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Passer på

FREDERIKSBERG

Valgprogram kommunalvalg 2021



Frederiksberg Konservative har gennem 112 år passet på Frederiksberg. Vi er garanten for,  
at der bliver passet på byen, så Frederiksberg grundlæggende bevares, sådan som du kender 
den – grøn og tryg – og som et af de bedste steder at bo i Danmark. Samtidig vil vi arbejde for  
en dynamisk udvikling af byen, så den bliver et endnu bedre sted at bo, arbejde og besøge.  
Det kræver, at vi tænker bæredygtigt – både økonomisk, socialt og klimamæssigt.

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Her skal du være med til at bestemme, hvem der skal lede Frederiksberg,  
og hvordan vores by skal udvikle sig i de næste fire år. 

Frederiksberg er noget særligt. Det fornemmer man, så snart man bevæger sig over bygrænsen. Frederiksberg er både en 
storby og en landsby med en særlig kultur præget af et stærkt fællesskab. Vi ligger midt i København, men er alligevel noget 
helt for sig. Vi har en smuk, grøn by, hvor vi værner om kvaliteter som arkitektur, træer i byrummet, innovative klimaløsninger, 
moderne infrastruktur og en nænsom byudvikling på borgernes præmisser. 

Men nye tider kræver nye løsninger, og Frederiksberg Konservative er garanten for en både nænsom og dynamisk udvikling 
af byen, som altid tager udgangspunkt i dens unikke historie og kultur og dermed bevarer det, der gør Frederiksberg til 
noget helt særligt.  

Vi er også garanten for, at kommunen får det optimale ud af skattekronerne. Frederiksberg er en effektivt drevet kommune, 
hvor vi leverer en høj service med en lav skattesats. Det er en vigtig værdi for os at bevare denne balance. 

Borgerne er i centrum på Frederiksberg, og kommunen er til for borgernes skyld - ikke omvendt. Derfor har vi ansat en 
borgerrådgiver, som kan hjælpe borgere, der kommer i klemme i systemet, og som også tager sager op af egen drift, hvis 
noget ser ud til ikke at fungere.

Vi ved, at en borger er andet og mere end blot en person, der har behov for forskellige serviceydelser. Derfor arbejder vi for 
at skabe rammer, som omfavner alle de drømme og ønsker, som det hele menneske har, med mulighed for at udfolde sig og 
indfri sit individuelle potentiale. 

I årenes løb har der været pres for at indlemme Frederiksberg i Københavns Kommune. Det pres har vi modstået, først og 
fremmest fordi vi havde et andet politisk flertal end det store København, og fordi vi ønskede at kunne vælge vores egen vej. 

Det er stadig vigtigt at kunne værne om de ting, der gør Frederiksberg til Frederiksberg, og som adskiller os så markant fra 
København på en række områder. Der skal stadig være forskel, og vi skal stadig værne om det særligt frederiksbergske, som 
på en vifte af områder repræsenterer en anden vej end den, som de dominerende partier i København har valgt at gå. 

Passer på det Frederiksberg, 
du kender og holder af
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112 års konservativt styre på Frederiksberg har skabt grundlaget for, at vi i dag har en kommune som:
• Leverer en velfungerende service til borgerne inden for børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, trafik, bymiljø, kultur og 

mange andre områder

• Er en af Danmarks mest bæredygtige kommuner med ambitiøse handlingsplaner inden for bl.a. CO2-reduktion, 
klimatilpasning, energirenovering og affaldssortering. I 2030 har vi planer om at blive CO2-neutrale,  
og vi er allerede godt på vej

• Er grøn i alle ordets facetter. Med smukke, grønne parker, store som små, stadig flere vejtræer, buske og blomster og et 
stigende fokus på biodiversitet og plads til små lommer af grønt i byrummet til gavn for både mennesker, dyr og insekter

• Har plads til alle – trods alle vores forskelligheder

• Giver mest mulig frihed til den enkelte til at leve sit liv inden for fællesskabets rammer 

• Passer godt på borgernes penge med Danmarks laveste kommuneskat og en anerkendt position som en af landets 
mest effektivt drevne kommuner

• Skaber muligheder for, at generationer kan leve sammen i et velfungerende samspil

• Hvor det er borgernes behov og en pragmatisk tilgang, der styrer byens udvikling, ikke ideologiske mål og  
forudfattede meninger

• Har et bybillede præget af smukke bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, som vi til stadighed værner om og styrker

• Hvor langt hovedparten af alle sager besluttes i bred enighed på tværs af partierne i kommunalbestyrelsen

Det er lykkedes at nå disse mål inden for rammerne af vores smukke by, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.  
Hvor vi passer godt på det gamle, samtidig med at vi finder plads til det nye. 

Når Frederiksberg Kommune undersøger, hvad borgerne på Frederiksberg mener om den kommunale service, så får vi 
meget positive tilbagemeldinger. Frederiksbergborgerne er gennemgående særdeles tilfredse med deres kommune og den 
service, de får levereret. Tilsvarende viser undersøgelser, at Frederiksberg er en af de mest effektivt drevne kommuner  
i landet. Selvfølgelig er der altid plads til forbedringer. Men udgangspunktet er godt, og retningen er rigtig.

Det kræver en indsats at bevare det Frederiksberg, vi kender og holder af. Det sker ikke af sig selv. Forudsætningen er et 
fortsat konservativt lederskab, som har viljen til at finde fælles politiske løsninger på vigtige spørgsmål om Frederiksbergs 
økonomi og skat, om renoverings- og udbygningsplaner for skolerne, om grøn omstilling og modernisering, og om 
nyopførelse af plejeboliger og infrastruktur.

Hvis du vil være med til at sikre et dynamisk, grønt og samtidig velkendt Frederiksberg i fremtiden, så sæt dit kryds ved 
Frederiksberg Konservative.
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31 konservative kandidater står klar til at kæmpe for din kommune.

Frederiksberg Konservative er din garanti for en fortsat sikker og kompetent ledelse af Frederiksberg. Vi er din sikkerhed  
for videreførelse af det politiske arbejde, der både har skabt det moderne og fastholdt det klassiske Frederiksberg. 

I de næste fire år er vi endnu engang klar til at tage ansvar for byens udvikling og fortsatte fremgang. 

Derfor stiller vi til dette kommunalvalg igen med et kompetent og varieret hold af 31 konservative kandidater med vores 
borgmester Simon Aggesen i spidsen. 

På samme måde som Frederiksberg som by står for en klar linje med plads til forskellighed inden for de fælles rammer,  
så finder man på den konservative liste også kandidater, som afspejler byens og dens borgeres mange forskelligheder.  
Det synes vi, at vi som byens største parti har en forpligtelse til at kunne levere.

