at reducere spredningen og desuden øge niveauet af sammenhæng mellem 
pakke og funktionsevneniveau. En genvisitation vil altid ske som en individuel vurdering af borgerne. 
 
Opnåelse af en mere ensrettet visitationspraksisforudsætter, at kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget 
konkretiseres med henblik på at skabe gennemsigtighed om, hvilket omfang af praktisk hjælp borgerne skal 
have. 
 
Etablering af mere sammenhæng mellem borgers funktionsevneniveau og visitation af rengøringspakker 
forudsætter, at der investeres ressourcer i løbende opfølgning og genvisitation. Der vil være et 
ressourceforbrug forbundet med at udvikle og implementere en relevant praksis (engangsudgift) og 
desuden løbende driftsomkostninger til aflønning af medarbejdere, der varigt drifter indsatsen. Indsatsen 
skal bygge videre på de erfaringer, der allerede er gjort i forbindelse med genvisitationer i 2021.  
 
 
Økonomi  
Idéen skønnes at have et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 1,0-1,2 mio. kr. årligt ved fuld 
indfasning. Herfra skal trækkes implementeringsudgifter. Der pågår pt. beregninger af 
implementeringsudgifter samt indfasningstakt af forslaget.  
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ældreplejen. 
 

 
 
 
  
  

 
 

 



 

Side 24 af 64 
 

Reduktion af serviceniveauet for personlig pleje 

Ældre- og omsorgsudvalget ÆOU03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ældreanalysen 
Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 bliver der gennemført en 
analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og 
plejeboliger. Når analyse er færdig, vil den blive forelagt politisk som led i budgetprocessen. 
 
Reduktion af serviceniveauet for personlig pleje 
Frederiksberg Kommune har et væsentligt højere serviceniveau for personlig pleje end Københavns 
Kommune og gennemsnittet for hele landet. Endvidere viser analysen, at der i Frederiksberg Kommune er 
fastsat høje niveauer for service i ydelseskataloget i sammenligning med en række andre større kommuner.  
 
Ældreanalysen forventes bl.a. at pege på en potentiel budgetforbedring ved reduktion af serviceniveauet for 
personlig pleje. Der arbejdes i analysen med scenarier, hvor niveauet i Frederiksberg Kommune fortsat vil 
være højere end i Københavns Kommune og ca. på niveau med landsgennemsnittet. Det bemærkes i den 
forbindelse, at både Københavns Kommune og landet som helhed har en (gennemsnitlig) lavere 
socioøkonomi og ringere sundhedstilstand relativt til Frederiksberg Kommune. Konsekvenserne for de 
relevante borgere vil være en serviceforringelse i forhold til det nuværende niveau. 
 
Budgetforbedringsidéen er skalerbar, alt efter om der alene reduceres på udvalgte ydelser, om der 
foretages mindre justeringer i pakkerne, eller om der gennemføres mere grundlæggende nedjusteringer i 
pakkerne. Konsekvenserne heraf for den enkelte borger vil eksempelvis være, at besøg gennemføres på 
kortere tid, og at der er visiterede ydelser, der måske må springes over eller udsættes.  
 
Der vil i startperioden være et ressourceforbrug forbundet med genvisitation af allerede visiterede borgere. 
Dette skal ses i sammenhæng med de budgetforbedringsidéer, der vedrører ensretning af visitationspraksis 
for hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp) i kommunen og som ligeledes hviler på øget 
genvisitation efter en individuel vurdering.   
 
 
Økonomi  
Budgetforbedringsidéen skønnes at have et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 7,4-22,1 mio. kr. 
årligt ved fuld indfasning afhængigt af hvor det nye serviceniveau lægges. Herfra skal trækkes 
implementeringsudgifter. Der pågår pt. beregninger af implementeringsudgifter samt indfasningstakt af 
forslaget.  
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ældreplejen. 
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Reduktion af serviceniveauet for praktisk hjælp 

Ældre- og omsorgsudvalget ÆOU04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ældreanalysen 
Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 bliver der gennemført en 
analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og 
plejeboliger. Når analysen er færdig, vil den blive forelagt politisk som led i budgetprocessen. 
 
Reduktion af serviceniveauet for praktisk hjælp 
En sammenligning af niveauet af tid og leveringsfrekvens af rengøring mv. i Frederiksberg Kommune og en 
række større kommuner viser, at Frederiksberg Kommune i ydelseskataloget fastsætter et relativ højt 
serviceniveau. Fx leverer Frederiksberg Kommune i dag hjælp til rengøring hver 2. uge, mens flere 
kommuner har en frekvens på hver 3. uge. 
 
Ældreanalysen forventes at pege på, at der er et budgetforbedringspotentiale i at reducere i tiden til den 
praktiske hjælp. Konsekvenserne for de relevante borgere vil være et lavere serviceniveau end i dag. 
 
Budgetforbedringsidéen er skalerbar, alt efter om leveringsfrekvensen sænkes i kombination med, at tiden 
pr. gang sættes lidt op, eller om der alene er er talen om en lavere leveringsfrekvens. 
 
Der vil således i startperioden være et ressourceforbrug forbundet med genvisitation af allerede visiterede 
borgere.  
 
Økonomi  
Budgetforbedringsidéen skønnes at have et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 2,9-3,9 mio. kr. 
årligt ved fuld indfasning alt efter hvor serviceniveauet lægges. Herfra skal trækkes 
implementeringsudgifter. Der pågår pt. beregninger af implementeringsudgifter samt indfasningstakt af 
forslaget.  
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ældreplejen. 
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Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp 

Ældre- og Omsorgsudvalget ÆOU05 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ældreanalysen 
Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 bliver der gennemført en 
analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og 
plejeboliger. Når analysen er færdig, vil den blive forelagt politisk som led i budgetprocessen. 
 
Ældreanalysen forventes bl.a. at pege på en potentiel budgetforbedring i form af afskaffelse eller reduktion 
af fem mindre ordninger inden for praktisk hjælp. Fælles for ordningerne er, at de dækker over 
tjenesteydelser, som Frederiksberg Kommune ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at levere. Nogle af 
disse tjenesteydelser har borgerne mulighed for at tilkøbe privat, fx levering af pakker eller apotekervarer, 
mens andre kan varetages med lavere kommunale omkostninger gennem en anden kommunal ordning 
med egenbetaling, fx den kommunale vaskeordning. Gennemførelse af idéen vil medføre et sænket 
serviceniveau. 
 
Budgetforbedringsidéen indeholder flere del-elementer, hvoraf en del er skalerbare.  
Indkøbsordninger: Afskaffelse af ’indkøb ved hjælper’ samt ensretning og reduktion af ’støtte til 
indkøbsordning’ 
Indkøbsordningen består af tre selvstændige ydelser – ’indkøbsordning’, ’støtte til indkøbsordning’ (praktisk 
hjælp til at foretage indkøb i regi af indkøbsordningen) samt ’indkøb ved hjælper’ (plejepersonalet foretager 
et fysisk indkøb på vegne af borgeren). Der er budgetforbedringspotentiale forbundet ved: 

1. Afskaffe ’indkøb ved hjælper’ og i stedet visitere borgerne til ’indkøbsordning’ samt ’støtte til 
indkøbsordning’. Enkelte borgere vil fortsat kunne få indkøb ved hjælper, fx borgere hvor angst 
el.lign. gør, at de ikke kan modtage dagligvarer fra et leveringsfirma.   

2. Ensretning og reduktion af den visiterede tid til ’støtte til indkøbsordning’, så det svarer til det 
politisk besluttede serviceniveau. Dette element er skalerbart, idet den visiterede tid også kan 
reduceres til et nyt, lavere politisk besluttet serviceniveau. 

 
De nævnte to elementer vurderes at have minimale konsekvenser for borgeren. 
 
Afskaffelse af ordningerne ’Apotekerordningen’ og ’Bank/posthus’ 
Der tale om ordninger, hvor plejepersonalet henter borgerens medicin på et apotek og henter borgerens 
pakker, breve, kontanter mv. på bank og posthus. En afskaffelse af ordningerne vil betyde, at de 
pågældende borgere på linje med andre selv skal betale for levering af medicin, pakker mv. En mindre 
gruppe borgere vil fortsat modtage deres medicin fra hjemmeplejen, der henter medicinen på apoteket. Det 
drejer sig om borgere, som ikke kan bestille medicin på apoteket pga. misbrugsproblemer el.lign. 
 
Afskaffelse eller reduktion af ordningen ’Vask i eget hjem’ 
I Frederiksberg Kommune kan borgere få vasket tøj i eget hjem som alternativ til anvendelse af 
vaskeordningen. Der kan opnås budgetforbedringer ved at reducere den visiterede tid til ’Vask i eget hjem’ 
eller ved at afskaffe ’Vask i eget hjem’ og revisitere de pågældende borgere til vaskeordningen. Den 
enkelte borger vil med et skifte fra vask i eget hjem til vaskeordningen opleve en udgiftsstigning, da der er 
indført egenbetaling på vaskeordningen. 
 
Økonomi  
Samlet skønnes der at være et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 0,3-0,8 mio. kr. årligt ved fuld 
indfasning. Herfra skal trækkes eventuelle implementeringsudgifter. Der pågår pt. beregninger af 
implementeringsudgifter samt indfasningstakt af forslaget. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ældreplejen. 
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Reduceret serviceniveau ved handicapkørsel – omlægning til Flexrute 

Ældre- og Omsorgsudvalget / Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget ÆOU06 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ældreanalysen 
Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 bliver der gennemført en 
analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og 
plejeboliger. Når analysen er færdig, vil den blive forelagt politisk som led i budgetprocessen. 
 
Ældreanalysen forventes bl.a. at pege på en potentiel budgetforbedring i form af et reduceret serviceniveau 
vedr. handicapkørsel.  
 
