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ALTERNATIVETS VÆRDIER 
 

Mod. Mod til at se problemerne i øjnene, men også 

mod på den fremtid, der er vores. 

Generøsitet. Alt, hvad der kan deles, skal deles med 

dem, der har lyst. 

Gennemsigtighed. Alle skal have mulighed for at se 

os over skulderen- både på gode og dårlige dage.  

Ydmyghed. Overfor opgaven, overfor dem, vi står på 

skuldrene af og overfor dem, der kommer efter os. 

Humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativi-

tet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaber-

kraft. Uden skaberkraft intet resultat. 

Empati. At sætte sig i den andens sted og se verden 

derfra. Og derpå skabe løsninger, hvor alle vinder. 

Frederiksberg – en god by for Danmark og verden 
Frederiksberg er en ressourcerig og mangfoldig kommune - det forpligter. Vi skal være et grønt 

fyrtårn for Danmark og Verden. Vi vil plante et grønt og demokratisk håb, der kan spire ved den 

enkelte og vokse sig stærkt.  

 

Alternativet på Frederiksberg vil arbejde for:  

 Frederiksberg som et grønt fyrtårn for Danmark og verden 

 En ny politisk kultur, der fremmer bredt samarbejde og engagerer borgerne 

 En inkluderende, tillidsfuld og mangfoldig kommune 

 Reel økonomisk bæredygtighed 

 Institutioner og fællesskaber der fremmer uddannelse og livslang nysgerrighed 

 Kunst, kultur og sport som en hjørnesten i udviklingen af samfundet 

 Et mangfoldigt og bæredygtigt erhvervsliv der emmer af værksætteri og opfindsomhed 

 Helhedsorienteret tilgang til det sunde liv 
 

Processen bag udviklingen af Alternativet Frederiksbergs politik:  

Alternativet Frederiksberg har afholdt en række møder, med deltagelse af en skøn blanding af 

partiets medlemmer og 

øvrige borgere på 

Frederiksberg. Gode ideer 

er løbende blevet 

diskuteret i emnespecifikke 

arbejdsgrupper samt på 

Alternativet Frederiksbergs 

åbne bestyrelsesmøder. 

 

På de følgende sider kan 
du læse mere om hvordan 
vi konkret vil arbejde for at 
opnå de ovenstående mål.  

Alle ideer er selvfølgelig 

blevet behandlet med 

tanke på Alternativets 

værdier 
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VIDSTE DU AT ... 
 

 Købenavns Kommune længe 

har haft som mål at være C02-

neutral i 2025 (se: 

http://www.kk.dk/artikel/co

2-neutral-hovedstad ) 

 Frederiksbergs nuværende 

mål for CO2-neutralitet er i 

2035 (se: 

http://www.kk.dk/artikel/co

2-neutral-hovedstad ) 

 Men at i 2016 så steg Frede-

riksbergs CO2-udledning fak-

tisk? 

  

VIDSTE DU AT ... 
 

At de ca. 17.000 brændeovne i 

hovedstaden forurener lige så me-

get som hele hovedstadens bil-

park.  

Frederiksberg som et grønt fyrtårn for Danmark og verden 

Frederiksberg er en grøn kommune - men det kan blive endnu bedre. Vi må genfinde 

kommunen som en grøn kommune. Kommunen bør afsætte flere ressourcer til grøn omstilling, 

og hurtigst muligt gøre sig CO2-neutral. Blot hver 3. husstand på Frederiksberg har bil, men 

bilerne fylder meget i gadebilledet, støjer og bidrager til både CO2-emissioner og anden 

luftforurening. 

Miljø- og klimatiltag bør være borgernære. Borgerne skal, sammen med kommunen, skabe den 

by de vil leve i og give videre. Og det skal være nemt for dem at tage de første skridt. 

Mærkesager: 

 Fremme cykling/gang og kollektiv transport. Eksempelvis understøtte arbejdet med 
etablering af cykelstier på Frederiksberg Allé. 
Sikre skoleveje. 

 Renere luft på Frederiksberg. 
Brændeovne bør, grundet sin kilde til 
partikelforureningen, udfases. 

 Prisen for beboerlicens til parkering bør 
normaliseres, det vil sige den bør afspejle 
værdien af det areal, som en parkeringsplads 
fylder. 

 CO2-neutral i 2025, uden køb af kvoter. 

 Støtte op om at den kommunale vognpark skal være grøn, herunder at gøre det nemt 
for borgere at skifte til elektrisk bil. 