Du skal stemme på den konservative liste eller på en af vores 31 dygtige kandidater, hvis du:
• Elsker det Frederiksberg, du kender

• Er enig i, at Frederiksberg fortsat skal have en stærk fokus på at skabe en bæredygtig og klimavenlig by på vej mod 
CO2-neutralitet og med en effektiv håndtering af effekterne af klimaforandringer

• Holder af en by, som fastholder og styrker sin grønne karakter med flere træer i byrummet, grønne tage og blomster  
i byrummet  

• Vil styrke kvaliteten i vores daginstitutioner gennem øget normering, god ledelse og en stor decentral frihed

• Ønsker en folkeskole med fokus på høj faglighed, trivsel og det enkelte barn i centrum

• Prioriterer en værdig ældrepleje med fokus på frit valg og god tid til omsorg og pleje 

• Er optaget af en byudvikling, hvor vi holder fast ved og styrker byens arkitektoniske kvaliteter og kun bygger nyt,  
der hvor det giver mening, og hvor det giver noget ekstra til byen

• Prioriterer fastholdelse af en lav kommuneskat 

• Vil holde fast i et mangfoldigt Frederiksberg, hvor der er boliger, der er til at betale, og hvor vi arbejder for at fastholde 
den blandede by

• Insisterer på et fortsat bredt politisk samarbejde på rådhuset for at finde gode fælles løsninger, hvor det overhovedet 
kan lade sig gøre

I det følgende vil vi gerne fortælle, hvad du kan regne med, hvis du giver din stemme til fortsat konservativ ledelse af 
Frederiksberg.  

Kursen skal holdes  
i de næste fire år
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Vi er garanten for en fortsat høj kvalitet i vores dagtilbud med stadig bedre normeringer og  
fokus på kvalitet, en velfungerende folkeskole med stor vægt på faglig udvikling og gode og 
inspirerende fritidstilbud.

Frederiksberg er et meget attraktivt sted at bo, og byen er i de senere år blevet hjem for flere børnefamilier.  
Som børnefamilie kan man forvente, at daginstitutionerne på Frederiksberg er af høj kvalitet, og at vi gradvist forbedrer  
vores normeringer for at nå det anbefalede minimumsniveau – tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn  
pr. voksen i børnehaverne – allerede i 2022. Frederiksberg bliver derfor en af de første kommuner i landet, som har indført 
minimumsnormeringer. 
 
De mindste børns hverdag handler i høj grad om tryghed og omsorg. Vi lægger stor vægt på, at der er hænder nok, og at 
vores børns pasning er tryg og motiverende og præget af høj faglighed og et kompetent personale. Vi har en målsætning 
om, at der skal være 60 pct. pædagogisk uddannet personale i vores institutioner.

Vi lægger også vægt på, at Frederiksberg fortsat har en bred vifte af forskellige dagtilbud, så den enkelte familie kan vælge 
den løsning, som passer familien bedst. Vi er den kommune i landet, der har flest selvejende og private institutioner, og det 
giver forældrene bedre muligheder for at vælge lige netop det, de ønsker, hvilket også gælder mulighederne for at vælge 
mellem vuggestue, børnehave, skovbørnehave, dagpleje, forældredagpleje eller tilskud til privat pasning.

Vi har en rigtig god folkeskole på Frederiksberg, men den kan godt blive endnu bedre. 

Det er afgørende for Frederiksberg Konservative, at alle børn kommer godt igennem folkeskolen - både socialt og fagligt. 
Derfor har vi igangsat et stort projekt, som vi kalder for ”Fremtidens folkeskole 2030”, der både sætter fokus på det 
indholdsmæssige i skolen og de fysiske rammer for den frederiksbergske folkeskole. Samtidig er vi meget optagede af 
børnenes trivsel. I skolen kan man danne venskaber for livet, og alle børn har ret til et trygt og godt skoleforløb uden at skulle 
være bange for mobning.

Vi passer på  
de mindste og skolebørnene
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Vi ønsker en folkeskole, der bygger videre på det høje niveau, vi allerede har, og gør det endnu bedre i fremtiden. Der skal 
fortsat være fokus på det sociale og på høj faglighed i de klassiske skolefag, men også på dannelse. Alle skolebørn på 
Frederiksberg skal have et naturligt forhold til kulturlivet, og der skal derfor også være tilbud til de børn, som ikke uden 
videre får inspiration og ressourcer hjemmefra til at opleve kulturen og det fællesskab, som opstår derigennem. 

Frederiksberg Musikhøjskole og den kommende Kultur- og Musikskole kommer til at spille en nøglerolle i den kulturelle 
dannelse af byens mange elever. Det samme gælder for de eksisterende tilbud i form af instrumentklasser og skoleorkester 
på foreløbig fem skoler og byens teatre, navnlig børneteatret Riddersalen, Aveny-T og ungdomsteatret C:ntact. Alle børn på 
Frederiksberg skal i teatret mindst én gang om året.

Vi skal også tage endnu bedre hånd om de børn, der har det svært af den ene eller den anden grund. Det kræver et mere 
fleksibelt specialundervisningstilbud, hvor flere børn kan blive undervist i deres lokalmiljø og – der hvor det er muligt – tæt 
på deres kammerater fra det almene skoletilbud. Vi har i de senere år ansat socialrådgivere tilknyttet dagtilbuddene, så vi 
kan sætte tidligt ind overfor børn, der mistrives, og vi har generelt stor fokus på at kunne yde tidlig og målrettet hjælp til børn 
og unge, der mistrives. Noget vi desværre ser flere og flere eksempler på i disse år.  

Frederiksbergs folkeskoler har mange år på bagen, og mange af dem har gennemgået en nødvendig bygningsmæssig 
opgradering i de senere år med bl.a. nye indskolingsbygninger på en del skoler. Den udvikling skal fortsætte, og en række 
skoler står i de kommende år også overfor store renoveringer, som skal sikre gode og inspirerende faglige rammer, godt 
indeklima og gode udearealer til skolebørnene i vores by.

Vores byrum skal også være trygt og inspirerende for børn at færdes i. Opgradering af legepladser, gode cykelstier og 
trafiksikkerhed på skoleveje og nær daginstitutioner med hastighedsbegrænsninger, lysregulering, vejbump og andre 
redskaber, der kan være med til at skabe et trygt miljø, har høj prioritet for os.

Frederiksberg har gennem en årrække haft en mønsterbryderindsats, som på en række punkter har gjort os klogere og 
bidraget til videndeling mellem kommunens medarbejdere på en række områder. Erfaringerne fra det arbejde skal fortsat 
fylde meget, så vi sikrer den bedst mulige hjælp til børn, der kommer fra vanskelige kår.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• Indførelse af minimumsnormeringer allerede i 2022 – og gerne mere end det over tid

• Høj pædagogisk kvalitet i vores dagtilbud med minimum 60 pct. uddannede pædagoger

• En ambitiøs udvikling af den frederiksbergske folkeskole med et fortsat højt fagligt niveau med fokus på dannelse  
og udvikling af det hele menneske

• Mere kultur i skoledagen både i og udenfor kommunen, bl.a. båret af Musikhøjskolen, den kommende ambitiøse  
Kultur- og Musikskole og vores børne- og ungdomsteatertilbud

• Renovering af endnu flere af vores ældre folkeskoler, som skal give gode rammer for fremtidens skole

• Et specialundervisningstilbud, som matcher fremtidens behov med en bredere tilbudsvifte og større fokus på at 
beholde børn med særlige udfordringer i deres nærmiljø, når det er muligt

• Bedre tilbud for de mest talentfulde børn, som savner yderligere inspiration i skoledagen

• Gode rammer for børn og unge i fritidslivet med fokus på at inspirere børnene til at blive idræts- og foreningsaktive

• Fortsat udvikling af skolefritidsordninger og fritidsklubber, som giver mulighed for udfoldelse af det enkelte barns 
sociale og kreative evner

• Fokus på motion og sund kost som en vigtig del af børnenes hverdag

• Økologisk skolemad

• Flere og bedre legepladser rundt omkring i byen

• Fokus på trafiksikkerhed for byens børn med målrettet anvendelse af redskaber som hastighedsbegrænsninger, 
vejbump, lysreguleringer mm.
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Vi vil sikre, at Frederiksberg også fremover kan være en optimal ramme om et godt ældreliv,  
som tager højde for den enkeltes ønsker og behov.