Reduceret brug af Flexhandicap-kørsel 
Der er grundlæggende tale om at reducere brugen af Flexhandicap, som er individuel personlig befordring 
med delvis egenbetaling for borgere (primært ældre borgere), der ikke kan benytte kollektiv transport. I 
stedet vil der i højere grad blive tilbudt Flexrute, som er befordring for borgere med et fast kørselsbehov 
f.eks. mellem hjem og specialskole, daghjem eller dagcenter. Befordring med rutekørsel (Flexrute) kan 
planlægges mere effektivt end flexhandicap kørsel. Til gengæld er Flexrute mindre fleksibel og kan 
indebære længere ventetid for borgerne. 

 
Afkoble gratis buskort ved visitation til Flexhandicap 
Når en borger visiteres til Flexhandicap, modtager de samtidig mulighed for et gratis buskort til 
Frederiksberg busser. Det vurderes, at der vil være færre ansøgninger og færre visiterede borgere til 
Flexhandicap ved at afkoble de to ordninger. 
 
 
Økonomi  
Budgetforbedringsidéen er skalerbar og skønnes at have et brutto-budgetforbedringspotentiale mellem 1,4-
1,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Herfra skal trækkes eventuelle implementeringsudgifter. 
Der pågår pt. beregninger af implementeringsudgifter samt indfasningstakt af forslaget.  
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i ældreplejen. 
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Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet 

Ældre- og Omsorgsudvalget ÆOU07 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Med borgeren i centrum arbejder Frederiksberg Kommune på at motivere frivillige foreninger til at 
igangsætte flere aktiviteter og tilbud, der er målrettet den mangfoldige gruppe af ældre borgere. 
 
Efter §79 i Serviceloven kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud, der er målrettet 
ældre borgere og har et aktiverende eller forebyggende sigte. Der er tale om en frivillig ordning for 
Kommunalbestyrelsen, og kommunerne er ikke kompenseret over bloktilskuddet. Derfor er det op til den 
enkelte kommune, om man vil benytte paragraffen og i hvor høj grad.  
 
Frederiksberg Kommune har med hjemmel i §79 afsat en pulje på 4 mio. kr., der efter en ansøgningsproces 
udmøntes til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og 
aktiverende tilbud til ældre borgere over 65 år. Midlerne udmøntes med udgangspunkt i en række 
fokusområder og fordelingskriterier, som vedtages af Ældre- og Omsorgsudvalget forud for 
ansøgningsprocessen. I 2022 er der uddelt tilskud til 26 forskellige foreninger, organisationer og indsatser, 
der modtager mellem 5.000 kr. og 920.000 kr. De tre største enkeltstående tilskud i 2022 gives til OK – Den 
Gule Villa (920.000 kr.), Ældre Sagen Frederiksberg (920.000 kr.) og Seniorcentret Sct. Joseph (350.000 
kr.). 
 
Det kan overvejes, om puljen skal nedjusteres eller afskaffes, så flere aktiviteter målrettet ældre borgere 
fremover varetages af den igangværende frivillige indsats i kommunen. 
 
 
Økonomi  

• Der kan overvejes 3 modeller for den fremtidige håndtering af midler til klubber og foreninger fra 
§79 midlerne (4 mio. kr.). 

o Model A: puljen nedjusteres med ca. 25 pct., svarende til 1,0 mio. kr. i 2023 og frem. 
o Model B: puljen nedjusteres med ca. 50 pct., svarende til 2,0 mio. kr. i 2023 og frem. 
o Model C: Hele puljen til §79 udfases svarende til 4,0 mio. kr. i 2023 og frem. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Fokuseret Biblioteksservice 

Kultur- og Fritidsudvalget  KFU01 

 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Frederiksberg kommunes nettoudgifter til Folkebibliotekerne er ca. 53 mio. årligt. Med Biblioteksstrategi 
2020-2023 fokuseres bibliotekets drift og udvikling på litteratur og læsning understøttet af samling, faglig 
betjening og indsatser overfor særlige målgrupper. 
 
Mulige budgetforbedringer på dette område fokuserer på områder, der ligger længst fra dette fokus, og der 
arbejdes med følgende forslag: 
 
Filialer 
Med sine tre filialer (Medborgercentret undtaget) foruden hovedbiblioteket er Frederiksberg Kommune en 
bibliotekstæt kommune. Biblioteket Frederiksberg har mange åbningstimer set i forhold til kommunens 
fysiske størrelse og antal indbyggere, og alle borgere har kort til biblioteket. Det er vurderingen, at en 
reduktion i antallet af filialer - frem for at formindske servicen på andre områder af bibliotekets drift - vil få 
den mindst mærkbare virkning for borgerne. Dette skal også ses i lyset af, at udgifterne til filialerne primært 
bruges på logistik omkring materialerne samt rengøring og husleje og dermed ikke på biblioteksfaglig 
betjening eller aktivitetsafholdelse. Umiddelbart foreslås det, at filialerne i KU.BE og på Danasvej 
nedlægges. 
 
Digital dannelse 
Det foreslås, at bibliotekets arbejde med børns og unges digitale dannelse, herunder 21st century skills 
bortfalder. Dette også i tråd med Biblioteksstrategiens større fokus på børn og læsning end på børn og 
digital dannelse, samt at digital dannelse i dag i stadig større grad er en integreret del af dagligdagen på 
skoler og ungdomsuddannelser. 
 
Borgerserviceydelser 
Der udføres flere borgerserviceydelser på biblioteket, som et supplement til kommunens 
Borgerservicecenter. Dette falder uden for Biblioteksstrategien. Biblioteket har udført ydelserne uden at få 
tilført ressourcer som en ekstraservice til borgere, der alligevel er på biblioteket eller har gjort brug af de 
længere åbningstider. Bibliotekets ydelser er også i modstrid med Borgerservicecenterets Kanalstrategi, da 
det har åbnet i stedet for indskrænket kanaler, hvorfor det foreslås at nedlægge dette tilbud. 
Konsekvenserne for Borgerservicecenteret og behovet for ressourceforøgelse her, når bibliotekets service 
falder væk, skal afdækkes nærmere. 
 
Økonomi  
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at lukning af filialen på KU.BE samt yderligere en filial vil give en 
besparelse på omkring 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem. 
 
En nedlæggelse af tilbud for at understøtte børns og unges digitale dannelse på biblioteket vil kunne give 
en besparelse på 0,9 mio. kr. årligt fra 2023. 
 
De økonomiske konsekvenser af en afskaffelse af borgerserviceydelser på biblioteket vil blive vurderet 
nærmere. 
 
Der kan overvejes andre tilpasninger af det samlede biblioteksbudget, f.eks. ved reduktion af bogindkøb 
eller reduktion i faglig betjening på biblioteket. Begge dele vil – afhængigt af tilpasningernes størrelse – 
have mærkbar effekt for den leverede service. 
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Puljer og events 

Kultur- og Fritidsudvalget KFU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Kultur-og Fritidsudvalgets budget til kulturelle opgaver udgør i budgetforslaget for 2023 ca. 35 mio. kr., 
hvoraf hovedparten går til tilskud til kommunens store selvejende aktører inden for kulturområdet, herunder 
Frederiksbergmuseerne, Musikhøjskolen, Riddersalen og Aveny-T, der samlet får udbetalt tilskud for ca. 28 
mio. kr. Øvrige aktører kan modtage tilskud fra kommunen fra Strategi- og Partnerskabspuljen samt 
Hurtigpuljen, hvis samlede budget udgør 5,4 mio. kr. Endvidere dækker budgettet til kulturelle opgaver 
også en række events som Kammerkoncerter, FRB dage og Sankt Hans. 
 
. Der er indgået en fireårig driftsaftale med staten omkring Riddersalen, mens de øvrige kulturinstitutioner 
alle har ansøgt kommunen om øget tilskud (forlængelse af midlertidige tilskud som løber til og med 2022). 
 
Med undtagelse af Aveny-T er kulturinstitutionerne reguleret af konkret lovgivning og modtager udover det 
kommunale tilskud også tilskud fra staten. En reduktion af det kommunale tilskud vil gøre det vanskeligt at 
opfylde den gældende lovgivning på området og/eller at statens tilskud reduceres. 
 
Det er muligt at reducere budgettet til tilskudspuljerne samt budgettet til events (i praksis nedlæggelse af en 
eller flere events). Dette foreslås frem for en nedskæring af driften af de etablerede kulturinstitutioner. 
Såfremt forslaget vedtages vil forvaltningen udarbejde et oplæg med forskellige handlemuligheder til 
politisk beslutning.  
 
 
Økonomi  
 
Den forventede effekt af forslaget foreslås at udgøre 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. fra 2024 og frem. 
Forslaget er skalerbart.  
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Besparelse på folkeoplysningsområdet 

Kultur- og Fritidsudvalget KFU03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Frederiksberg Kommune har i budgetforslaget for 2023 et samlet budget på 43,9 mio. kr. til 
folkeoplysningsområdet. Området er generelt kendetegnet ved at være tilskudsbaseret, og der udbetales i 
alt 42,4 mio. kr. i tilskud til foreninger og aftenskoler. De resterende 1,5 mio. kr. vedrører drift og 
administration af kommunale folkeoplysende faciliteter. 
 
Folkeoplysningsloven regulerer området, og beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud til de 
foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger. Loven omfatter foreninger, der tilbyder 
folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), og foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde (idrætsforeninger, politiske foreninger, spejdere mv.) 
 
Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor kommunerne forpligtes til at lave lokal udmøntning af loven. På 
Frederiksberg er denne udmøntning sket med ’Frederiksbergordningen’ og ’Retningslinjer for aftenskoler’, 
der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud for at modtage folkeoplysningstilskud og få anvist 
lokaler på Frederiksberg. Derudover er der indgået driftsoverenskomster med FIU og KB om tilskud ift. 
folkeoplysningsloven. 
 
