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Frederiksberg – en god by for Danmark og verdenen 
Frederiksberg er en ressourcerig og mangfoldig kommune - det forpligter. 

 

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. 

 

Emneområder: 

 Politisk kultur 

 Grøn omstilling 

 Social bæredygtighed 

 Økonomisk bæredygtighed 

 Uddannelse og livslang nysgerrighed 

 Kunst og kultur 

 Iværksætteri og opfindsomhed 

 

Alle ideer er blevet behandlet med tanke på Alternativets kerneværdier: 

 

 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 kreativitet ingen gode idéer. Uden gode 

idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. 

 Empati. At sætte sig i den andens sted og se verden derfra. Og derpå skabe løsninger, 

hvor alle vinder. 
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Politisk kultur 
Frederiksberg Kommune bør betragte sine borgere som medspillere frem for kunder eller 

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

Mærkesager/principper/værdier: 

 Alternativet vil søge indflydelse på alle sager i forholdet til 3 bundlinjer; økonomisk, 

social og klimamæssig bæredygtighed. 

 Stemme efter sagen, ikke efter blokken. 

 Poster til mindretallet i kommunalbestyrelsen. 

 Kommunen bør fokusere på borgerinddragelse. 

 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. 

 Tættere samarbejde med alle byer med en grøn profil herunder Københavns 

Kommune. 

 Læg beslutningskompetencen ud til de kommunale institutioner. 

 Frederiksberg Kommune bør være positivt indstillet over for pilot-projekter og 

testforløb – vi bør have modet til at eksperimentere (eksempelvis spisevenner). 

 Kommunen bør indføre princip om borgerdrevne forslag. Hvis der samles 1.000 

frederiksbergborgeres underskrifter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen. 
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Grøn Omstilling 
Frederiksberg er en grøn kommune - men det kan blive endnu bedre. En ressourcerig 

kommune som Frederiksberg bør hurtigst muligt gøre sig CO2-neutral. Blot hver 3. husstand på 

Frederiksberg har bil, men de fylder meget i gadebilledet 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. 

Mærkesager/principper/værdier: 

 Genfinde kommune som grøn kommune. Kommunen bør afsætte flere ressourcer til 

grøn omstilling. 

 Fremme cykling/gang og kollektiv transport. Eksempelvis understøtte arbejdet med 

etablering af cykelstier på Frederiksberg Allé. 

 Frederiksberg Kommune bør arbejde for renere luft på Frederiksberg. 

 Beboerlicens bør normaliseres, det vil sige afspejle værdien af det areal, som en 

parkeringsplads fylder (herunder inddrage ubenyttede parkeringsarealer ved CBS og 

Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet). 

 Minimum samme CO2-mål som Københavns Kommune. 

 Støtte op om at den kommunale vognpark skal være grøn. 

 Støtte op om kødfrie dage i alle institutioner, eventuelt kan madordning i skolen og 

andre steder bestå af ren vegetarisk kost, som indfases gradvist. Minimum 95 % 

økologisk kost. 

 Kommunen bør understøtte etableringen af taghaver og grønne facader. 

 Fuld støtte til frilægning af Ladegårdsåen og Grøndalsparkåen. 

 Forsøg med omdannelse af veje til legegader/fleksible gader dvs. gaderne lukkes i 

skoletiden. 

 Værne om træmassen og beplantninger, herunder etablere flere byhaver, hvilket vil 

afhjælpe vandskader ved kraftige regnskyl. 

 Brændeovne bør, grundet sin kilde til partikelforureningen, forbydes. 

 Støtte op om delebiler. 

 Støtte op om bilfri(e) dag(e) 
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Social bæredygtighed 
Frederiksberg Kommunen 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 (frem for individualisering og konkurrence). 

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

medtænkes på lige fod med, at arbejdsglæde også regnes for at være en værdi. Kommunen bør 

understøtte et fleksibelt arbejdsmarked, hvor en 30 timers arbejdsuge betragtes som optimal 

arbejdstid. Målet er at skabe glade, trygge og effektive medarbejdere, der er mindre syge og 

går på arbejde med et smil på læben. 