Frederiksberg er et dejligt sted at bo for alle aldersgrupper, og det er et godt sted at blive gammel. Vi har en velfungerende 
offentlig service på ældreområdet, som der er stor tilfredshed med blandt brugerne.

Gruppen af ældre bliver stadig mere forskelligartet. Færre modtager offentlig hjælp, flere ønsker at forblive på arbejds- 
markedet længere – og vi vil givetvis se stadig mere fleksible former for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så vi får glæde 
af de ældres ressourcer i længere tid, og undgår den bratte overgang fra aktivitet til passivitet, som i sig selv kan være en 
stor udfordring for mange.

Vi har på Frederiksberg løbende styrket vores fokus på træningsindsats, forebyggelse samt sundhedsfremme markant,  
så flere ældre fremover kan leve et aktivt liv.

Selv om vores by har mange ældre borgere, der er friske og aktive og benytter byens mange tilbud, så er der også en del 
ældre, som har behov for omsorg og pleje i trygge rammer. Når behovet melder sig hos en ældre borger, er det vigtigt at 
kommunen er hurtig til at tilbyde målrettet hjælp efter behov i form af velfungerende og fleksibel hjemmepleje samt gode 
dagcentre og botilbud til de, der har behov for det.  

Gennem de senere år har vi på Frederiksberg arbejdet med en stor moderniseringsplan, der omfatter alle vores plejeboliger. 
Mange af vores gamle plejeboliger bliver totalt fornyet i disse år, og det fortsætter med nybyggerierne af Ingeborggården og 
Søndervang. Desuden kommer der et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden.

Vi ønsker at fortsætte indsatsen for en tryg og værdig ældrepleje på vores plejehjem og har derfor prioriteret midler  
til øgede normeringer i ydertimer, bedre overlevering af vigtig information ved vagtskifter, bedre pårørendekoordination  
og stærkere ledelsesfokus.

Vi passer på de ældre, trygheden 
og værdigheden
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På Frederiksberg anerkender vi de ældre som myndige og selvstændige mennesker. Derfor er det også vigtigt for os, at der 
skal være frit valg for vores ældre mellem forskellige boformer og tilbud om hjemmepleje, både kommunal og privat.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• En værdig og livskraftig alderdom med rådgivning, hjælp og forskellige boligtilbud

• Fokus på det fleksible ældreliv og på at imødekomme den enkeltes behov

• Fortsat styrkelse af mulighederne for træning, forebyggelse og sundhedsfremme

• Færdiggørelsen af en ambitiøs og vidtgående modernisering af vores ældreboliger samt et nyt plejecenter på 
Hospitalsgrunden

• Kort ventetid til plejeboliger - væsentlig kortere end loven kræver 

• Fokus på sund og indbydende mad. Uanset om maden leveres til eget hjem, en ældrebolig eller til en plejebolig

• Fortsat styrkelse af trygheden på plejehjemmene med bedre normeringer i ydertimerne, bedre vagtskifter og styrket 
koordination med pårørende

• En hjemmepleje som fungerer, hvor der er tid til omsorg og nærvær
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Vi ønsker ikke nybyggeri og byudvikling for enhver pris. Pladsen på Frederiksberg er begrænset, 
og hensynet til Frederiksbergborgerne bør altid komme i første række. Det kommer også til at 
gælde udviklingen af Hospitalsgrunden i de kommende år.

Det er meget attraktivt at bo på Frederiksberg, og der er stor interesse for at bygge nye boliger i vores by. Frederiksberg 
Konservative har det grundsynspunkt, at vi har til opgave at tage hensyn til de nuværende Frederiksbergborgere og ikke for 
enhver pris skabe plads til flere borgere i vores by. Derfor er nye boliger ikke et mål i sig selv.

Det indebærer, at vi ser kritisk på større byudviklingsprojekter, som primært fokuserer på at tilvejebringe flere boliger på 
byens ledige grunde og f.eks. nedrive villaer og erstatte dem med etageejendomme. Det sætter byens rum under pres 
og øger efterspørgslen efter rekreative områder, parkeringspladser, daginstitutioner og meget andet. Skal der tilføres 
flere boliger, så skal det som hovedregel ske inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Navnlig i det østlige 
Frederiksberg, hvor pladsen er meget knap, og faciliteterne i forvejen er under pres, skal vi være meget tilbageholdende 
med at tillade nye boligbyggerier. Villaer skal som udgangspunkt bevares og ikke erstattes af etagebyggeri. De større 
villaområder skal sikres for fremtiden gennem nye, bevarende lokalplaner.

Når der skal indrettes nye boliger eller bygges nyt, så skal vi arbejde for at fastholde mangfoldigheden i Frederiksbergs 
boligudbud. De stigende boligpriser gør det svært for mange mennesker at bo i byen, derfor skal vi arbejde for, at der fortsat 
bliver bygget billige boliger - gerne som det bl.a. er sket på ungdomsboligområdet, hvor der er præsteret gode byggerier 
med lave huslejer gennem de senere år. Frederiksberg Konservative værner om den blandede by og ønsker, at vores by 
fortsat skal være tilgængelig for alle indtægtsklasser. De kommunale beboelsesejendomme, som Frederiksberg Kommune 
ejer, skal bibeholdes i kommunens regi og renoveres for at være med til at sikre ordentlige, billige boliger til de udsatte i 
kommunen.

Vi passer på byens udvikling,  
som altid skal ske på borgernes 
præmisser
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Gennem mere end 150 år har en lang række af landets bedste arkitekter arbejdet på Frederiksberg, og vi har 
gennemgående et smukt bybillede, præget af høj arkitektonisk kvalitet og gode materialer. Det skal vi holde fast ved, og vi 
skal sikre, at vi også i fremtiden værner om den arkitektoniske kvalitet, både i det ældre byggeri og i nybyggeri i byen. Og 
om muligt retter op på nogle af de arkitektoniske fejltagelser, som byen også rummer. Frederiksberg Konservative er stærke 
tilhængere af boligforbedringer i form af altaner, tagterrasser, grønne tage m.m., som opgraderer vores boliger til en ny tids 
behov. Men vi skal altid foretage en konkret vurdering af, om der er arkitekturværdier, som vi skal sikre for fremtiden. 

Hospitalsgrunden
Det sidste store byudviklingsprojekt på Frederiksberg nogensinde bliver udviklingen af Hospitalsgrunden, som i løbet af 
en årrække skal blive en helt ny bydel på Frederiksberg med boliger, erhverv, kultur, offentlige funktioner og oplevelser – i 
respekt for områdets karakter og historie og mange bevaringsværdige bygninger. 