Det vil indenfor Folkeoplysningslovens ramme være muligt at reducere tilskuddene til 
foreningerne/aftenskolerne. Det kan være i mindre omfang, men også mere markant. Det sidste vil dog 
kræve en ny udmøntning af tilskuddene i ’Frederiksbergordningen’ og genforhandling af 
driftsoverenskomsterne. Forvaltningen vurderer, at en mindre omdisponering – f.eks. en reduktion på 1,5 
pct. fra 2023 og yderligere 1 pct. i 2024 og 2025vil kunne ske indenfor de nuværende rammer. 
 
Økonomi  
 
En reduktion af de udbetalte tilskud på 1,5 pct. i 2023 stigende til 3,5 pct. i 2025 vil give en besparelse på 
0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. i 2025 og frem. Der kan alternativt gennemføres en mere markant 
reduktion, hvilket imidlertid vil kræve en ny udmøntning af tilskuddene i ’Frederiksbergordningen’ og 
genforhandling af driftsoverenskomsterne. 
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Tilpasning af billetpriser og betaling for brug af varmtvandsbassiner – 
Frederiksberg Badene 
Kultur- og Fritidsudvalgene KFU04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Frederiksberg Badene har stor opmærksomhed på at optimere udnyttelsen af deres faciliteter, som der er 
meget stor efterspørgsel efter at benytte. Dette gælder både for de organiserede brugere (skoler, 
foreninger og aftenskoler), egne aktiviteter (babysvømning) samt den offentlige brug af faciliteterne.  
 
Det er vurderingen, at der kan foretages tilpasninger i billetpriserne i Frederiksberg Badene, så faciliteterne 
kan udnyttes mere hensigtsmæssigt, når begge svømmehaller er i drift. Det vil bl.a. være via zone-
inddelinger af billetterne, (dvs. differentieret priser afhængigt af adgangen til svømmehallernes 
delområder), mere intensiv brug af tidsintervaller mv. 
 
Endvidere er det muligt, at der fremadrettet indføres et gebyr på anvendelsen af varmtvandsbassiner på 
mellem 150 og 200 kr. Varmtvandsbassiner er en facilitet med særlig stor efterspørgsel. Det er også én af 
de mest omkostningstunge fritidsfaciliteter, som kommunen udbyder. 
 
 
Økonomi  
 
Det vurderes, at en omlægning af billetpriser samt opkrævning af gebyr for varmtvandsbassin hver kan give 
øgede indtægter på 0,3 mio. kr., samlet 0,6 mio. kr., ved fuld indfasning. 
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By- og Kulturannoncen 

Kultur- og fritidsudvalget KFU05 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Det er forvaltningens antagelse, at kommunens brugere af kulturtilbud i større og større grad orienterer sig 
mod digitale og sociale medier for at få information. 
 
Forslaget går på den baggrund ud på at afskaffe den månedlige by- og kultur-annonce i den fysiske udgave 
af FrederiksbergLIV. Dermed spares annonceudgiften.  
 
Forslaget indebærer en risiko for, at mindre digitalt fortrolige borgere vil gå glip af 
oplysningerne/markedsføringen. Det antages, at den gruppe reduceres over tid og i forvejen bevæger sig 
mod digitale medier enten ved egen eller andres hjælp. 
 
Der vil skulle ske yderligere markedsføring af kulturtilbud via kommunens digitale medier for at kompensere 
for afskaffelsen af den månedlige by- og kultur-annonce som kommunikationsplatform. 
Kommunikationsafdelingen i Sekretariatet vil fortsat dedikere særskilte ressourcer til kommunikation af by- 
og kulturbegivenheder. 
 
Økonomi  
Den eksisterende aftale ophører med udgangen af 2022. Ved ikke at forlænge aftalen opnås en 
budgetforbedring på 240.000 kr./år. 
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Børneudvalget 
 

Ændring af dagplejens organisation 

Børneudvalget BU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Der har i en årrække været udfordringer med at rekruttere dagplejere, og der vil fremover være 
overkapacitet i kommunens daginstitutioner, og forældre efterspørger ikke længere dagplejen på linje med 
vuggestuepladser. Det vil derfor være muligt at nednormere dagplejen over en årrække i takt med naturlig 
afgang. Børnene vil kunne rummes i de kommunale og selvejende daginstitutioner.  
 
Det er muligt at nedlægge alle dagplejepladser, men beholde pladserne hos de to specialdagplejere, 
hvorved både stillingen som daglig pædagogisk leder og dagplejepædagog, der fører tilsyn, vil kunne 
nedlægges. Tilsynet med de to specialdagplejere vil i stedet skulle varetages af dagtilbudsområdets 
pædagogiske konsulenter. 
 
Denne løsning vil medføre en reduktion i dagplejens budget på 5,784 mio.kr. Pga. øgede udgifter til 
vuggestuepladser, tilførsel af budget til Nykløveret, samt fratræk af forældrebetaling mm., vil muligheden 
dog kun betyde en besparelse på 0,411 mio.kr. 
 
Det vil også være muligt at nednormere dagplejen permanent til 8 dagplejere (7 almene og 2 special), samt 
at nedlægge stillingen som daglige pædagogisk leder og i stedet tilføre Nykløveret ekstra ledelsestimer. 
Lederen af Nykløveret overtog i 2021 den økonomiske og pædagogiske ledelse af dagplejen. 
 
Anvisningen til de almene pladser i dagplejen vil skulle flyttes til Pladsanvisningen, hvor opkrævning af   
forældrebetaling og tildeling af økonomisk friplads allerede varetages. 
 
Denne idé vil medføre en reduktion i dagplejens budget på 2,863 mio.kr., men det vil også medføre udgifter 
til, at børnene i stedet passes i vuggestuer, samt en tilførsel af timer til Nykløveret. I alt efter fratræk af 
forældrebetaling vil det betyde en budgetforbedring på 0,221 mio.kr.  
 
Idéen om at nedlægge alle dagplejepladser bortset fra de to specialdagplejere vil betyde en 
kapacitetsreduktion på 21 pladser.  
 
I dagtilbudsprognose 2022 er dagplejens kapacitet kun medregnet ud fra de nuværende 9 dagplejere. Det 
vil sige, at kapacitetsmæssigt vil idéen om at nednormere til 8 dagplejere kun betyde en 
kapacitetsreduktion på 3 pladser.  
 
 
Økonomi  
Idéen vil betyde en budgetforbedring på 0,2-0,4 mio. kr. ved fuld indfasning efter fratræk af 
forældrebetaling. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i dagplejen. 
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Reduceret åbningstid i daginstitutionerne 

Børneudvalget BU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé handler om muligheden for at begrænse dagtilbuddenes åbningstid på en eller flere af følgende 
fem måder: 
 
1. At ændre antallet af daginstitutioner, der har åbent de tre hverdage før påske til en institution i stedet 

for tre 
o Med denne idé vil alle daginstitutioner fortsat have lukket de tre hverdage før påske, og der vil 

fortsat være et tilbud om alternativ pasning, men i én institution i stedet for tre, efter samme 
model, som det i dag sker mellem jul og nytår, hvor Børneambassaden, Kufferten og 
Lindehuset skiftes til at holde åbent for alternativ pasning et år ad gangen 
 

2. At lukke den udvidede ugentlige åbningstid i den kommunale daginstitution Kufferten  
o I Kufferten har forældre med dokumenteret behov for en plads med udvidet åbningstid 

mulighed for at benytte institutionens udvidede åbningstid fra kl. 6-7 om morgenen (6-7.30 
fredag) og fra kl. 17-18 om eftermiddagen (16.30-18 om fredagen), denne idé vil betyde en 
lukning af dette tilbud 
 

3. At lukke tilbuddet om weekendåbent en weekend om måneden i Kufferten 
o I Kufferten har forældre med dokumenteret behov for en plads med udvidet åbningstid 

mulighed for at benytte institutionen den sidste weekend i måneden fra kl. 6-16 lørdag og 
søndag (dog ikke i juli og august), denne idé vil betyde en lukning af dette tilbud 
 

4. At lukke alle daginstitutioner tre uger i sommerferien 
o Det er muligt at lukke alle daginstitutioner tre uger i sommerferien med fortsat tilbud om 

mulighed for alternativ pasning i de tre nuværende åbneinstitutioner. Der vil være ledelse til 
stede i alle tre åbne institutioner, og der vil være medfølgende personale fra barnets egen 
daginstitution 
 

5. At tilpasse den ugentlige åbningstid til 48 timer i halvdelen af de 43 kommunale og selvejende 
daginstitutioner, og at bibeholde den ugentlige åbningstid på 49 timer om ugen i den anden halvdel af 
daginstitutionerne. 

o Med denne idé vil de to forskellige åbningstider blive fordelt ligeligt i kommunen, så alle 
forældre har mulighed for at vælge en daginstitution med enten 49 eller 48 timer i nærheden af 
deres bopæl. Den enkelte forældrebestyrelse har fortsat kompetence til at fastsætte den 
daglige åbningstid inden for det antal ugentlige åbne timer som Kommunalbestyrelsen har 
besluttet. Institutionen kan således tilrettelægge åbningstiden i forhold til forældrenes behov. 
Institutionerne har alle erfaring med, hvornår på dagen og i løbet af ugen, der er meget få børn 
og kan på baggrund heraf planlægge fordelingen af den ændrede åbningstid. 

 
I skemaet nedenfor fremgår daginstitutioners ugentlige åbningstid i kommuner, Frederiksberg Kommune 
ofte sammenligner sig med.  
 