 Støtte op om kødfrie dage i alle institutioner, herunder indfase vegetarisk kost. 
Minimum 95 % økologisk kost. Minimere 
madspild, evt. gennem deleøkonomiske 
ordninger med virksomheder. 

 Fuld støtte til at nedrive Bispeengbuen, 
samt frilægning af Ladegårdsåen og 
Grøndalsparkåen. Det er dog ikke sikkert, på 
baggrund af fremtidens transportløsninger, at vi 
får brug for en tunnel. 

 Nem adgang til omdannelse af veje til 
legegader/fleksible gader dvs. gaderne lukkes i 
skoletiden. 

 Hospitalsgrunden som 
eksperimentalzone for det gode, bæredygtige og 
grønne byliv. 

 Værne om træmassen og beplantninger, 
herunder etablere flere skole- og byhaver og 
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VIDSTE DU AT ... 
 

 2 ud af 3 husstande på Frede-

riksberg har ikke bil 

 Der er 23.000 parkeringsplad-

ser på Frederiksberg 

 Et flertal i kommunalbestyrel-

sen vil anlægge yderligere 

1600 parkeringspladser på of-

fentligt områder. 

  

CYKLING UDEN ALDER - ALLE HAR RET TIL VIND I HÅRET 
 

Initiativet ’Cykling uden alder er et fremragende eksempel på civilsamfun-

det når det er bedst. Læs mere på: http://cyklingudenalder.dk/ 

 

 

understøtte etableringen af taghaver og grønne facader. Grønne arealer vil tilmed klimasikre 
ved kraftige regnskyl. 

 Støtte op om delebiler og andre 
mobilitetsformer der mindsker bilejerskabet, 
eksempelvis ved at udlåne el-ladcykler og 
cykelrickshaws, herunder anvende el-
transportmidler til at køre ture med børn, 
handicappede og ældre. 

 Faste bilfri(e) dag(e) startende på 
Frederiksberg Alle . 
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FLERE VED MERE – BÅDE HER 
 

 Man kan se kommunalbesty-

relsens møder på live-stream 

og bagefter. Men måske kunne 

vi få flere med , ved fx. at lave 

opsummerende små film? 

 Gerne også digitale borgermø-

der som er uafhængige af tid 

og sted. 

  

… OG UDE I VERDEN 
 

Andre byer vil det samme som os 

– lad os lære af dem. Eksempler: 

http://www.okofarms.com/proje

cts/  og http://www.cm-

lis-

boa.pt/en/business/entrepreneur

ship/business-incubators-network  

En ny politisk kultur, der fremmer bredt samarbejde og engagerer 

borgerne 

Frederiksberg Kommune bør betragte sine borgere som medspillere frem for kunder eller 

klienter. Ligeledes bør politiske kolleger ses som medspillere frem for modstandere. 

Alternativet vil derfor stemme efter sagen, ikke efter blokken. Og vi vil  søge indflydelse på alle 

sager i forholdet til de 3 bundlinjer; økonomisk, social og klimamæssig bæredygtighed. 

Alternativet er nysgerrig over for eksisterende politikker og praksisser i kommunen, også over 
for det der tilsyneladende fungerer. Når der siges ”plejer” stiller Alternativet spørgsmål. 

 

Mærkesager:  

 Poster til mindretallet i kommunalbestyrelsen. 

 Fokus på borgerinddragelse og medejerskab, 
eksempelvis gennem brug af opgaveudvalg. Det vil 
sige at politikere, borgere og andre interessenter 
arbejder sammen om politikudvikling inden for emner 
defineret af kommunalbestyrelsen. 

 Borgerdrevne forslag. Hvis der samles 1.000 
frederiksbergborgeres underskrifter skal 
kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen. 

 Brug af digitale platforme til mere målrettet 
kommunikation og involvering af borgere for derved at 
fremme medborgerskab. 

 Mobile valgsteder. Ikke alle deltager på lige fod 
i demokratiet. Mobile valgsteder vil besøge især ungdomsuddannelser og sociale væresteder 
for at gøre det så let som muligt at stemme. 

 Tidligere og meningsfyldte kommunale høringer. Især på kommunens overordnede 
strategier og vigtigste beslutninger bør høringer startes tidligere, og borgerne skal kunne flytte 
mere end kommaer.  

 Positiv indstilling over for pilot-projekter og 
testforløb – vi bør have modet til at eksperimentere. 

 Tættere samarbejde med alle danske såvel 
som internationale byer, med en grøn og entrepenant 
profil.  