Frederiksberg Konservative ønsker at stå i spidsen for en udvikling, som gør Hospitalsgrunden til et nyt spændende 
bykvarter på Frederiksberg, som tilfører byen nogle af de funktioner og kvaliteter, vi mangler i dag. Det indebærer bl.a. nye 
boligtyper, vi mangler, f.eks. seniorbofællesskaber. Det indebærer også en styrkelse af byens sundhedstilbud til borgerne og 
de ældre, foruden nye muligheder for kulturel udfoldelse, bl.a. værksteder, gallerier og andre udstillingsfaciliteter, samt café 
og restaurationsliv, iværksætteri og andre typer af erhverv.

Det er vigtigt med en helhedstænkning, hvor vi også får de grønne, miljø- og klimamæssige potentialer frem. Visionen for 
området er at sikre bæredygtighed hele vejen rundt: Økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Tryghed i området omkring Finsensvej
Byudviklingen på Frederiksberg skal være i balance på mange planer, og alle dele af byen skal have lige stor 
opmærksomhed. Men i de kommende år vil der være et særligt fokus på Finsensvejområdet og Frederiksberg Vest,  
hvor der er behov for en ekstra indsats for at sikre tryghed og trivsel. Det sker gennem en stor områdefornyelsesindsats, 
som er på vej.

Byen skal være et trygt sted at færdes, og vi skal sikre ordentlig belysning og indsats imod utryghedsskabende adfærd i 
byrummet i nært samarbejde med SSP-medarbejdere og vores nærpoliti.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• En nænsom byudvikling med en meget begrænset boligtilvækst, navnlig i Østfrederiksberg

• Fastholdelse af den blandede by med flere billigere boliger, hvor der er muligheder for det, enten i form af almene 
boliger eller i samarbejde med private bygherrer 

• Renovering af de kommunale beboelsesejendomme til gavn for bl.a. en række af kommunens udsatte borgere

• Styrkelse af mangfoldigheden på Frederiksberg, bl.a. med bedre muligheder for ejerboliger i områder, som er meget 
præget af udlejningsbyggeri

• Fastholdelse af høje krav til den arkitektoniske kvalitet i byen og afhjælpning af nogle af fortidens arkitektoniske 
fejltagelser

• Bevarelse af Frederiksbergs arkitektoniske arv og en nænsom fornyelse til nutidens boligbehov

• Særligt fokus på Finsensvejområdet og det vestlige Frederiksberg, som i de kommende år skal gennemgå en større 
opgradering for at sikre øget tryghed og trivsel til gavn for borgerne 

• En nænsom byudvikling på Hospitalsgrunden, som ikke må blive præget af tæt, højt byggeri,  
men skal respektere kulturmiljøet på grunden og skabe en spændende ny bydel med fokus på bynatur,  
nye boligformer, kultur og iværksætteri

• Fokus på tryghed i byens rum
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Vi står inde for, at trafikpolitikken på Frederiksberg tager udgangspunkt i borgernes behov og 
har som mål at sikre optimale valgmuligheder i hverdagen. Det indebærer mere metro, flere 
cykelstier og delebiler samt mere parkering under jorden.

Hos Frederiksberg Konservative går vi ind for at øge menneskers valgmuligheder. Det gælder også på trafikområdet, hvor vi 
gennem mange år har arbejdet for, at der er en bred vifte af velfungerende muligheder til rådighed for borgerne.

I et tætbefolket bysamfund er det klart en fordel, hvis vi kan begrænse bilkørslen, og på sigt skal bilerne gerne fylde 
mindre i vores by. Så bliver der mere plads til os alle sammen, større sikkerhed og mindre forurening. Men for de borgere 
på Frederiksberg, som ønsker at have bil, og for hvem bilen kan være en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge 
sammen, skal der selvfølgelig være gode vilkår for bilkørsel og parkering. 

Vi øger valgmulighederne, så der er gode alternativer til bilen i dagligdagen. Der skal være bedre muligheder for bl.a. at 
anvende delebiler, så færre Frederiksbergborgere behøver at anskaffe sig deres egen bil. Det har vi arbejdet målrettet på 
gennem mange år på Frederiksberg, og det vil vi fortsætte med i årene fremover. 

Gennem mange år har vi gjort det mere attraktivt og sikkert at cykle på Frederiksberg, ikke mindst med en massiv udbygning 
af vores cykelstier. Det arbejde vil vi fortsætte, også med stor fokus på sikre skoleveje.  

Meget mere metro
Metroen er en stor gevinst for Frederiksbergborgerne, herunder åbningen af Cityringen, som har tilført Frederiksberg tre 
nye metrostationer og langt bedre transportmuligheder end hidtil.

Vi vil videre ad den vej. Metroen er fremtidens form for kollektiv transport, og vi er allerede i gang med at planlægge den 
næste metroudbygning, som skal sikre, at alle Frederiksbergborgere har en metrostation i nærheden af deres bolig, og 
at der bliver let adgang til Bispebjerg Hospital, som i fremtiden bliver Frederiksbergs nye lokale hospital. Vi støtter derfor 
etablering af Fasanvejslinjen, som i fremtiden skal gå fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg Hospital med stop bl.a. ved Zoo og ved 
Hospitalsgrunden. 

Vi passer på byen,  
hvor trafikken skal fungere
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Metroudbygningen reducerer behovet for den traditionelle busdrift til fordel for den langt mere effektive transport  
under jorden. Men der vil stadig være behov for et velfungerende busnet mange år fremover, herunder de lokale 
Frederiksberg-busser.

Parkeringsmulighederne er en stigende udfordring på Frederiksberg, hvor der kommer stadig flere biler og stadig 
mere udefrakommende parkering, fordi parkeringsafgifterne i Københavns Kommune presser parkerede biler ind over 
kommunegrænsen. Med Frederiksberg Kommunes nye parkeringsordning er der sket forbedringer, men vi er ikke i mål 
endnu og vurderer løbende behovet for justeringer af parkeringsreglerne samt mulighederne for øget parkeringskapacitet, 
meget gerne under jorden. 

Den nye parkeringskælder under pladsen bag Frederiksberg Rådhus giver mulighed for at tage et nyt, stort attraktivt 
centralt beliggende byrum i brug, som fremover vil rumme mange muligheder for ophold, servering, fysisk udfoldelse og 
fortsættelse af områdets fine loppemarkedstradition.

Danmarks elbil-by nr. 1
Vi har besluttet, at Frederiksberg skal være CO2-neutral senest i 2030. Mange flere elbiler er en vigtig del af Frederiksbergs 
vej mod en CO2-neutral fremtid. Derfor har vi opstillet et mål om at blive Danmarks elbil-by nr. 1. Redskaberne til at nå det 
mål er bl.a. en ladegaranti, hvor der maksimalt skal være 250 meter til nærmeste ladestander, gratis parkering for elbiler og 
en omstilling af kommunens køretøjer og Movias busser til at køre på el.