Kommunen skal udvise tillid til sine ansatte og borgere. Kommunal kontrol og kassetænkning 

bør minimeres. 

Mærkesager/principper/værdier: 

 Frederiksberg Kommune bør understøtte dannelsen af kommunale og privatdrevne 

fællesskaber. Alle borgere bør have adgang til stærke netværk inden for sport, mad, 

kultur og andre interessefællesskaber. 

 Sport bør være en mulighed for alle kommunens borgere. 

 Alle kommunens medarbejdere bør have mulighed for at gå på nedsat tid og have øget 

ret til orlov. 

 Mulighed for at dele fuldtidsstillinger. 

 Frederiksberg Kommune bør søge om status som frikommune i forholdt til at indføre 

en basisydelse uden modkrav til mennesker på overførelsesindkomst. Lokalt vil 

Alternativet arbejde for, at borgerløn indføres i nationalt. 

 Mulighed for fleksible institutionspladser i eksempelvis halvdagspasning og 

heltidspasning. 

 Mindst ét pasningstilbud med skæve åbningstider - dvs. meget sent om aftenen eller 

meget tidligt om morgenen. 

 Kommunen bør arbejde for mindre social ulighed på sundhedsområdet. 

 Kommunen bør arbejde aktivt for øget mental og kropslig bevidsthed, eksempelvis 

igennem flere tilbud om meditation mv. i børnehaver, skoler, arbejdspladser og 

plejehjem. 

 Hvordan understøtter kommunen frivillige? Hvordan hjælper kommunen hjemløse? 
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 Kommunen bør arbejde for at skabe relationer og opbygge stærke fællesskaber 

gennem aktivt medborgerskab, specielt med flygtninge og mennesker med handicap. 

 Kommunen bør tage imod flere flygtninge, som så skal hjælpes videre i livet. Med 

langsigtede løsninger og henblik på at forbedre/uddanne skal vi hjælpe vores nye 

medborede, så de kan komme i fast arbejde. 

 Integrationsindsatsen skal styrkes bl.a. ved at Frederiksbergs borgere møder 

indvandrerne i deres lokalområder, således skabes integration i stedet for isolation. 

 Kommunen bør arbejde for at frivillige kan mødes med ældre mindst én gang om ugen 

som spiseven, der betales af kommunen. 

 Alle fortove på Frederiksberg skal være handikapvenlige, dvs. der skal være repos ved 

alle fortove. 
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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 på sigt. 

Skiftende regeringer har indsnævret det kommunale selvstyre, herunder den økonomiske 

handlefrihed.  Dette har bl.a. som konsekvens at selvom kommunen måtte have rigeligt med 

skattemidler så må disse ikke anvendes ud over de mellem KL og Finansministeriet aftalte 

rammer for anlæg (fx byggeri) og service (fx skoler og plejehjem). Og en lov fra 2011 siger at 

hvis kommunen sætter P-afgiften højere op en 2007-niveau, så skal kommunen aflevere 70% af 

den ekstra indtægt til staten. 

Mærkesager: 

Efter kommunalvalg bør alle tiltag besluttes påny – sunset-klausul. 

 Funktioner bør hellere nedlægges frem for at grønthøste. 

 Knappe ressourcer bør beskattes, frem for at arbejde beskattes. På Frederiksberg er 

især vores areal den knappe ressource, derfor bør parkeringsafgiften stige og 

grundskylden fastholdes (eller øges).  

 Kommunen bør udvikle en etisk investeringsprofil, eksempelvis investere i grøn energi 

og frasælge eventuelle investeringer i fossil-industri selskaber. 

 Frederiksberg Kommune bør, så vidt muligt, undgå eksterne konsulenter og i højere 

grad løse opgaverne selv. 