Kommune Under 45 
timer 

45-46,75 
timer 

47-48,75 
timer 

49 timer 49,25-51 
timer 

51,25-55 
timer 

55+ timer 

Gentofte 0% 0% 38% 25% 38% 0% 0% 
Hørsholm 0% 0% 50% 0% 33% 17% 0% 
Lyngby-
Taarbæk 

2% 11% 0% 77% 0% 11% 0% 

Rudersdal 0% 0% 0% 93% 0% 7% 0% 
København 0% 0% 11% 13% 47% 29% 0% 
Frederiksberg 0% 0% 0% 98% 0% 0% 2% 
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Alle delelementer i denne idé vil påvirke normeringen i dagtilbud. Fra 2024 er minimumsnormeringerne et 
lovbestemt krav, og det vil formodentligt være nødvendigt at tilbageføre midlerne til dagtilbudsområdet fra 
2024 for at leve op til denne lovgivning. 
 
 
Økonomi  
De beskrevne muligheder 1-5 vil betyde budgetforbedringer på mellem 0,1-5,7 mio. kr. ved fuld indfasning. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk. 
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Omlægning af Åben Anonym Rådgivning 

Børneudvalget BU03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Kommunalbestyrelsen har efter Servicelovens § 11, stk. 1 og 2 pligt til at oprettet åben anonym rådgivning 
for børn og unge og deres familier. Jf. Børne- og Ungeområdets indsatstrappe tilbyder Frederiksberg 
Kommune aktuelt åben anonym rådgivning to steder. Familieafdelingens modtagelse tilbyder åben 
socialfaglig rådgivning og Fællesrådgivningen for Børn og Unge v/ Familie- og Ungerådgivningen tilbyder 
desuden åben psykologisk rådgivning. I Fællesrådgivningen er der afsat ressourcer til opgaven svarende til 
1½ årsværk. Dels til varetagelse af den åbne telefontid (8 timer pr. uge) og dels til kortere samtaleforløb.  
 
Målgruppen for den åbne psykologiske rådgivning er både forældre og børn/unge: Forældre med børn 
under 18 år, hvor forældrene oplever, at barnet udvikler sig på en bekymrende måde og har brug for 
rådgivning omkring, hvordan de bedst hjælper barnet. Barnet kan f.eks. vise tegn på angst, usikkerhed på 
sig selv, tristhed, tvangstanker eller –handlinger. Det kan også være, at barnet har en adfærd, som er 
vanskelig at håndtere for omgivelserne. Unge mellem 15 og 25 år, som oplever psykiske problemer, der 
påvirker deres mulighed for at fungere i dagligdagen. 
 
Servicelovens § 11, stk. 1 og 2 angiver ikke, at det er et krav, at den åbne rådgivning skal varetages af 
psykologer. Der er derfor mulighed for, at opgaven omlægges således, at den åbne anonyme rådgivning 
udelukkende varetages af socialrådgivere.  
 
Hvis indsatsen omlægges, så der udelukkende tilbydes åben socialfaglig rådgivning, skal det besluttes, 
hvor rådgivningen skal forankres. En mulighed vil være, at rådgivningen fremover udelukkende varetages i 
modtagelsen i Familieafdelingen. 
 
 
Økonomi  
Idéen betyder en budgetforbedring på ca. 0,3 mio.kr. pr. år grundet forskelle i gennemsnitsløn for hhv. 
psykologer i Fællesrådgivningen og socialrådgivere i Familieafdelingen. 
 
Der sker ingen reduktion af årsværk, men der vil ske en omlægning af typen af medarbejdere, der vil 
varetage opgaven, hvor 1½ psykologstilling vil blive nedlagt, og tilsvarende 1½ socialrådgiverstilling vil blive 
oprettet. 
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Ændring af fordeling af andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere 

Børneudvalget BU04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé handler om muligheden for at tilrette de kommunale og selvejende daginstitutioners budgetter, 
så de får budget til at ansætte, hvad der svarer til den faktiske andel af pædagoger og medhjælpere, der er 
i institutionerne i dag.  
 
I 2021 får 22 kommunale og de 20 selvejende daginstitutioner budget, så de har mulighed for at ansætte 60 
% pædagoger og 40 % medhjælpere.  
 

Af den seneste status på Markant flere hænder fra 29. november 2021 fremgår det, at den gennemsnitlige 
andel af pædagoger og medhjælpere i 2020 var på cirka 57 % pædagoger og 43 % medhjælpere. 
Fordelingen gælder alene for de kommunale daginstitutioner ekskl. specialinstitutionen Magnoliahuset, der 
har en højere andel af pædagoger. Den faktiske fordeling bekræfter tendensen og udfordringerne med at 
rekruttere pædagoger til daginstitutionerne.   
 
 
Økonomi  
Med en ændring i andelen af pædagoger og medhjælpere til hhv. 57 % og 43 % vil der efter fratræk af 
forældrebetaling mm. være mulighed for en budgetforbedring på 2-3 mio. kr. årligt, med mulighed for 
skalering op til ca. 9 mio. kr. ved en fordeling på 50 % pædagoger og 50 % medhjælpere. 
 
Denne idé har ikke betydning for antallet af årsværk, men vil betyde en ændring af typen af medarbejdere. 
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Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud 

Børneudvalget BU05 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé bygger på en forventning om, at dagtilbuddene, der i dag bruger tid dagligt på at vaske og 
afspritte legetøj, iPads mv., at det er muligt at spare denne tid ved brug af en UVC-boks, der renser med 
ultravioletlys, og benyttes til at nedbryde vira og bakterier på overflader. Legetøj mv. placeres i boksen, og 
når boksen tændes, rammes produkterne af et ultraviolet lys, der nedbryder viras og bakteriers DNA.  
 
Dagtilbudsafdelingen udførte en spørgeskemaundersøgelse i februar 2021 vedr. UV-maskiner til at 
desinficere legetøj. 11 dagtilbud havde en UVC-boks, hvoraf 90 % af respondenterne fandt at UVC-boksen 
bidrog positivt i opgaveløsningen med desinficering af legetøj. Den konkrete UVC-boks som beskrives med 
denne idé, har forvaltningen kendskab til, at fem kommuner har indkøbt til alle kommunens dagtilbud. 
Samlet er der solgt ca. 200 UVC-bokse til dagtilbud i Danmark. 
 
UVC-bokse har et simpelt og sikkert design, som betyder, at de let kan anvendes af personalet i 
dagtilbuddene uden særligt sikkerhedsudstyr eller foregående kendskab. Der er i denne idé regnet med, at 
det er muligt, at dagtilbuddene dagligt sparer fem minutter pr. børnegruppe, samt at dagtilbuddene tildeles 
en UVC-boks til hver tredje børnegruppe. Idéen fordrer, at dagtilbuddene har den nødvendige kapacitet og 
infrastruktur i form af plads og strømforsyning. Dagtilbuddenes budgetter reduceres svarende til den tid, der 
forventes sparet.  
 
Denne idé vil påvirke normeringen i dagtilbud. Fra 2024 er minimumsnormeringerne et lovbestemt krav, og 
det vil formodentligt være nødvendigt at tilbageføre midlerne til dagtilbudsområdet fra 2024 for at leve op til 
denne lovgivning. 
 
 
Økonomi  
Budgetforbedringen vil efter fratræk af forældrebetaling mm. være ca. 1 mio.kr. årligt. 
 
Indkøb af UVC-bokse til rengøring af legetøj vil kræve en anlægsinvestering på forventeligt 1,3 mio.kr.  
 
Denne idé reducerer isoleret set det samlede antal årsværk. 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

 



 

Side 40 af 64 
 

Kapacitetstilpasning 

Børneudvalget BU06 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
På dagtilbudsområdet er der i øjeblikket ledige pladser, og det er derfor muligt at effektivisere området ved 
at reducere i antal pladser. Det nærmere indhold af idéen vedr. kapacitetstilpasning afhænger af den 
politiske beslutning om modeller for udfasning af kapacitet. Den 30. maj drøfter børneudvalget modellerne 
for udfasning. Herefter vil idéen om kapacitetstilpasning blive udarbejdet. 
 
 
Økonomi  
Idéens økonomiske effekt afhænger af den valgte model og kan betyde en budgetforbedring på op til 11 
mio. kr. 
 

 
  

 
 

 



 

Side 41 af 64 
 

Tilskud til pasning af eget barn og privat pasning nedsættes til lovbestemt niveau 

Børneudvalget BU07 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2022 at ændre tilskuddet til de to ordninger ”Tilskud til privat 
børnepasning” og ”Pasning af eget barn” med virkning fra 1. august 2022 fra 85 % til 80 % af en budgettet 
plads i et dagtilbud. Men Frederiksberg Kommune yder fortsat et tilskud, der er højere end det lovpligtige 
niveau, og det vil derfor også være muligt at justere tilskuddet til de to ordninger med virkning fra 1. januar 
2023. 
 
Ifølge Dagtilbudsloven skal det lovpligtige kommunale tilskud til privat pasning udgøre minimum 75 % af 
den billigste budgetterede per plads i et dagtilbud. Frederiksberg Kommune yder med virkning fra august 
2022 et tilskud på 80 %. For den ikke-lovpligtige ordning, pasning af eget barn, er der ikke fastlagt et 
minimum for det kommunale tilskud, men tilskuddet kan højst udgøre 85 % af den billigste nettedriftsudgift i 
et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Frederiksberg Kommune yder for denne ordning også et 
tilskud på 80 % med virkning fra august 2022. 
 
Det er en mulighed at nedsætte tilskuddet fra det nuværende niveau på 80 % til 75 % for de to ordninger. 
Det vil betyde, at det månedlige tilskud vil blive reduceret til henholdsvis 7.183 kr. for et vuggestuebarn og 
3.704 kr. for et børnehavebarn. En forskel på 479 kr. pr. vuggestuebarn og på 247 kr. pr. børnehavebarn 
fra tilskudssatsen pr. august 2022. 
 