I 2025 kører alle byens busser på el, ligesom der ved udgangen af 2021 ikke er mere end 250 meter til en ladestander på 
Frederiksberg. Vi er godt på vej mod en grønnere fremtid.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• Gode transportmuligheder – både som cyklist, som bruger af kollektiv trafik, og som en der har brug for bilen

• Bedre muligheder for at benytte delebiler

• En fortsat udbygning af vores cykelstisystem

• Fokus på bedre parkeringsmuligheder til Frederiksbergs borgere og deres gæster, bl.a. under jorden – herunder den 
nye parkeringskælder bag rådhuset, som giver mange muligheder med et nyt byrum over jorden

• En stemme, der taler for mere metro til Frederiksberg i form af Fasanvejslinjen fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg Hospital

• Et sammenhængende bussystem, som binder kommunen sammen

• Frederiksberg som Danmarks elbil-by nr. 1 – med ladegaranti, gratis parkering for elbiler og omstilling af kommunens 
køretøjer til elbiler

• Billig parkeringslicens for byens egne borgere
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Vi ønsker at styrke Frederiksbergs grønne karakter og samtidig bibeholde kvaliteterne  
ved det klassiske Frederiksberg.

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, og alle Frederiksbergborgere skal kunne se et træ fra deres bolig.  
Det har gennem en årrække været en central prioritet for Frederiksberg Konservative. 

Frederiksberg Konservative vil forbedre vores grønne by med flere træer, mere bynatur og bedre biodiversitet. 

Mere biodiversitet
Men vi skal videre. Derfor har vi vedtaget en biodiversitetsstrategi, som skaber rammer for mere natur i byen i form af flere 
lommeparker, gadehaver (i samarbejde med engagerede borgere), flere blomster, træer og buske i bybilledet.
Vores mange attraktive grønne områder og træer på pladser, veje og alléer – som vi hele tiden udbygger og vedligeholder – 
er et stort gode for Frederiksberg. Det skaber et smukkere og sundere bymiljø med mange rekreative udfoldelsesmuligheder 
for alle generationer.

Den nye kommende plads på toppen af Frederiksberg Bakke, som både skaber et smukkere bymiljø og gør området mere 
attraktivt for fodgængere og cyklister, er et eksempel på løbende forbedringer af byens rum. I fremtiden ønsker vi bl.a. at 
give et markant løft til Frederiksberg Runddel, så den igen kan blive en smuk, sammenhængende plads på begge sider af 
Allégade og Pile Allé, midt i Frederiksbergs historiske hjerte.

Der er fortsat gode muligheder for at gøre Frederiksberg mere grøn og med flere lommeparker og haveanlæg, bl.a. skabt 
i samarbejde med borgerne, som kan få hjælp til etablering af en gadehave. Det er godt for både bymiljø og biodiversitet 
med mere grønt, og det kan sagtens gå hånd i hånd med, at vi bibeholder en smuk og velholdt by med særlig hensyntagen 
til de historiske park- og haveanlæg, som Frederiksberg også rummer, og hvis karakter skal bevares som en del af byens 
kulturhistorie og særlige identitet.

Vi passer på vores smukke  
og grønne by
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Byens største grønne byudviklingsområde
Et særligt grønt byudviklingsområde i de kommende år bliver Solbjerg Parkkirkegård, som delvist tages ud af brug som 
kirkegård, men fortsat rummer et betydeligt antal kulturhistorisk vigtige gravsteder og en rigdom af spændende træer 
og anden beplantning. Dele af kirkegården kan overgå til mere rekreative parkformål, en del skal være kulturhistorisk 
skulpturpark med øget formidling af de mange bevaringsværdige gravsteder, og atter andre dele skal bevares som aktiv 
kirkegård. Kapellet på kirkegården skal istandsættes og overgå til kulturformål med respekt for stedets karakter og historie.

Fremtiden for Solbjerg Parkkirkegård er spændende. Det er byen største kommunalt ejede grønne område, som giver os 
mulighed for at forbedre byens biodiversitet og give alle byens borgere adgang til en endnu grønnere og mere rekreativ by. 

En ren og pæn by
Frederiksberg er ikke bare en grøn by, det er også en ren by, og vi gør et stort arbejde for, at vores bymiljø skal være rent og 
pænt at se på og færdes i. Vi vil ikke acceptere skrald i gadebilledet, og vi sætter hårdt ind overfor graffiti, som i ukontrolleret 
form medfører et utrygt og grimt bymiljø.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• Stadig flere træer på pladser, veje og alléer

• Flere små lommeparker og haveanlæg på hjørner, langs husmure og andre steder, hvor der er mulighed for mere grønt

• Bevarelse af Frederiksbergs historiske park- og haveanlæg som Lindevangsparken, Digterlunden, Rosenhaven  
og kirkegårdene

• Udvikling af Solbjerg Parkkirkegård til en velfungerende kombination af rekreative formål, kulturhistorisk område og  
aktiv kirkegård med ibrugtagning af kirkegårdens flotte kapel til kulturformål

• Styrket renholdelse af vores by

• Stort fokus på graffitifjernelse og -forebyggelse
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Vi mener, at Frederiksberg skal være foregangsby på klimaområdet, og vi styrker og udvikler  
hele tiden Frederiksbergs mangeårige tradition for at tænke grønt i forhold til energiforsyning, 
offentlig transport m.m. Senest i 2030 skal kommunen være CO2-neutral, og vi er godt i gang 
med et meget ambitiøst klimasikringsprojekt, der skal sikre byen mod voldsomme skybrud  
i fremtiden.

Frederiksberg skal være Danmarks mest bæredygtige og klimaambitiøse kommune. Og vi er i front på mange områder. 
Vi arbejder målrettet på at blive uafhængig af fossile brændsler, og har fastsat et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral 
kommune senest i 2030. For at nå i mål har vi vedtaget en ambitiøs klimaplan. Her har vi nedskrevet alle de handlinger,  
der skal til for at nå vores mål.

Vi har nedsat et bæredygtighedsråd, der rådgiver kommunen om grønne, bæredygtige løsninger, og vi har en lang række 
projekter, hvor vi udvikler byens klimaprofil sammen med byens borgere, virksomheder og andre centrale aktører. Formålet 
er at udfordre vanetænkningen og inspirere os til hele tide at drive udviklingen i en grønnere og mere bæredygtig retning. 
Frederiksberg er en ressourcestærk kommune – og det forpligter. 

Vi har afsat mere end 60 millioner kroner i en kommunal klimafond, som udmøntes i samarbejdet med Bæredygtigheds- 
rådet. Formålet er at have penge til rådighed til at kunne afprøve nye grønne løsninger, som kan skaleres til hele den 
kommunale drift.

Mere deleøkonomi og mindre trængsel
Èt af projekterne er øget kendskab til og brug af delebiler, bybiler og samkørsel. Projektet er sat i gang i Svømmehals- 
kvarteret, som grundlag for udbredelsen af delemobilitet til hele Frederiksberg. Projektet omfatter omkring 40 p-pladser. 
Både før, under og efter projektet undersøger vi, om det rent faktisk er lykkedes at rykke flere fra egen bil over i en delebil. 

Frederiksberg har fastsat et mål om at blive Danmarks elbilby nr. 1. Det indebærer bl.a., at der max. skal være 250 meter fra 
ens bopæl til den nærmeste ladestander, hvilket vi arbejder for i tæt samarbejde med de private aktører på området.  

