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Rådmand Mette Bram

Repræsenterer Alternativet i

• Magistraten (Økonomiudvalget)
• Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
• Hospitalsgrundsudvalget (næstformand) 

• KKR Hovedstaden
• KL’s Repræsentantskab og Kommunalpolitiske Topmøde

• Delegeret generalforsamling, Amager Ressource Center

• Stedfortræder for SF i Folkeoplysningsudvalget

• Copenhagen Phils bestyrelse



Milepæle de første 2 år

• At kommunen i samtlige institutioner og afdelinger omlægger indkøb 
af engangsservice (fx glas, kopper, bestik) og poser/sække (fx 
bæreposer, affaldsposer) til plastfri materialer (kun Å)

• At kommunen klimakompenserer for samtlige flyvninger foretaget af 
ansatte og politikere (kun Å)

• Borgerrådgiver (med A, B, F, Ø, V og LA)

• Bekæmpelse af varmeø-effekt (kun Å – alle partier stemmer for)

• Bistriber med blomster (med Ø)

• Solceller på kommunale bygninger (med Ø)



Milepæle budgetforlig 2020

• CO2 neutralitet i 2030, delmål for 2025 i år
• Bæredygtighedsråd
• Klimafond
• Elbybil nr. 1 opprioriteres: ladestander inden for 250 meters radius
• Demonstrationsprojekt vedr. delebiler
• Begrønning af tage, gavle, færdels-/opholdsarealer og byudstyr (eks. 

buslæskure) 

• Grønnere byggerier – cirkulært og bæredygtigt byggeaffald 

• Reparationscafé og værktøjsbibliotek (med A)

• Frederiksberg som bæredygtighedslaboratoriunm

• Strategisk samarbejde og investeringsplan med forsyningsselskaberne

• Samlet afsat 500 mio. kr. til grønne mærkesager



Initiativ ift Alternativet på landsplan 

• Endelig en ansat til at støtte videndeling på tværs af by 
-og regionsråd (Erla!)

• Arbejdet med at stille 
fælles forslag på tværs
af landet lykkedes 
endelig i januar 2020:



Forslag under behandling

• Forbud mod ældre dieselbiler i byernes miljøzoner fra 2022 (med A og B ).

• Fødevarestrategi med fokus på miljømæssig bæredygtighed og 

verdensmål (med B)

• O.s.v.

Vi har rigtig mange forslag i gang! Se fx KBS dagsorden fra mødet i 

mandags 

Der er Alternativet med i 5-6 forskellige forslag:

 https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-

kommunalbestyrelsen2018-21-den-27-januar-2020-kl-1900-i-

kommunalbestyrelsens

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-27-januar-2020-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens


Vigtig sag fra året der gik 



Ønsker til valgperiodens 2. del

• Hvad fik vi ikke igennem i år 1 og 2, som vi ønsker 
os i år 3 og 4?

• Forberedelse til KV21?

• Hvordan lytter og støtter 
vi bedst hinanden på de 
sociale medier?



På gensyn

Alternativets arbejde i kommunalbestyrelsen overdrages 
I perioden 4. februar-4. maj til suppleant Søren Have