Desuden vil et andet scenarie være mulig, nemlig at man nedsætter tilskuddet for Tilskud til privat pasning 
til 75 %, og helt nedlægger den ikke-lovpligtige ordning Tilskud til pasning af eget barn.  
 
Dette scenarie vil dog betyde en reduktion i kapacitet på ca. 50 pladser, da en andel på forventeligt 2/3 af 
de indmeldte i ordningen Tilskud til privat pasning forventes at ville søge en daginstitutionsplads i stedet. 
 
 
Økonomi  
De to foreslåede scenarier vil betyde budgetforbedringer på mellem 0,5-2 mio. kr. årligt. 
 

 
 
 
 
  
 

  



 

Side 42 af 64 
 

Socialudvalget 
 

Reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde 

Socialudvalget SU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje, som frivillige sociale 
organisationer og foreninger kan ansøge. Puljen har lovhjemmel i lov om social service § 18, og formålet er 
at fremme de frivillige indsatser. Puljen fordeles hvert år efter forudgående ansøgninger. 
 
Puljen er oprindeligt finansieret via bloktilskuddet, hvortil Frederiksberg Kommune har valgt at forøge puljen 
til det nuværende niveau på ca. 4,9 mio. kr. I 2022 udgør bloktilskuddet ca. 3,1 mio. kr. 
 
Det kan overvejes, at puljen fra 2023 reduceres. 
 
 
 
Økonomi  

• Forslaget kan skaleres både i op- og nedadgående retning. Af servicelovens §18 fremgår blot at 
Kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hvor stort 
beløbet skal være afgøres af den enkelte kommune. Hvis puljen nedjusteres til et minimum vil det 
dog have en afledt merudgift under støttekontaktpersonordningen på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende 
konkrete opgaver, som i dag løses af frivillige, som vil skulle overtages af aflønnet personale.   

• Hvis puljen fra 2023 tilpasses, så den får et niveau svarende til bloktilskuddet, vil det svare til det 
gennemsnitlige udgiftsniveau pr. indbygger for de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. Dette vil 
frigøre ca. 1,8 mio. kr. årligt. 

• Udover den løbende pulje, som kan nedjusteres, er der bevilling på ca. 0,3 mio. kr. til diverse 
aktiviteter, fx Handicappris og frivillighedspris. 

 
 
 

  



 

Side 43 af 64 
 

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 
 

Frederiksbergbusserne – færre ruter 
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget MBMU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Frederiksberg kommunes udgifter til indkøb af kollektiv trafikbetjening med bus udgør ca. 60 mio. kr. De 
fleste buslinjer er aftalt og afstemt med en række andre kommuner, herunder særligt Københavns 
Kommune, og eventuelle ændringer i driften kræver derfor aftaler med de øvrige kommuner. Den eneste 
undtagelse herfra er Frederiksbergbusserne, der er de eneste buslinjer, der kun betjener Frederiksberg.  
 
Frederiksbergbusserne (linjerne 71, 72 og 74) er samtidig de busser på Frederiksberg, der modtager det 
højeste tilskud per passager i den samlede busdrift, idet de kører med en meget lav belægning.  
I forbindelse med Budget 2021 blev det besluttet, at tilpasse Frederiksbergbusserne, så to af linjerne kørte 
med timesdrift i stedte for halvtimes drift. Det blev dog umiddelbart inden tilpasningen trådte i kraft besluttet 
ikke at gennemføre denne.  
 
Et alternativ til den ikke gennemførte tilpasning kunne være nedlæggelse af en, to eller alle tre ruter. Det vil 
i sagens natur betyde, at særlige destinationer, som Frederiksbergbusserne betjener ikke længere vil blive 
direkte betjent, men at man skal benytte de øvrige buslinjer. Herved bortfalder den særlige service 
Frederiksbergbusserne giver særligt de dårligt gående, men den samlede busbetjening på Frederiksberg vil 
stadig være af meget høj kvalitet.  
 
 
Økonomi  
Ved nedlæggelse af alle tre Frederiksbergbuslinjer kan der spares 4,7 mio. kr. årligt. 
 
Forslaget kan skaleres. 
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Fortovsrenhold – betaling fra grundejere 
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget MBMU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Forpligtelsen til at renholde – samt snerydde og glatførebekæmpe - de offentlige veje og stier påhviler 
kommunen som vejmyndighed.  
 
Kommunen kan beslutte, at de forpligtelser, der er pålagt grundejerne, helt eller delvis skal udføres ved 
kommunens foranstaltning for grundejernes regning. Kommunen fastsætter i givet fald fordelingen af 
udgifterne hertil mellem grundejerne. 
 
Ved Magistratens temadrøftelse den 21. marts 2022 var der principiel enighed om igangsættelse af 
fortovsrenhold betalt af private grundejere. 
 
På denne baggrund har forvaltningen igangsat arbejdet med udmøntning/kvalificering heraf. Der vil i 
forbindelse hermed blive forelagt en række delbeslutninger til politisk afgørelse, bl.a. om udbuddet af 
opgaven og konkret betalingsmodel. Der er samlet tale om en omfattende proces af både praktiske og 
formelle årsager, idet der bl.a. skal ske detailopmåling og beskrivelse af arealer, udbud af opgaven samt 
høring af borgere og forhandlinger med politi og skattemyndigheder. Denne proces vil blive fremskyndet 
mest muligt, men der kan på nuværende tidspunkt maksimalt forventes halvårseffekt af forslaget i 2023, 
med forbehold for eventuelle forsinkelser i den omfattende proces. 
 
 
Økonomi  
 
Udgifterne til renhold, snerydning m.v. af fortove udgør i dag ca. 5,6 mio. kr. årligt. Ved betaling fra 
grundejere kan der hertil opkræves et administrationsgebyr på 9 pct., svarende til 0,5 mio. kr.  
 
Arbejdet med forberedelse af forslaget vurderes at udgøre ca. 1 ÅV. I 2022 søges dette tilvejebragt ved 
udskydelse af andre opgaver.  
 
Tilfalder opgaven efter udbud ekstern entreprenør, er der forhold omkring FGVs økonomi og 
opgavevaretagelse, som bliver påvirket og som derfor skal håndteres, ligesom der ved ekstern 
opgavevaretagelse vil skulle påregnes yderligere ressourcer til tilsyn og administration.  
 
Uanset placering af entreprenøropgaven må der forventes øgede udgifter til besvarelse af 
borgerhenvendelser samt tilsyn. Samlet vurderes modellen i driftssituationen at medføre behov for 1 ÅV. 
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Hjemtagning af opgaver vedrørende grøn drift samt drift af Frederiksberg ældre 
Kirkegård 
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget MBMU03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
 
Driften af byens grønne områder er løbende blevet effektiviseret siden 2010. Det er sket i en særlig 
kombination af delvist udbud til private leverandører i kombination med effektivisering i FGVs drift baseret 
på læring og udvikling. Det vurderes, at potentialet ved denne model i al væsentlighed er udtømt.  
 
Fordelen ved egenproduktionen er, at opgaveløsningen hurtigere kan tilpasses aktuelle forhold uden 
meromkostninger knyttet til f.eks. kontraktlige bindinger, der til en vis grad opvejer påtænkte 
effektiviseringer og udgiftsreduktioner i kontraktperioden. Endvidere falder behovet for tilsyn og 
kontraktarbejde. Det bemærkes, at hjemtagning vil indebære, at kommunens IKU falder for en periode.  
 
Det overvejes på den baggrund hvad potentialet er ved en hel eller delvis hjemtagning af opgaver i 
kombination med optimering af snitfladerne i den aktuelle Bestiller-Udfører-model vedrørende hhv. grøn 
vedligeholdelse samt drift- og vedligeholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård.  
 
FGV er en af de førende driftsafdelinger i Danmark indenfor grøn omstilling, med stor fokus på udskiftning 
af konventionelt drevne maskiner til el. En omstilling, der kræver økonomiske ressourcer ud over de 
nuværende afsatte.  
 
En hjemtagning af den grønne vedligeholdelse og driften af Frederiksberg Ældre Kirkegård vil medføre 
større økonomisk volumen til FGV, som gør, at FGV kan opretholde en bæredygtig egenproduktion 
samtidig med, at mervolumenet giver mulighed for en mere direkte og relativt hurtig tilpasning af ressourcer 
og serviceniveau, når dette er nødvendigt. Mervolumenet betyder endvidere, at FGV har større mulighed 
for at foretage effektiviseringer ved udnyttelse af stordriftsfordele. 
 
 
Økonomi  
 
Potentialet er under udarbejdelse 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

 



 

Side 46 af 64 
 

Energibesparelser i byrummet 
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget MBMU04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 en ambitiøs målsætning om, at Frederiksberg skal være CO2 
neutral i 2030. I forlængelse af denne strategi kan det overvejes, om kommunen bør tilpasse, eller helt 
afskaffe, nogle af de mest åbenbare energiforbrugende tiltag i byrummet.  
 
Herunder hører effektbelysning, som er belysning der ikke har en egentlig funktionel eller 
sikkerhedsmæssig betydning. Effektbelysningen på Frederiksberg består primært af uplights, som 
kommunen har 426 styks af. 
 
Ca. halvdelen af kommunens uplights er af sikkerhedsmæssige årsager allerede afkoblet i dag. De 
resterende uplights kan tilsvarende afkobles eller helt fjernes for at opnå en besparelse. 
 
 
Økonomi  
 
Den årlige besparelse ved afkobling/fjernelse af uplights er på 0,2 mio. kr.  
 
Udgifterne til afkobling er ca. 500 kr. pr. uplight. Hvis de resterende uplights - ca. 200 stk. - også skal 
afkobles, er udgiften hertil således ca. 0,1 mio. kr.  
 