Vi passer på klimaet  
– nu og i fremtiden
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Vi forventer at være i mål inden udgangen af 2021. Det er gratis at parkere sin elbil på Frederiksberg, og vi tilpasser løbende 
antallet af parkeringspladser til et større antal elbiler. Alle busser på Frederiksberg samt skraldebiler og kommunens øvrige 
bilpark skal om få år skal køre på el. 

Mange flere elbiler er ikke blot godt for klimaet. Det har også en stor betydning i forhold til at reducere partikelforurening i 
en tæt bebygget storby.

Frederiksberg Konservative er også positive overfor at begrænse trængslen i hovedstaden og gøre brug af nye muligheder 
for nul-emissionszoner. Men det skal altid være med respekt for borgerne og med blik for balancer.

Nedbringelse af energiforbruget i kommunale bygninger
Generelt har vi stort fokus på at nedbringe energiforbruget i vores kommunale bygninger og svømmehaller og ved brug af 
intelligent vejbelysning rundt om i vores by. Vi arbejder også aktivt for bedre brug af data, så vi også i fremtiden kan arbejde 
med strategisk energiledelse.

Mindre varmeø-effekt og bedre klimatilpasning
Udover nedbringelse af byens CO2-udledning arbejder vi også på at mindske risikoen ved stigende temperaturer.  
Vi arbejder derfor aktivt for at nedbringe temperaturerne i hovedstaden – den såkaldte varmeø-effekt – og gennem en 
ambitiøs klimatilpasningsplan har vi stort fokus på at sikre Frederiksbergborgerne imod konsekvenserne af voldsomme 
skybrud som det, der ramte Frederiksberg den 2. juli 2011. Klimatilpasningsplanen indeholder både store anlægsprojekter 
såvel som mindre lokale indsatser, der til sammen skal sikre vores by bedst muligt. 

Grønne og bæredygtige indkøb
Frederiksberg Kommune har også en enestående mulighed for at stille grønne krav ved indkøb. Og det gør vi brug af. 
Derfor har vi netop vedtaget en bæredygtig indkøbspolitik med den klare målsætning at mindske kommunens klimaaftryk. 
Kommunens bæredygtige indkøbspolitik indeholder bl.a. mål og intentioner om at øge antallet af miljømærkede varer 
og tjenesteydelser, minimere transport og CO2-udledning, minimere plast- og emballageforbruget og efterspørge flere 
genanvendelige produkter og bæredygtige materialer.

Frederiksberg Konservative er generelt åbne overfor nye tiltag og muligheder, som kan være med til at bidrage til en grøn- 
nere fremtid for byens borgere. Klimaudfordringer er samtidig en mulighed for at skabe en endnu bedre by at bo og leve i.

Bæredygtighed på skoleskemaet
Vi har sat bæredygtighed på skoleskemaet. Frederiksberg Konservative har et mål om, at alle byens folkeskoler kan hejse 
det grønne flag, som et bevis på at bæredygtighed og grøn omstilling er en integreret del af elevernes undervisning. Vi har 
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også indgået et samarbejde med Haver til Maver, som skræddersyer et undervisningsforløb for alle 4. og 5. klasser, hvor 
eleverne introduceres for byens nye skolehaver i Frederiksberg Have. Her dyrker eleverne deres egne grøntsager og opnår 
en bedre forståelse for fødevarer, madspild, madlavning og økologi.

Grønne krav til byudvikling 
En stor del af CO2-udledningen kommer fra vores bygningsmasse. Både den eksisterende og ved nyopførelser. 
Derfor har Frederiksberg Konservative fokus på hele tiden at blive bedre til at stille krav om genanvendelse af bygge- 
materialer og genbruge bygninger. Vi har i det hele taget større fokus på bevaring og transformation fremfor nybyggeri. 

Frederiksberg Konservative ønsker også at kunne stille endnu større krav til bæredygtige byggerier og CO2-neutralitet.  
Både i forhold til de anvendte byggematerialer og bygningernes energiforbrug. Her venter vi stadig på Folketinget, som 
endnu ikke har givet os de rette muligheder. 

Bedre affaldssortering
Vi har altid prioriteret affaldssortering på Frederiksberg. Formålet med affaldssortering er at sikre mere genanvendelse. 
Det betyder nemlig, at mindre affald skal sendes til vores forbrændingsanlæg med CO2-udledning til følge. Derfor var 
Frederiksberg Kommune også én af de første kommuner i landet, som levede op til de nye nationale krav om affalds- 
sortering i flere fraktioner. For klimaets skyld.

Klimaambitionerne, som rækker ud over kommunegrænsen
Klimaambitionerne kan vi kun nå, hvis vi skaber et samarbejde på tværs af kommuner og regioner, som på tværs af  
sektorer kan sætte fokus på, hvordan vi skal komme i mål og indfri de ambitiøse klimamål. Vi løser hver især nogle forskel- 
lige opgaver, og vi har på tværs af landet nogle forskellige udfordringer. Derfor skal kommunerne stå sammen om en 
grønnere fremtid. 

Frederiksberg Kommune er initiativtager til Klimaalliancen, hvor landets grønneste kommuner forpligter sig overfor 
hinanden til at nå sine mål om CO2-neutralitet. Klimaalliancen leder af vores borgmester, Simon Aggesen.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• En CO2-neutral by senest i 2030

• Klimaløsninger udarbejdet i samarbejde med de borgere og virksomheder, som skal leve med dem til daglig. Blandt 
andet via vores nye bæredygtighedslaboratorium

• En ambitiøs klimatilpasningsindsats, hvor vi sikrer byen mod voldsomme skybrud i fremtiden

• En fortsat gennemførelse af vores elbilstrategi med flere ladestandere, p-pladser til elbiler, elbusser og skraldebiler, der 
kører på el, samt omstilling af kommunens øvrige vognpark til eldrevne køretøjer

• En grøn og bæredygtig indkøbspolitik, hvor kommunen stiller krav om bæredygtighed og driver den grønne omstilling i 
forhold til kommunens leverandører

• Aktivt grønt ejerskab i alle kommunale energi- og forsyningsselskaber med henblik på at mindske CO2-udledningen

• Vedvarende pres overfor Folketinget i forhold til at sikre flere og bedre muligheder for at stille grønne krav, herunder krav 
om CO2-neutralitet i fremtidige lokalplaner

• DGNB-certificering af alle nye kommunale byggerier

• Aktivt arbejde for flere trafikøer i byen, hvor vi - som pilotforsøg - arbejder på at minimere gennemkørende trafik

• Energioptimering af alle kommunens ejendomme for at nedbringe CO2-udledningen

• Aktivt arbejde for mere og bedre affaldssortering med henblik på mere genanvendelse og dermed mindre forbrænding 
og CO2-udledning

• Fortsat skolehaveforløb til alle 4. og 5. klasser på byens folkeskoler

• Bæredygtighed på skoleskemaet

• Bæredygtige lokalplaner i fremtiden
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Vi har et rigt kulturliv, som skaber fællesskab og gode oplevelser i vores by. Frederiksberg  
Konservative er garanten for, at kulturen på Frederiksberg fortsat udvikler sig og trives.