  Beslutningskompetencen ud til de kommunale 
institutioner. 

 Fremover skal de 4-årige kommuneplaner 
vedtages i de første år af valgperioden, og i langt 
højere grad udvikles sammen med borgerne.  



 

5 
 

En inkluderende, tillidsfuld og mangfoldig kommune 

Kontrol er godt, men tillid er bedre. Frederiksberg Kommune bør arbejde for at øge 

menneskelig kontakt, herunder hjælpe alle borgere med at undgå marginalisering, ensomhed 

og stress. Målet er at skabe større samhørighed, tillid og sammenhængskraft. 

Arbejde, fritid og familieliv bør fungere i en fleksibel symbiose med plads til alle. Kommunen 

bør understøtte et fleksibelt arbejdsmarked, hvor en 30 timers arbejdsuge er en reel mulighed. 

Målet er at skabe glade, trygge og effektive borgere, der er mindre syge og går på arbejde med 

et smil på læben. 

Mærkesager: 

 Frederiksberg Kommune bør understøtte dannelsen af kommunale og privatdrevne 
fællesskaber.   

 Alle borgere, herunder flygtninge og hjemløse, bør have adgang til stærke netværk 
inden for sport, mad, kultur og andre interessefællesskaber, eksempelvis gennem støtte til et 
medborgerhus eller frivillighus.  

 Alle kommunens medarbejdere bør have ret til at gå på nedsat tid, eller tage orlov. 
Herunder skal det være muligt at dele fuldtidsstillinger. 

 Frederiksberg Kommune bør søge om status som frikommune i forholdt til at indføre 
en basisydelse uden modkrav til mennesker på overførelsesindkomst. 

  Mulighed for fleksible institutionspladser i eksempelvis halvdagspasning og skæve 
åbningstider. 

 Etablering af integrerede plejehjem/børnehaver/skoler/SFO – og/eller hyppige 
besøgsdage. 

 Kommunen bør tage imod flere flygtninge, som skal hjælpes videre i livet. Med 
langsigtede løsninger, og muligheder for uddannelse, skal vi hjælpe vores nye medborgere, så 
de kan komme i fast arbejde. 

 Integrationsindsatsen skal styrkes bl.a. ved at Frederiksbergs borgere møder 
indvandrerne i lokalområdet. Målet er integration i stedet for isolation. 

 Kommunen bør arbejde for at frivillige bliver besøgsven for ensomme borgere og  
ældre , eksempelvis spiseven og gåture.  

 Alle fortove på Frederiksberg skal være handikapvenlige, der skal eksempelvis være 
repos ved alle fortove. 
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INVESTER ETISK 
 

I foråret 2017 kom det frem at 

Frederiksberg havde foretaget 

etisk tvivlsomme investeringer. Vi 

mener man skal være på den sik-

re side, og støtter derfor SF’s for-

slag fra 9. oktober 2017 om etiske 

investeringer – se: 

https://www.frederiksberg.dk/re

ferat-til-modet-i-

kommunalbestyrelsen-den-9-

oktober-2017-kl-1900-i-

kommunalbestyrelsens-modesal     

INVESTER I BORGERNE 
 

I Aabenraa tænkte kommunen 

frem, og afsatte mere tid til at 

hjælpe den enkelte i arbejde. Ef-

ter bare et år var der både øko-

nomisk og social plus på bundlin-

jen – se: 

https://www.b.dk/politiko/jobch

ef-overvaeldet-af-succes-vi-er-

endt-i-en-helt-forrygende-

situation 

Reel økonomisk bæredygtighed 

Ved at bruge og stole på hinanden kan kommunen frigive ressourcer. Kommunen bør altid 

tænke langsigtet og helhedsorienteret samt holde sig for øje, at en grøn tankegang i længden 

er økonomisk bæredygtig og at rettidige sociale indsatser tjener sig ind i længden. 

Vi vil tage det kommunale selvstyre tilbage.  Når forvaltningen siger ’det må vi ikke for KL eller 

Indenrigs-/Finansministeriet’, så skal vi stille spørgsmål og se, om  det  ikke alligevel kan  lade 

sig gøre. Vi vil i de kommende år få stigende skatteindtægter. Det skal være en lokal beslutning, 

om de penge skal bruges på eksempelvis bedre skoler 

eller ældrepleje. Eller om kommunen skal sænke 

skatterne. 