Såfremt ulights’ene helt fjernes, og arealet herefter reetableres i tråd med omgivelserne, vil der være 
væsentlige engangsomkostninger hertil. 
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Reducere vejbelysning 

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget MBMU05 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ved en tilpasning af vejbelysningen på Frederiksberg kan der opnås en udgiftsbesparelse. En reduktion af 
den samlede tændingstid kan f.eks. opnås ved at tænde vejbelysningen en time senere, slukke en time før 
eller reducere ”i begge ender” med ½ time.  
 
Generelt reducerer vejbelysning ulykkesrisikoen i mørke ved at gøre det lettere at opfatte vejen, andre 
trafikanter og vejens nærmeste omgivelser. Andre formål med vejbelysning er at gøre det behageligere og 
mere trygt at færdes i mørke samt forbygge kriminalitet. Disse hensyn kan være forskellige fra vej til vej og 
dermed give behov for forskellig belysning – f.eks. kan mere belysning være påkrævet på en skolevej, 
mens der kan være mindre belysning på en villavej. 
 
Optimalt burde forslaget i givet fald gennemføres differentieret – med mulighed for individuel tilpasning på 
den enkelte vej. Det er imidlertid kun den belysning, der er udskiftet til LED og forsynet med digital styring, 
som kan styres på vejniveau. Øvrig belysning er koblet i områdegrupper og kan ikke styres på vejniveau. 
Ca. 45 pct. af belysningen er i dag LED med mulighed for styring på vejniveau. 
 
Forslaget kan således umiddelbart kun gennemføres som en ensartet reduktion på alle veje. Styring på 
vejniveau forudsætter i givet fald en betydelig initialinvestering. 
 
 
Økonomi  
 
Det vurderes, at forslaget om en reduktion i belysningstiden på i alt 1 time i døgnet vil nedbringe udgifter til 
belysning med 0,3 mio. kr. I givet fald foreslås dette gennemført som en ½ times reduktion i begge ender af 
lygtetændingstiden. 
 
Gennemføres dette som en ensartet reduktion for alle veje, så vil det kunne gennemføres uden yderligere 
ressourcer. Ønskes det gennemført individuelt på gadeniveau, forudsætter det en forudgående investering, 
hvor udskiftning endnu ikke er foretaget, på ca. 10 mio. kr. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  



 

Side 48 af 64 
 

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 
 

Fokus på myndighedsindsatsen i relation til ledighedsudviklingen 

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget AVUU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Beskæftigelsen er netop nu på historisk højt niveau. Der har aldrig været flere i beskæftigelse end nu. Hvis 
der sammenlignes med 2019, som er det sidste ”normale” år før coronakrisen, er der en tydelig nedgang i 
de fleste målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. (dog undtaget sygedagpenge, hvor den høje beskæftigelse 
giver anledning til en væsentlig stigning).  
 
Forvaltningen er derfor i gang med en analyse af myndighedsindsatsen i relation til ledighedsudviklingen, 
for at belyse om forvaltningens kapacitet svare til det nuværende beskæftigelsesniveau. Analysen ser 
blandt andet på:  
 

- I hvor høj grad ledighedsfaldet på Frederiksberg dækker over en stor omsætning på 
arbejdsmarkedet, hvor mange borgergrupper bliver ledige, men opnår beskæftigelse efter et 
kortere ledighedsforløb end tidligere. Dette kan ses som et fald i overførelsesydelserne, men et 
mindre fald i antallet af borgere, der er berørt af ledighed. 

 
- Ledighedsudviklingen fra 2019 til 2022 set i forhold til ressourcetrækket på myndighed og 

administration.  
 

- Udviklingen i ressourcetrækket til myndighed og administration i relation til besluttede og 
gennemførte effektiviseringer.  

 
- Sammenhængen mellem myndighedsindsatsen, serviceniveauet for borgerne og effekterne af 

beskæftigelsesindsatserne.  
 
 
 
 
Økonomi  
 Analysen vil afdække, om der er mulighed for at sænke udgifterne.  
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Samarbejde med markedet om beskæftigelsesindsatsen  

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget AVUU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Forvaltningen er i gang med at gennemføre en analyse med henblik på at afdække et eventuelt potentiale 
ved at konkurrenceudsætte dele af beskæftigelsesindsatsen. 
 
Alternativt til et udbud, arbejder forvaltningen på, om man kan finde et potentiale ved at få andre aktører 
end kommunen til at lave det forberedende sags-arbejdet, som ligger før de konkrete 
myndighedsafgørelser. Her ses særligt på sygedagpengesager.  
 
 
Økonomi  
Det økonomiske potentiale er under afklaring. 
 

 

 

  



 

Side 50 af 64 
 

Flere udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse 

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget AVUU03 

 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Lov om kommunal indsats for unge under 25 år giver kommunerne det fulde og entydige ansvar for, at alle 
unge under 25 år gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Ligeledes fastsætter 
ungelovgivningen, at unge skal sættes i centrum for en tværgående kommunal indsats, når dette er 
nødvendigt. Dermed har kommunerne ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs af 
kommunale afdelinger og lovgivningsområder. Den praktiske forpligtelse til at gennemføre en koordineret 
og sammenhængende indsats udmøntes gennem de konkrete lovkrav om én plan og én kontaktperson.  
 
På Frederiksberg kaldes én kontaktperson for ungeguide. Ungeguiderne arbejder i tæt sammenhæng med 
den tværfaglige ungekonference, der er etableret af Frederiksberg ungecenter.  
 
På ungekonferencen samles afdelingernes ekspertise omkring bordet. Den unges sag behandles dermed 
ikke i de enkelte afdelinger, men i tæt tværfagligt samarbejde. Ungekonferencens centrale produkt er én 
plan, der angiver den unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Det er ungeguidens opgave sammen 
med den unge at realisere denne plan.  
 
Der ses på, om der igennem kommunens indsats ift. udsatte unge kan realiseres en budgetforbedring 
inden for forsørgelsesudgifterne, aktiveringsudgifterne, myndighedsindsatsen samt øvrige 
administrationsudgifter.  
 
 
 
Økonomi  
Potentialet er under kvalificering og vil blive konkretiseret i den videre proces. 
 

 

  



 

Side 51 af 64 
 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
 

Sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SFU01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Denne idé indeholder muligheden for at lade Frederiksberg Kommunes Sundhedsplejes ikke-lovpligtige 
1½-årsbesøg hos førstegangsfødende bortfalde for alle undtagen for familier med særlige behov. De 10 % 
behovsfamilier er familier, hvor barn eller forældre er i sårbare eller udsatte positioner, herunder også i 
situationer med medfødt handicap eller sygdom hos barnet.  
 
Førstegangsfødende tilbydes i dag en række besøg i hjemmet fra sundhedsplejen. Frederiksberg 
Kommune tilbyder det antal besøg, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. I tillæg til disse anbefalede besøg 
tilbyder Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje også et besøg i hjemmet hos førstegangsfødende, når 
barnet bliver 1½ år. Besøget har fokus på overvægt, sprog, motorik og vaccination og tilbydes til alle 
førstegangsfødende og deres familie. 
 
Hvis denne idé gennemføres ved at reducere i samtlige 1½-årsbesøg med undtagelse af besøg til 10 % 
behovsfamilier, vil besparelsen udgøre 0,388 mio. kr. Dette svarer til en besparelse på 900 besøg á 1 time 
og 30 minutter samt 7,5 minutters transport med en timeløn på 265 kr. 
 
I Københavns Kommune tilbydes der ikke 1½ årsbesøg til førstegangsfamilier. 
 
I 2019 blev der foretaget 1½-årsbesøg hos 303 af de 1.169 førstegangsfødende.  
 
 
Økonomi  
At reducere Sundhedsplejens 1½ års besøg til alle familier med undtagelse af 10 % behovsfamilier vil 
betyde en budgetforbedring på 0,4 mio.kr. pr. år fra 2023 og frem. 
 
Denne idé reducerer det samlede antal årsværk i sundhedsplejen. 
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Omlægning af indsatser i Frederiksberg Kommunes forebyggelsesenhed med 
fokus på effekt og evidens 
Sundheds- og forebyggelsesudvalget  SFU02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
På forebyggelsesområdet i Frederiksberg Kommune er der fokus på, at borgere får mulighed for at få et 
langt liv med mange gode leveår. Der arbejdes på, at borgere får individuelle tilbud, hvor der er evidens for 
den bedste effekt, og som tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Der følges løbende med i 
den nyeste viden på området, og egne tilbud vurderes jævnligt i forhold til størst mulig effekt for borgeren 
samt om de er effektive.   
 
På den baggrund kan følgende forslag til omlægninger overvejes: 
 
Digitalisering af arbejdsgange 
Forebyggelsesområdet følger effekten af de rehabiliterende indsatser tæt, og udvikler løbende på tiltag, 
som kan forbedre effektmålingen og arbejdet med datadrevet udvikling. I 2020/2021 blev der ved brug af 
den såkaldte forbedringsmodel udviklet og afprøvet en digitaliseret arbejdsgang for indhentning af data fra 
borgeren ved opstart på et rehabiliteringsforløb og ved afslutning. Borgeren taster selv sine oplysninger ind 
i et skema via programmet Survey Exact. Forbedringen sikrer både en høj datavaliditet og frigiver 
arbejdstimer fra manuel indtastning.  
 
Opsigelse af aftalen med Københavns Kommune angående sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem 
Frederiksberg Kommune har siden 2001 samarbejdet med Københavns Kommune om medfinansiering af 
sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem på Istedgade i København. Sundhedstilbuddene benyttes både af 
udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, og af borgere fra mange andre kommuner. Borgere, som 
ønsker at benytte sig af Sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem, bliver ikke registreret. Det er derfor ikke 
muligt at sige, i hvilket omfang udsatte borgere fra Frederiksberg Kommune anvender tilbuddet. 
 