Frederiksberg bygger på en lang og rig kulturhistorie, som har været med til at forme vores by gennem flere hundrede år, 
og som vi bygger videre på den dag i dag. Gennem vores teaterliv, litterære miljø, humor- og satiretradition, musikliv og en 
stærk biblioteksservice har vi overtaget et fundament, som udgør grundstammen i det kulturliv, der hver dag glæder og 
oplyser mange mennesker på Frederiksberg.

Vi ved fra undersøgelser, at Frederiksbergborgerne elsker kultur og ønsker, at kommunen skal prioritere kulturlivet  
– sådan som man historisk set altid har gjort. Vores borgere er kulturforbrugere i langt højere grad, end man er i den  
øvrige hovedstad – eller i landet som helhed. Det forpligter, og det viser, at kulturen er en altafgørende ingrediens i livet  
på Frederiksberg. Både for børn og unge, forældre og bedsteforældre.

Vores teaterlandskab, Frederiksbergmuseerne og bibliotekerne udgør en stærk og levedygtig grundstamme for 
Frederiksbergs kulturliv, og Frederiksberg Konservative værner om disse institutioner og deres udviklingsmuligheder.  
For os er kulturen hjerteblod, både kulturarven og de mange nyskabende kulturudtryk i form af musikbegivenheder, 
gadeteater, udstillinger med samtidskunst og meget andet af alt det, der fylder vores by, inspirerer os og udvikler os som 
mennesker. Vi har et særligt fokus på børn og unge, som skal inspireres til at være kulturbrugere.

Fusionen af Frederiksbergs mange små, traditionsrige museer i Frederiksbergmuseerne har været en stor succes og skabt 
grobund for en spændende og dynamisk udvikling af Frederiksbergs museumsliv med styrket faglighed og bedre formidling 
på mange planer og platforme. Frederiksberg Konservative vil fortsat støtte udviklingen af Frederiksbergmuseerne og bakke 
op om, at de skaber stadig mere spændende oplevelser og udstillinger, som også er med til at sætte Frederiksberg på 
verdenskortet. 

Teaterlandskabet på Frederiksberg er mangefacetteret og rummer tilbud til mange målgrupper og aldersklasser.  
Med udviklingen af Ungdommens Nationalscene og Væksthuset på Aveny-T har Frederiksberg taget et vigtigt skridt  

Vi passer på kulturen og  
fællesskabet
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i retning af at gøre teateroplevelser mere tilgængelige og tiltrækkende for ungdomsgruppen, som ofte vælger den  
type af kulturtilbud fra. Riddersalen gør samtidig et stort og vigtigt arbejde for udvikling af børneteatret, og har med  
sine fine historiske rammer potentiale til også at være med til at fastholde byens morskabs- og revytradition.  
Frederiksbergs teaterlandskab skal i de kommende år konsolideres og sikres en stabil drift, der giver mulighed  
for øget kunstnerisk udvikling.

Vores biblioteker har i de senere år fastholdt og udbygget sin status som den førende af sin slags i Danmark.  
Denne udvikling skal fortsætte, og derfor er der behov for, at alle faciliteter udnyttes optimalt og løbende undergår en 
opgradering, sådan som det er sket med filialerne på Godthåbsvej, Danasvej og den store renovering af Hovedbiblioteket, 
der er på vej. Bibliotekerne skal støtte og udvikle læselyst og åbne døren til store fortælling, viden og fritidsliv for store og 
små, men der skal navnlig være fokus på, at børnene får grundlagt et godt forhold til bøger og læsning i en tidlig alder. Der er 
ikke meget, der er lige så gavnligt for utallige aspekter af tilværelsen og livskvaliteten som evnen til at fordybe sig i læsning. 

Frederiksberg har stort fokus på at give børn og unge et stærkt kulturelt fundament og gøre dem til del af et livskraftigt 
kulturelt fællesskab. Det er altafgørende, at børnene skal i deres opvækst lære glæden ved bøger, musik, scenekunst og 
historisk forankring at kende. Derfor indeholder vores kulturstrategier alle et særligt fokus på børns kulturtilbud, og derfor 
glæder vi os meget til inden for få år at kunne påbegynde opførelsen af den nye store Kultur- og Musikskole ved siden af 
Musikkonservatoriet. I fremtiden vil denne nye skole blive et vigtigt omdrejningspunkt for børnekulturen på Frederiksberg  
og vores børn og unges kulturelle dannelse.

Også de børn, som ikke af sig selv opsøger kulturtilbud, eller hvis forældre måske af ressourcemæssige årsager ikke ser 
sig i stand til at prioritere kultur, skal lære kulturlivet at kende. Derfor er samspillet mellem de frederiksbergske folkeskoler 
og kulturlivet meget vigtigt, og vi skal sikre, at kulturen hele tiden er tilstede på skolerne i form af f.eks. skoleorkester, 
instrumentklasser, bibliotekernes mange forskellige tilbud og muligheden for at komme i teatret mindst en gang årligt.

Vi vil også udnytte de mange synergier, der er mellem byens kulturliv på den ene side og erhvervslivet og turismesektoren 
på den anden. Ved at etablere innovative samarbejder på tværs, kan vi frembringe nye oplevelser og fritidstilbud til 
glæde for borgerne. Tilsvarende vil vi afsøge mulighederne for at integrere kunsten og kulturen markant mere i social- og 
sundhedssektoren, da der her findes et i vid udstrækning uudnyttet potentiale.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• Fastholdelse og styrkelse af et levende og nyskabende kulturliv

• Styrkelse og konsolidering af teatermiljøet på Frederiksberg

• Et fokus på at gøre børn og unge til stærke kulturforbrugere

• En ny Kultur- og Musikskole, som giver markant flere muligheder for kulturel udfoldelse for Frederiksbergs børn og unge

• Sikring af, at børn der ikke naturligt opsøger kulturen, også bliver introduceret til den, bl.a. via skolen

• En tættere integration mellem kulturlivet og erhvervslivet, turisme-, social- og sundhedssektoren
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Idræt er en vigtig del af et sundt og aktivt liv, og hos Frederiksberg Konservative lægger vi af-
gørende vægt på, at Frederiksbergs idrætsliv får bedre rammer og større udviklingsmuligheder.

Frederiksberg er den kommune i landet med mindst plads pr. borger til at dyrke idræt. Det skyldes først og fremmest, at vi er 
landets tættest befolkede kommune, og at pladsen til nye idrætsanlæg er knap. Men der er fortsat mulighed for at anlægge 
nye idrætsfaciliterer, ligesom vi hele tiden skal søge at optimere brugen af dem, vi allerede har. På Frederiksberg skal alle 
faciliteter helst være i brug fra tidlig morgen til sen aften.

Et bredt idræts- og fritidsudbud sikrer plads til bevægelse og engagement, og det fremmer sundhed og gode vaner, som 
er vigtige for alle aldersgrupper. Frederiksberg Konservative vil fortsat i samarbejde med foreningslivet arbejde for at 
tilvejebringe bedre faciliteter til idrætslivet, hvilket er stærkt tiltrængt i vores tætbyggede by. 

I de kommende år vil vi sikre, at vi kan opføre to nye idrætshaller på Frederiksberg på Rolighedsvej og Nordens Plads, 
ligesom der skal ske opgradering og vedligeholdelse af bl.a. vores kunstgræsbaner, som bl.a. er forudsætningen for, at 
der kan spilles fodbold året rundt på Frederiksberg. Det har vi i de senere år gjort en stor indsats for med en ny, samlet 
vedligeholdelsesplan for vores idrætsanlæg, så vi hele tiden kan sikre, at vi er helt up to date. Vi har også afsat penge til 
etablering af padeltennisbaner.