Mærkesager:  

 Hvis skatten skal sænkes, så skal det være 
skatte på indkomst. Knappe ressourcer bør hellere 
beskattes. På Frederiksberg er især vores areal den 
knappe ressource, derfor bør parkeringsafgiften stige 
og grundskylden fastholdes eller øges.  

 Efter kommunalvalg bør alle tiltag og 
budgetter besluttes på ny (også kaldet ’sunset’-
klausul). 

 Kommunen bør have en stram etisk 
investeringsprofil, eksempelvis investere i grøn energi 
og sikre at der ikke investeres i fossil energiselskaber 

 Frederiksberg Kommune bør så vidt muligt opbygge egen ekspertise og skal derfor nøje 
overveje, hvornår eksterne konsulenter er den rette løsning. 

 Maksimal finansiering af trafikal infrastruktur 
gennem P-afgifter så kommunens anlægsramme kan 
bruges til andre formål. 

 Alle økonomiske beslutninger skal tages ud fra 
helhedsmæssige og langsigtede konsekvenser. 
Eksempelvis kan en øget bemanding på jobcentre – og 
et mere fleksibelt fokus - kan bringe flere i arbejde, til 
gavn for både borger og kommune. 

 Kommunale udbud skal stille krav der giver 
plus på alle 3 bundlinjer, eksempelvis med sociale 
klausuler, økologi, eller skattebetaling. 

 Hvis der skal spares skal vi have mod til at 
omlægge funktioner frem for at grønthøste. 

 Vi vil sætte institutionerne fri – mere lokal 
selvbestemmelse, også når det kommer til økonomien. 
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BEDRE NORMERINGER 
 

På et tidspunkt var vuggestuerne 

under pres pladsmæssigt, hvorfor 

man besluttede at rykke børn op i 

børnehave når de er 2 år og 10 

måneder. Nu er presset aftaget, 

så grænsen bør ændres tilbage 

igen. 

Institutioner og fællesskaber der fremmer Skole, uddannelse og livslang 

nysgerrighed 

Leg, kreativitet og plads til forskellighed bør træde i stedet for test og målstyring. Alternativet 

vil øge investeringer i uddannelse og livslang nysgerrighed – det kan både menneskeligt og 

økonomisk betale sig. Alle bør have tid til at være nysgerrige uden mål og mening. Især børn og 

unge skal ikke ses som et middel til noget, der ligger et sted ude i fremtiden. Uddannelse skal 

understøtte produktiv læring, hvor man bearbejder den viden, som allerede findes, og gennem 

kreative processer skaber noget nyt (i kontrast til reproduktiv læring, dvs. undervisning i noget, 

som andre allerede ved). 

Ansvaret bør føres tilbage til den enkelte pædagog/underviser. Pædagoger/undervisere skal 
kun ses over skulderen, såfremt der er identificeret et problem. 

Mærkesager: 

 Tests bør kun bruges sjældent, og kun med det formål at støtte den enkeltes udvikling 
– ikke drive konkurrencesamfundet. 

 Frederiksbergs skoler og børnehaver skal være blandt landets bedste, med god tid til 
det enkelte barn. Den økonomiske ramme bør hæves til samme niveau som i København 
(eksempelvis bruger Frederiksberg årlig ca. kr. 60.000,- per skoleelev, hvor København bruger 
ca. kr. 70.000 per elev). 

 Børnehavealderen skal hæves til 3 år så der bliver mere tid til de helt små. 

 Skolen bør fungere som forandringsagent for bæredygtig omstilling. Økologi, grøn 
omstilling, medborgerskab og iværksætteri bør være en integreret del af undervisningen. 

 Kreative fag skal have et statusløft. Kreativiteten skal være til stede i alle fag, herunder 
bør musik, billedkunst og lignende dannelsesfag 
prioriteres højere. I denne forbindelse bør alle 
undervisere modtage efteruddannelse med fokus på 
kreativitet. 

 Forsøg med madskoler. Etablering af 
elevdrevne køkkener, der fortrinsvis leverer økologisk 
vegetarisk mad. Mad og måltidet bør opfattes som et 
socialt og kulturelt mødested, og bør integreres i 
undervisningen.  

 Skolelærere og forældre bør sammen skabe 
skolen, herunder bør skolen fungere som en central 
del af lokalsamfundet, hvor det er naturligt, for 
foreninger og andre, at anvende skolens lokaler til værksteder, fest og møder. Målet er at flere 
forældre, bedsteforældre og borgere inddrages i aktiviteter og i forpligtende fællesskaber.   