 
 
 
Økonomi  

• Samlet vil forslagene frigøre ca. 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 0,6 mio. kr. i 2027.  
• Budgettet angående Sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem udgør 1,6-2,6 pct. af 

Forebyggelsens totale budget. 
 

 
 
 
 
  
  



 

Side 53 af 64 
 

Magistraten 
 

Normalisering af byggesagsgebyr 

Magistraten MAG01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Kommunerne har for en lang række ydelser lovhjemmel til at opkræve gebyrer, således at de tilsvarer 
kommunens faktiske omkostninger. For disse tilbud gælder, at det i høj grad er en enkelt borger/husstand, 
som får adgang til et gode målrettet dem. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge, hvorvidt 
omkostningerne til disse ydelser skal finansieres via opkrævning af gebyrer, eller om omkostningerne helt 
eller delvist skal dækkes via skatteindtægter.  
 
I 2019 valgte den daværende kommunalbestyrelse at halvere de kommunale byggesagsgebyrer til 397 kr. i 
timen. Magistraten har 21. marts 2022 truffet beslutning om en normalisering af byggesagsgebyret samt p/l 
fremskrivning til 2023, således at byggesagsgebyret fremadrettet udgør ca. 800 kr. i timen. 
 
Der er stor forskel på pris og sagsbehandlingstid på byggesagsbehandlingen i landets kommuner. 
Nedenfor ses timeprisen for udvalgte kommuner. 
 

 
 

Kommune København Frederiksberg Gladsaxe Gentofte Hørsholm 

Timepris 

Gratis 
(skattefinansier

et) 397 684 740 937 

 
Økonomi  
 
Det vurderes, at efterspørgslen ikke vil blive påvirket af et højere gebyr, og at den samlede 
indtægtsstigning ved gebyrforhøjelsen vil udgøre 0,5 mio. kr. 
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Betaling for vejråden, hvor der ikke kræves betaling i dag: Udeservering 

Magistraten MAG02 

 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Vejloven giver mulighed for opkrævning af gebyr for erhvervsmæssig råden over vejareal m.v. Dette følger 
af vejlovens § 80, stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommunen som vejmyndighed, kan opkræve betaling for 
brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed. 
 
Udeservering ved brug af kommunens vejarealer er omfattet af disse bestemmelser, da der er tale om 
forretningsmæssige øjemed. Der opkræves i dag ikke betaling for råden over vejareal til udeservering. Det 
bemærkes, at opkrævningen alene kan dække kommunens administrative og øvrige omkostninger herved.  
 
Ved Magistratens temadrøftelse den 21. marts 2022 var der principiel enighed blandt flertal i Magistraten 
om, at der indføres betaling for udeservering, idet forvaltningen blev anmodet om at komme med forslag til 
en konkret model, som kan have virkning fra 2023, og som kan forelægges politisk i foråret 2022. Miljø, 
Bynatur og Mobilitetsudvalget får på den baggrund forelagt en sag d. 30. maj 2022.  
 
I dag kræves som nævnt ikke betaling (bortset fra ved Aksel Møllers have), men udeservering forudsætter 
tilladelse, som udstedes efter ansøgning. Tilladelsen udstedes til ejeren af udeserveringsstedet, og denne 
skal kun fornyes ved ejerskifte. Det kan konstateres, at der er mange udeserveringssteder, der ikke får søgt 
og først ved tilsyn bliver gjort opmærksom herpå. 
 
Omfanget af udeservering er steget gennem mange år på Frederiksberg. Det understøtter en mangfoldigt 
byliv, men er også i et vist omfang til gene for beboerne. Hertil kommer, at der er øget slitage på de arealer, 
der udnyttes til udeservering og øget renholdelse.  
 
 
Økonomi  
Forvaltningen foreslår, at der i givet fald indføres en fast takst for al udeservering eventuelt i kombination 
med en forhøjet takst for arealer, der rådes over ud over facaden, herunder pladser, parkeringsarealer, 
mindre byrum/vejhjørner m.v. 
 
Ved en betaling på 50 kr. pr. m2 pr mdr. for al udeservering vil der kunne opkræves ca. 1.9 mio. kr. om 
året. En betaling for brug af byens pladser, vejhjørner, parkeringsarealer m.v. kunne fastsættes til 100 kr. 
pr. m2, pr. år svarende til en på i alt 0,6 mio. kr. Der vil samlet set med en sådan model kunne opkræves 
ca. 2,5 mio. kr. 
 
I tilfælde af en afgiftsmonitorering vil der være behov for øget dedikeret tilsyn særligt af caféer, der ikke har 
søgt tilladelse og derfor ikke betaler for sin udeservering, ligesom der vil være behov for ressourcer til 
opkrævning m.v. Det vurderes, at der bør afsættes et årsværk hertil svarende til 0,6 mio. kr.  
 
Således vil der ved denne model opnås øget provenu på 1,9 mio. kr. årligt. 
 
De øvrige indtægter dækker omkostningerne til administrative systemer, opkrævning, vejslidtage m.v. 
Gebyret må ikke overstige omkostningerne hertil og gebyrindtægterne kan på baggrund af en konkret 
beregning derfor blive mindre.  
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Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelser 

Magistraten MAG03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
I Frederiksberg Kommune er der en skolebestyrelse på alle kommunens folkeskoler. Her er der et rigtig 
godt samarbejde mellem skolernes ledelse, forvaltningen og de mange forældre- og elevrepræsentanter, 
der har valgt at lægge tid og kræfter i dette samarbejde.  
 
Frederiksberg Kommune har valgt at yde fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i 
skolebestyrelserne på Frederiksberg Kommunes skoler. Der er ikke pligt til at udbetale vederlag eller diæter 
til repræsentanter i skolebestyrelser. Det fremgår Skole og forældres hjemmeside, at de fleste kommuner 
IKKE yder hverken vederlag eller diæter til medlemmer af skolebestyrelser.  
 
Det er derfor en mulighed at afskaffe vederlag til repræsentanter i skolebestyrelserne i skolerne i 
Frederiksberg Kommune. 
 
Der udbetales i øjeblikket et årligt fast vederlag til forældrerepræsentanter på 1.500 kr. og til 
elevrepræsentanterne udbetales et fast årligt vederlag på 1.500 kr. 
 
I medfør af styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen skal der være 75 
forældrerepræsentanter, 22 elevrepræsentanter og 22 medarbejderrepræsentanter. Det giver en årlig udgift 
til vederlag på i alt 370.500 kr. 
 
Der er kun afsat budget til at afholde udgifter til vederlag til skolebestyrelser på i alt 197.000 kr. Ved 
udbetaling af vederlag til medlemmer af skolebestyrelserne bruges således aktuelt flere midler end der er 
afsat i budgettet. 
 
 
Økonomi  
Idéen betyder en besparelse på 0,4 mio. kr. idet det bemærkes, at vederlagene i dag er underfinansieret 
med ca. 0,2 mio. kr. årligt i budgettet. 
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Hjemtagelse af lønproduktionen 

Magistraten MAG04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Ideen handler om at, at hjemtage den centrale lønproduktion fra 1. januar 2024, kombineret med en 
forbedret IT-understøttelse.  
 
Lønproduktionen har siden 2003 været udliciteret til Azets. Den nuværende kontrakt løber til udgangen af 
2022, derudover råder kommunen over 3 optionsår.  
 
Det foreslås, at udnytte det første optionsår og hjemtage lønproduktionsopgaven pr. 1. januar 2024, hvilket 
vil give den fornødne tid til forberede og implementere den nye arbejdsopgave i HR og den øvrige 
organisation samt hente den forventede besparelse hurtigst muligt. 
 
Hjemtagelse af lønproduktionen forventes at kunne generere en besparelse på 1 mio. kr., når den er fuldt 
indfaset i 2027. Besparelsen skal indfases, da der vil være behov for flere medarbejdere i opstartsfasen, 
kompetenceudvikling af medarbejderne i den centrale lønproduktionsopgave, samt udbygning af IT-
understøttelsen til mere strømlinede arbejdsgange. 
 
I dag er Frederiksberg den eneste kommune, som fortsat har den centrale lønproduktion udliciteret. Og ved 
sidste udbud var det kun Azets, som bød på opgaven. Markedet for udbud af offentlig lønadministration er 
derfor nærmest ikke eksisterende, og Azets har efterfølgende oplyst, at de havde overvejelser om ikke at 
byde på opgaven.  
 
En hjemtagelse af lønproduktionen forventes endvidere at give en bedre rekrutteringsplatform, da 
opgavekonstruktionen med centrale administrative lønopgaver og udbudt lønproduktion, har givet 
rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder, da flere ønsker at løse den brede lønopgave.  
 
En del af besparelsen vil ligge i en forbedret IT-understøttelse og automatisering. I den forbindelse vil det 
give mening, at se på, hvordan man gør i andre kommuner, der har samme lønsystem som Frederiksberg, 
hvilket er Silkeborg Data. 
 
Endelig vil en hjemtagning betyde, at der sker en virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der i dag 
altovervejende arbejder med Frederiksberg Kommunes lønproduktion i Asetz’ kontor i Herlev. 
 
 
 
Økonomi  
 
Forslaget forudsættes gennemført til ikrafttræden den 1. januar 2024, og budgetforbedringen vil derefter 
kunne indfases i perioden 2025-2027. Startende med 0,5 mio. årligt i 2025 stigende til 0,75 mio. i 2026 og 
1,0 mio. i 2027. 
 
En del af midlerne vil i opstartsfasen skulle anvendes til investering i IT og kompetenceudvikling. 
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Opsigelse af kommunens chatbot 

Magistraten MAG05 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Chatbotten i Frederiksberg Kommune er et pilotprojekt, som er besluttet i forbindelse med 
Digitaliseringsplanen 2019, og det har siden foråret 2019 været muligt for borgerne i Frederiksberg 
Kommune at benytte sig af chatbotten Kiri på kommunens hjemmeside.  
 