 Øget finansiering af trafikal infrastruktur gennem den lovbestemte P-fond, så 

anlægsramme kan bruges til andre formål (eksempelvis blev kun 1/5 af udgiften til P-

kælder under skolen på Grundtvigsvej betalt af P-fonden) 

 Når forvaltningen måtte sige ’det må vi ikke for KL eller Finansministeriet’, så skal der 

presses hårdere på om det måske ikke kunne lade sig gøre alligevel. 

 Alle økonomiske beslutninger skal tages ud fra helhedsmæssige og langsigtede 

perspektiver. Eksempelvis kan dette gøre at en øget bemanding på jobcentre kan 

bringe flere i arbejde, til gavn for både borger og kommune. (Det gjorde de fx i 

Aabenraa: http://www.b.dk/politiko/jobchef-overvaeldet-af-succes-vi-er-endt-i-en-

helt-forrygende-situation). 
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Uddannelse og livslang nysgerrighed 
Leg, kreativitet og forskellighed bør træde i stedet for test og målstyring af børn og unge. 

Mærkesager: 

 Musik, billedkunst og lignende dannelsesfag prioriteres og integreres i undervisningen 

(uden egenbetaling, som det eksempelvis i høj grad er gældende for Musikhøjskolen). 

 Test bør kun bruges med det formål at støtte den enkeltes udvikling – ikke drive 

konkurrencesamfundet. 

 Skolen som forandringsagent for bæredygtig omstilling dvs. økologi, grøn omstilling mv. 

bør være en integreret del af undervisningen. 

 Forsøg med madskoler: Etablering af elevdrevne køkkener, der fortrinsvis leverer 

økologisk vegetarisk mad. Alle måltidets aspekter bør integreret i undervisningen, og 

opfattes som et socialt og kulturelt mødested. 

 Integrerede plejehjem/børnehaver/skoler – eller besøgsdage. 
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Kunst og kultur 
Kunst, kultur og sport er med til at udvikle det samfund, vi lever i, herunder har området 

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

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

kropslig udfoldelse. Alternativet vil arbejde for mere kunst, færre mursten og flere frizoner. 

Frederiksberg Kommunes offentlige rum bør give plads til kulturelle ”legepladser”, det vil sige 

rum for midlertidig og lokal kunstnerisk og kropslig udfoldelse. I Frederiksberg Kommune bør vi 

møde kunst og kultur i alle offentlige rum – fra vores arbejdspladser og uddannelser til 

børnehaven, folkeskolen og plejehjemmet. 

 

Mærkesager: 

 Som tommelfingerregel bør Frederiksberg Kommune ved byggeri anvende 1% af 

anlægsudgifterne til kunstnerisk udsmykning.   

 Midlertidig kunst i det offentlige rum bør prioriteres på Frederiksberg. Obligatoriske 

puljemidler til lokal og international kunstnerisk udfoldelse i forbindelse med 

byggesager. Byggepladshegn, skurvogne, containere og stilladser – måske endog 

reklameskilte - kan midlertidigt udnyttes til offentlig forskønnelse. 

 Gratis adgang til de museer, som er støttet af Frederiksberg Kommune. 

 Musik går på tværs af børn, etnicitet og økonomisk status. Skolekoncerter bør 

prioriteres på Frederiksberg. Tilmed kan rytmisk musik være en glimrende medspiller i 

skolereformens krav om bevægelse i hverdagen. 

 Økonomi bør ikke være en hindring for børn og unges adgang til foreningsliv – friplads 

bør være en formsag 

 Kunstnere og andre iværksættere skal kunne anvende kommunens tomme bygninger 

til projektarbejde og kunstnerisk udfoldelse. Eksempelvis kan tomme bygninger få liv 

på hospitalsgrunden.  