 Frederiksberg Kommune bør fortsætte med at understøtte folkeoplysende foreninger, 

sportsforeninger og aftenskoler. 
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Kunst, kultur og sport som en hjørnesten i udviklingen af samfundet 

Kunst, kultur og sport er en hjørnesten til udvikling af samfundet. Området har afgørende 

betydning for dannelse af fællesskaber på tværs af alder, etnicitet og social baggrund.  Kunst og 

kultur styrker samhørigheden, sætter folks tanker i gang og inspirerer til handling. 

Frederiksberg Kommunes offentlige rum bør give plads til midlertidig og lokal kunstnerisk og 

kropslig udfoldelse. Alternativet vil arbejde for flere frizoner der giver plads til kulturelle 

”legepladser”. Borgerne bør møde kunst og kultur i alle offentlige rum – på de etablerede 

kulturinstitutioner, på vores arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner, i børnehaven, 

folkeskolen, på plejehjemmet og sundhedscentret. 

 

Mærkesager: 

 Som tommelfingerregel bør Frederiksberg Kommune ved byggeri anvende mindst 1% af 
anlægsudgifterne til kunstnerisk udsmykning, ligesom midlertidig kunst i forbindelse med 
byggesager bør prioriteres. Byggepladshegn, skurvogne, containere og stilladser – måske 
endog reklameskilte – kan udnyttes til kunst- og kulturformidling. 

 Biblioteket er en kilde til mere selvindsigt, større udsyn og fordybelse. Frederiksberg Kom-
mune bør løfte og støtte bibliotekerne og samtidig give personalet mere medbestemmelse. 

 Kunst, musik og litteratur på recept til syge, herunder borgere med depression, stress og 
angst. 

 Økonomi bør ikke være en hindring for børn og unges adgang til kultur, sport eller andet 
foreningsliv. Fritidspasordningen støttes og udvides. 

 Eventbaseret performance, musik og kropslig udfoldelse i det offentlige rum bør priorite-
res. Med få midler kan kulturlivet blomstre og skabe en myriade af oplevelser. 

 Der skal være plads til at eksperimentere med kunst og kultur. Det kan fx ske ved at der 
udpeges ”friområder”, hvor der vil være plads til eksperimenter af forskellig kulturel art. 
Det kan ske som en del af en byfornyelse, hvor borgere og kunstnere i samarbejde ekspe-
rimenterer. 

 Vores fælles kulturarv på Frederiksberg skal skabe grobund og nysgerrighed for mere viden 
og forståelse af fortid, nutid og fremtid. I samarbejde med de kulturhistoriske institutioner 
på Frederiksberg skal borgere møde den Frederiksbergs historie og kulturarv i uformelle 
rammer. 
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HVOR MØDES VI? 
 

Vi foreslår iværksættermødeste-

der som supplement til CBS’ CSE 

lab 

(http://cphftw.dk/spaces/cse-

lab/ ) og det  glimrende initiativ 

StartupCity 

(http://techsavvy.media/jesper-

buch-omdanne-postkontor-

europas-foerende-

ivaerksaettermiljoeer/ ) 

VIDEN DER NYTTER 
 

Kunne en kombination af tech, 

CBS-købmandsskab og KVL-

landbrugsforskning være det som 

gør at Danmarks fødevareproduk-

tion og -forbrug bliver bæredyg-

tig? 

IVÆRKSÆTTER-DAGPENGE 
 

Regeringen har foreslået en æn-

dring af dagpengereglerne, som 

vil gøre det nemmere at kombine-

re iværksætteri og dagpenge. Se 

mere her: 

https://www.dr.dk/nyheder/polit

ik/ny-aftale-om-dagpenge-skal-

lette-livet-ivaerksaettere-og-

freelancere 

Et mangfoldigt og bæredygtigt erhvervsliv der emmer af iværksætteri og 

opfindsomhed 
Vi ønsker et mangfoldigt, lokalt erhvervsliv. Opfindsomhed og iværksætteri bør gennemsyre 

hele Frederiksberg. Kommunen bør arbejde for færre 

forhindringer og flere muligheder, med særlig fokus på 

entreprenante fællesskaber.  

Flere Ved Mere: Frederiksberg Kommune bør søge 

at bringe Frederiksbergs  unikke koncentration af 

forskellige kompetencer sammen for at finde 

bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer.  

Mærkesager:  

 Understøtte entreprenante 
arbejdsfællesskaber igennem tilbud om midlertidige 
kontorfaciliteter – eventuelt via en deleøkonomisk 
tilgang til brug af kommunens lokaler.  