Det har ikke været muligt gennem pilotprojektet på 3 år at opnå målene og synergier med chatbotten som 
kanal.  
 
Andre kommuner (Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal), som tidligere har været en del af det 
fælleskommunale samarbejde om chatbotten, har henholdsvis i efteråret 2021 og forår 2022 opsagt deres 
licens til chatbotten. Opsigelserne begrundes med en manglende værdiskabelse i kommunerne ved at have 
en chatbot. 
 
Den faglige anbefaling fra Analyse, Strategi og Digitalisering er, at også Frederiksberg Kommune opsiger 
licensen til chatbotten og træder ud af kommunesamarbejdet om Kiri. På sigt kan en re-implementering af 
en chatbot overvejes, såfremt der foreligger positive resultater, og såfremt en chatbot vurderes at kunne 
blive en strategisk kanal i kommunens service til borgerne.  
 
 
Økonomi  
Besparelsen i forbindelse med opsigelsen af chatbotten er samlet set 150.000 kr. pr. år. Besparelsen 
dækker over licensen til leverandører på 130.000 kr. og 20.000 kr. til fælleskommunal finansiering til 
Roskilde Kommune grundet deres indholdsproducerende rolle i kommunesamarbejdet.  
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Automatisering og optimering af fakturabehandling og interne afregninger 

Magistraten MAG06 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Gennem de seneste år har Frederiksberg Kommune arbejdet med at implementere automatisering af 
kommunens leverandørbetalinger samt øge automatisering i afstemnings- og bogføringsprocessen, og der 
er allerede fundet en række effektiviseringer. Med skift af bank er kommet yderligere muligheder for at 
automatisere dele af den daglige bogføring af bank ind- og udbetalinger. Ligeledes arbejdes med at 
forenkle arbejdsgangen omkring interne afregninger i kommunen, så både indtægten og udgiften bogføres 
samtidigt.  
 
 
Økonomi  
 
Ændringen vurderes at kunne frigive ca. 0,4 mio. kr. 
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Omdisponering af midler inden for klimafonden 

Magistraten MAG07 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Seneste udbud af skovbørnehavekørsel medførte en merudgift, som kun delvist kunne finansieres ved 
prisreduktioner på andre kørselskontrakter. Der resterer en udfordring på i alt 1,4 mio. kr. årligt.  
 
Denne restudfordring søges håndteret via omdisponering af midler inden for klimafonden. 
 
 
Økonomi  
Forvaltningen arbejder på forslag til midler inden for klimafonden, der kan omprioriteres til formålet.  
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Tværgående og flere udvalg  
 

Tryghed og tilstedeværelse 

Flere Tvær01 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Erfaringer fra Aalborg Kommune og Frederiksberg Kommunes egne erfaringer fra corona-perioden viser, at 
Cityassistenterne kan anvendes som en fleksibel arbejdsstyrke, til en lang række forskelligartede opgaver i 
byen, som kræver hurtig responstid. Assistenterne arbejder i byrummet ifm. deres primære virke og der er 
således ikke udgifter til at være til rådighed, som det er tilfældet for et privat vagtværn eksempelvis.  
 
Forslaget bygger på, at der vil være en økonomisk gevinst ved at Cityassistenternes opgaveportefølje 
øges, da dette vil muliggøre budgetreduktioner på andre områder. Det drejer sig om opgaver med at lukke, 
aflåse og åbne kommunale bygninger, tilkaldevagt ved borgerhenvendelser ved fx larm, tryghedskald fra fx 
plejehjem samt tryghedsvagt ved udvalgte kommunale opgaver. 
 
 
Økonomi  
 
Der arbejdes fortsat med at opgøre det fulde potentiale af forslaget. Denne opgave er tværgående, idet 
besparelser på områdernes nuværende vagt og trygheds-ordninger skal finansiere denne opgave.   
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Complianceeffekter på ikke-e-handelsomfattede aftaler 

Tværgående Tvær02 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Som et led i professionaliseringen af kommunens indkøb, arbejdes der med realisering af økonomiske 
gevinster forbundet med korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler (complianceeffekter), der hvor 
der ikke kan e-handles.  
  
Helt konkret indeholder kommunens indkøbspolitik en ambition om en compliancegrad svarende til 80 pct. i 
2023. Korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler er forbundet med en række positive effekter, 
heriblandt en priseffekt.  
 
 
Økonomi  
 
Der vil skulle arbejdes videre med forslaget, som umiddelbart vurderes at kunne frigive ca. 5 mio. kr. 
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Samling af facility management opgaveløsningen 

Tværgående Tvær03 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Facility management-opgaver i Frederiksberg Kommune er i dag delt mellem en central enhed og 
decentrale institutioner. Som konsekvens heraf er der store forskelle i organisering af bl.a. teknisk service 
og arealoptimering på tværs i kommunen samt store forskelle i opgaveløsningen. Kommunens indkøb af 
ydelser til vedligehold, arealpleje, tekniske installationer mv. er generelt fragmenteret og indkøb sker kun i 
begrænset omfang via rammeaftaler.  
 
Der er igangsat en analyse af mulighederne for samling af opgaveløsningen inden for Facility management. 
Det endelige løsningsrum er fortsat under udarbejdelse, men analysen peger på, at en samling af fm-
opgaver i en central model kan have en række fordele, der vil kunne medføre øget effektivitet og kvalitet i 
ejendomsdriften med bedre rammer om opgaveløsningen som resultat. Dette skyldes bl.a. skalafordele ift. 
indkøb, bedre udnyttelse af specialister, ensartet styring, øget compliance til indkøbsaftaler, mindre 
sårbarhed i opgaveløsningen, øget fagfællesskab blandt teknisk servicepersonale o.l. En central 
organisering af fm-området forventes ligeledes i højere grad at kunne understøtte agendaen med 
bæredygtig bygningsdrift og udviklingen mod mere intelligente bygninger. Det skyldes bl.a. at en central 
organisering vil kunne give bedre forudsætninger for at styrke kompetencer gennem opkvalificering af 
relevante medarbejdere samt at udnytte specialister. Analysen peger dog også på en række mulige 
udfordringer som fortsat undersøges. Det gælder fx risiko for tab af tillid og koordinering i opgaveløsningen 
og tab af lokalt kendskab til bygninger.  
 
Implementeringen af en samling af fm-området kan tilrettelægges på flere forskellige måder, og konkret 
model m.v. er under udarbejdelse. Der ses bl.a. på, hvorvidt identificerede mulige udfordringer ved en 
samling af Facility Management opgaver vil kunne mitigeres.  
 
 
Økonomi  
Med budgetterne 2018-2021 blev vedtaget måltalsforøgelser for facility management, som ikke er realiseret 
fuldt. Det vurderes ikke, at de udestående effektiviseringer kan realiseres af inden for den nuværende FM-
organisering. Derfor vil der i budgetprocessen blive fremlagt konkrete anbefalinger til udmøntning af den 
udestående effektivisering på baseret på analysen af FM-opgaveløsningen. Såfremt disse anbefalinger ikke 
godkendes politisk, vil den udestående effektivisering skulle finansieres.  
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Styrket leverandør- og kontraktstyring for It 

Tværgående Tvær04 
 
Beskrivelse af budgetforbedringsidéen 
Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området er i dag hovedsageligt en decentral opgave som påhviler den 
enkelte afdeling/institution/område, som indkøber. De enkelte afdelinger/institutioner/områder står selv med 
ansvar for kravspecificering, indgåelse af kontrakter, efterfølgende vedligehold af kontrakter og 
prisforhandling, der skal sikre, at kommunen får det optimale udbytte af it-kontrakten. Dette er en relativ 
kompleks opgave, da der på it-området findes mange variationer ift. prisstrukturer, dataadgange, 
kontraktstrukturer mv., ligesom prisudviklingen inden for IT ofte sker hurtigt.  
 
For at understøtte organisationen i at anskaffe den rigtige løsning til den meste favorable pris har 
kommunen en fast anskaffelsesproces. Processen er for nylig blevet kvalificeret og i forbindelse hermed er 
det konstateret, at processen ikke altid følges. Der er ikke fra central side en understøttelse af opgaven 
med løbende at overvåge, evaluere og analysere eksisterende kontrakter. Således skal 
afdelingen/institutioner/området selv have kompetencer til løbende at evaluere værdien af kontrakten, 
analysere prisudviklinger i markedet og indgå i prisforhandlinger, overveje behovet for opsigelser mv.  
 
Forslaget baseres på, at det er muligt at opnå en økonomisk gevinst ved en styrket set-up omkring it-
kontrakt- og leverandørstyring. Det arbejdes fortsat på at analysere løsningsrummet, men effektiviseringen 
forventes at skulle komme fra bl.a. tiltag som øget compliance ifm. anskaffelsesprocesser, styrket 
opfølgning på IT-kontrakter, øget brug af benchmarking, der kan understøtte en fair prissætning, 
gennemgang og evaluering af kontrakter med henblik på at sikre at kontrakter kun omfatter funktionalitet, 
der reelt benyttes, reduktion af dobbeltsystemer mv.  
 
 
Økonomi  
Der arbejdes fortsat med at opgøre det fulde potentiale af forslaget. Der forventes at være en effektivisering 
fra opnåelse af rabatter og prisregulering, opsigelse af kontrakter ved aftaleoverlap eller overlap til 
eksisterende systemer, styrket anvendelse af bodsbestemmelser og reduceret fejlfakturering. 
Effektiviseringen vil kræve en investering i ressourcer, der skal styrke it- og kontraktstyring.  
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Klima-, Plan- og Boligudvalget 
 
Der indgår ingen budgetforbedringsideer under udvalget. 
 

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 
 
Der indgår ingen budgetforbedringsideer under udvalget. 
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