 Eventbaseret musik i det offentlige rum bør prioriteres. Med få midler (og de 

nødvendige tilladelser) kan musiklivet blomstre og skabe en myriade af oplevelser og 

netværk. Idet musikken er eventbaseret og flytter rundt, undgår man, at det er de 

samme beboere som generes af støj. Foreningen Strøm (eventbaseret elektronisk 

musik) kan bruges som inspiration. 
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Iværksætteri og opfindsomhed 
Opfindsomhed og iværksætteri bør gennemsyre hele Frederiksberg kommune. Det bør være 

lettere og mere attraktivt både at starte og investere i en iværksættervirksomhed. Kommunen 

bør arbejde for færre forhindringer og flere muligheder, med særlig fokus på entreprenante 

fællesskaber idet flere ved mere. 

Frederiksberg Kommune bør genopfinde sig selv som forgangs kommune på energi og 

miljøområdet, herunder skabe en erhvervs- og iværksætterkultur i balance – og ikke 

konkurrence – med klima, natur og miljø. 

Mærkesager: 

 Understøtte entreprenante arbejdsfællsskaber igennem etableringen af et 

innovationscenter. Alle nye virksomheder bør tilbydes midlertidige kontorfaciliteter. 

 Alle nye virksomheder bør tilbydes midlertidige kontorfaciliteter. 

 Innovationscentret skal prioritere virksomheder som arbejder inden for 

miljøinnovation herunder bør centret huse et Grønt Innovations- og 

Kompetencecenter, som understøtter kommunens bæredygtige initiativer. 

 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. 

 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. 

 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 faglig sparring til at idéudvikle og skabe 

bæredygtige forretningsplaner. 

 Oprette mikrolegater til talentfulde iværksættere. 

 Oprette en pulje til Grønne Ildsjæle som støtter lokalforankrede samarbejdsprojekter, 

der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøttede den grønne 

omstilling 

 Udvidet støtte til opstart af socialøkonomiske virksomheder/virksomhedspraktikker – 

særligt til projekter, som understøtter integration af flygtninge, genbrug, 

bæredygtighed og grøn omstilling i stil med disse: http://plyssky.dk/ (genbrug), 

http://www.fightklub.dk/Comeback-Consult.58.aspx (integration/mentoring), 

http://plyssky.dk/
http://www.fightklub.dk/Comeback-Consult.58.aspx
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http://www.socialfoodies.dk/vision/history (bæredygtighed), 

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

 Kontakt til og vidensdeling med projekter i andre tætbefolkede byer med 

entreprenante og grønne fællesskaber som fx her: 

http://www.okofarms.com/projects/  og http://www.cm-

lisboa.pt/en/business/entrepreneurship/business-incubators-network . 

 Facilitere samarbejde mellem forenings- og erhvervslivet på Frederiksberg og 

forsknings- og studenterprojekter på CBS*, KU Science og KU SUND. Det fx kunne være 

undersøgelse af nye praksisser for skabelse af fællesskaber for eksempelvis enlige 

forældre, ældre ved hjælp af kommunale apps a la: 

https://labs.robinhood.org/portfolio/grapevine/  

 Tværgående projekter, som sætter sig udover silotænkning i den kommunale 

administration: 

 Proaktiv kontakt til nyetablerede små og mellemstore virksomheder i kommunen med 

fremstød ift. budrunder, ønsket innovation og leverancer af serviceydelser samt tilbud 

om arbejdskraft/virksomhedspraktik/mulighed for socialøkonomisk virksomhed. 

 Facilitering af mentoring-projekter til støtte af unge talenter/grupper/netværk. 

 

 

 

 

http://www.socialfoodies.dk/vision/history
http://www.kompostbudene.dk/
http://www.okofarms.com/projects/
http://www.cm-lisboa.pt/en/business/entrepreneurship/business-incubators-network
http://www.cm-lisboa.pt/en/business/entrepreneurship/business-incubators-network
https://labs.robinhood.org/portfolio/grapevine/
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Restpuljen 

Disse og mange øvrige emner bør vi også have en mening om: 

 Sundhed: Opgør med kassetænkning imellem stat, kommuner og regioner. Tage 

udgangspunkt i den bedste behandling for borgeren frem for hvilken kasse der betaler. 

 Singleliv 

  

 

 

 

 