 Kommunen bør uddele mikrolegater til særligt 
talentfulde iværksættere. 

 Parkeringsregler som sikrer ’flow’ på de 
butiksnære parkeringspladser, så de som har brug for 
at parkere også har mulighed for det. 

 Facilitere samarbejde mellem forenings-og 
erhvervslivet på Frederiksberg og forsknings-og 
studenterprojekter på CBS*, KU Science og KU SUND. 
Eksempelvis udvikling af apps i forbindelse med  enlige 
forældre og  ældre . 

 Kommunen bør have særlig fokus på at hjælpe folk fra offentlig forsørgelse til en 
tilværelse som selvstændig. Der skal være lettere tilgang til virksomhedspraktik og mentoring. 
Endvidere forsøg med 2-årig iværksætterydelse 
målrettet personer på dagpenge, der har evnerne og 
viljen til at starte egen virksomhed. Ydelsen bør 
fastsættes til 80 pct. af den normale dagpengesats.  

 Undervisning igennem hele folkeskolen i 
iværksætteri. Herunder etablering af rugekasser som 
udstyres med undervisere, lokale erhvervsfolk og/eller 
faglige rådgivere, der tilbyder elever og studerende  
sparring til at idéudvikle og skabe bæredygtige 
forretningsplaner. 

 Udvidet støtte til opstart af socialøkonomiske 
virksomheder/virksomhedspraktikker – særligt til 
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SOCIALØKONOMISKE VIRSOMHEDER KOMBINERER BUNDLINJERNE 
 

Der er allerede flere eksempler på socialøkonomiske virksomheder, såsom 

http://plyssky.dk/ (genbrug), http://www.fightklub.dk/Comeback-

Consult.58.aspx  (integration/mentoring), 

http://www.socialfoodies.dk/vision/history  (bæredygtighed), 

http://www.kompostbudene.dk/  (grøn omstilling) 

projekter, som understøtter integration af flygtninge, genbrug, bæredygtighed og grøn 
omstilling  

 Proaktiv kontakt til nyetablerede små og mellemstore virksomheder i kommunen i 
forbindelse med indkøb af serviceydelser, herunder tilbud om 
arbejdskraft/virksomhedspraktik/muligheder for socialøkonomisk virksomhed. 
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Helhedsorienteret tilgang til det sunde liv  

Alternativet har fokus på et helhedsorienteret sundhedssyn fysisk og mentalt gældende for det 
enkelte menneske i samspil med sociale og miljømæssige faktorer. Frederiksberg kommune 
skal fremme sundhed, skabe gode vilkår for forebyggelse og understøtte hjælp til selvhjælp. 

Mærkesager: 

 Frederiksbergs dagsinstitutioner og skoler skal have mulighed for at implementere medita-
tion, yoga og qigong i hverdagen ved fx at give personale efteruddannelse i disse discipli-
ner. Undervisningen kan på samme vis give eleverne kendskab til opbyggelse af et godt 
helbred og forebyggelse af sygdom. Der skal tilbydes frisklavet økologisk mad på Frede-
riksbergs skoler. Mætte elever giver større læringspotentiale og motivation. 

 Frederiksberg Kommune skal i højere grad oplyse om sundhedstilbud og åbne op for en 
bred vifte af tilbud, som ikke er under indflydelse af hvilken ”kasse” borgeren hører til. Her 
kan også indgå mulighed for at rådgivning og behandlingsmuligheder fra den alternative og 
komplementære sundhedsportal. 

 Der skal gives vejledning og motivation til at give borgerne øget selvindsigt og selvbe-
stemmelse i forhold til eget helbred og egen behandling, ligesom tiltag som kan give hjælp 
til selvhjælp gennem kurser o.a. skal understøttes. 

 På plejehjem og i hjemmeplejen bør Frederiksberg Kommune sikre den nødvendige tid til 
indsats og omsorg til bedre trivsel for den ældre og sundhedspersonalet. Der skal gives 
øget medbestemmelse for borgeren såvel som sundhedspersonalet. På plejehjemmene 
skal der fokus på sund og økologisk kost tilberedt i eget køkken. Vi skal sammen skabe 
rammerne for mere medmenneskelighed, mindre kontrol og flere varme hænder.  

 Frederiksberg Kommune bør understøtte en bæredygtig forbrugspolitik til fremme for 
sundhed og miljø. På samme vis skal frivillige fællesskaber til udbredelse af mere bevidst 
forbrug understøttes.  

 