Også byens øvrige idrætsanlæg skal løbende vedligeholdes og opgraderes, og vi skal have fokus på, at vi udnytter alle 
faciliteter bedst muligt i en by, hvor plads er den største begrænsende faktor for et aktivt idrætsliv.

Vi passer på  
idræts- og fritidslivet
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Frederiksberg er en del af en levende storby, hvor kommunerne i hovedstadsområdet samlet set byder på en meget bred 
vifte af muligheder for at dyrke mange forskellige slags idræt. Frederiksberg skal og kan ikke selv tilbyde alt, men skal 
hele tiden samarbejde med de øvrige kommuner om at gøre det så let for Frederiksbergborgerne at benytte andre tilbud 
end dem, kommunen selv råder over. Tilsvarende er vi altid åbne overfor at andre kommuners borgere kan benytte vores 
idrætsfaciliteter. På den måde vinder alle, og Frederiksbergborgerne får flere udfoldelsesmuligheder på hånden.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• Et bredt idræts- og fritidsudbud som sikrer plads til bevægelse og engagement og fremmer sundhed og gode vaner

• Bedre muligheder for sport og idræt med bl.a. flere idrætshaller og opgradering af vores kunstgræsbaner og flere og 
bedre muligheder for at dyrke padeltennis

• Løbende vedligeholdelse af alle idrætsanlæg og fokus på, at de bliver udnyttet så meget som overhovedet muligt 
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Vi lægger afgørende vægt på, at Frederiksberg fortsat skal være en socialt bæredygtig  
kommune, og vi skal i fællesskab tager hånd om de borgere, som har det svært.  
Vi anerkender vigtigheden at et stærkt fællesskab.

Frederiksberg Konservative har en lang og stærk tradition for at udvise social ansvarlighed. Det er en del af vores og byens 
DNA. Derfor er det helt centralt for os, at mennesker, som er ramt af sociale problemer, skal hjælpes videre.

Frederiksberg er en kommune med mange ressourcestærke borgere. Men som en del af hovedstaden har vi også borgere, 
der har vanskeligt ved at få økonomien eller tilværelsen til at hænge sammen, og som har brug for en hjælpende hånd  
fra fællesskabet.

Vi har udarbejdet en masterplan for det sociale område, som sætter retningen og sikrer,  
at vi yder den rigtige hjælp til rette tid.

Under konservativ ledelse er der allerede iværksat en lang række initiativer i form af nye boligtilbud, herbergpladser for 
hjemløse med natvarmestue, opsøgende gadeplanstilbud og en række boligsociale initiativer sammen med øget støtte til 
og inddragelse af frivilligt socialt arbejde.

Vi har i de senere år fået nedsat et udsatteråd, som styrker dialogen med de mange forskellige aktører på området, der kan 
være med til at sikre, at vi i fællesskab bliver bedre til at støtte Frederiksbergs udsatte borgere.

Nøgleordet for en stor del af den sociale indsats er samarbejde, og vi ønsker at styrke dialogen med boligforeninger, frivillige 
samt øvrige civilsamfundsaktører og andre om at løse de sociale opgaver i kommunen endnu bedre.

Vi passer på hinanden  
– og dem, som har brug for  
fællesskabets hjælp
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Omdrejningspunktet i den sociale indsats er, at den enkelte borger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre 
afhængigheden af den offentlige indsats permanent ved at parkere mennesker på varig offentlig forsørgelse, hvis det på 
nogen måde kan undgås. Derfor skal den enkelte så vidt muligt hjælpes til selv at kunne klare sin egen tilværelse. 

I de senere år har der desværre været udfordringer med kvaliteten i Familieafdelingen, og der pågår lige nu et stort 
genopretningsarbejde med øget fokus på kvalitet i sagsbehandlingen og bedre støtte til udsatte borgere med behov for 
specialtilbud. Frederiksberg Konservative lægger afgørende vægt på, at denne indsats følges helt til dørs, og at vi kan være 
trygge ved alle dele af den service, vi leverer overfor kommunens udsatte borgere.

Frederiksberg har tradition for stort frivilligt engagement på det sociale område. Det skal vi fastholde og udbygge. Vi tror 
på, der ligger en stor værdi i, at vi som medmennesker hjælper hinanden, uden at det nødvendigvis skal være som led i en 
professionel relation.

Handicapområdet er velfungerende på Frederiksberg, og vi har et tæt samarbejde med Handicaprådet om tilgængelighed, 
adgang til personlig bistand, handicappladser og mange andre områder, som betyder meget i handicappedes hverdag. 
Frederiksberg skal være et godt sted at bo for alle borgere, uanset fysiske begrænsninger.

Også de psykisk syge skal der tages godt hånd om på Frederiksberg. Vi har en bred vifte af tilbud, også til unge der oplever 
psykiske problemer. Det er et område, som vi har stadig mere fokus på, da udfordringerne med psykiske problemer vokser i 
disse år.

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• En sammenhængende social indsats med fokus på at gøre den enkelte selvhjulpen

• Genopretning af Familieafdelingen og bedre støtte til borgere med behov for specialtilbud

• Styrket indsats imod hjemløshed

• Fortsat tæt samarbejde med Udsatterådet

• Bedre boligsocial indsats og øget samarbejde med frivillige og andre civilsamfundsaktører

• Tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge, de oplever sociale og psykiske problemer

• Fortsat stor fokus på frivillighed i det sociale arbejde

• En ambitiøs og effektiv indsats for integration af flygtninge
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Frederiksberg har stor fokus på borgernes sundhed. Med respekt for det enkelte menneskes  
frie valg vil vi gerne understøtte en sund livsstil og sikre, at kommunens forskellige indsatser 
bakker op om sundheden, og at der er rart for alle at være i byens rum.

På en lang række områder understøtter Frederiksberg en sund livsstil. Gennem de senere år har vi bl.a. vedtaget 
handleplaner for rygning og alkohol, og vi er en del af Sund By-netværket, som arbejder med at fremme sunde vaner.

Mange steder i vores byrum er der mulighed for fysisk aktivitet, bl.a. i vores åbne idrætsanlæg, som de senere år er blevet 
sat op mange steder i kommunen, ligesom vores cykelstinet og løberuter understøtter det sunde valg i dagligdagen. 

Coronakrisen har vist os, at der er mange forskellige måder, man kan bruge byens rum på, og vi skal være en førende by 
med hensyn til at inspirere til mange forskellige former for fysisk udfoldelse, gerne som led i dagligdagen.

Vi har på Frederiksberg et velfungerende kommunalt sundhedsvæsen. De kommende år er det vores forventning, at der 
vil være en udvikling, hvor kommunen i stigende grad tager sig af dagligdags sundhedsopgaver, som ikke kræver de højst 
specialiserede kompetencer, som vi finder på supersygehusene. Frederiksberg er godt klædt på til den opgave, som bl.a. 
skal have fokus i forbindelse med udviklingen af Hospitalsgrunden. Forudsætningen er dog, at staten er med på at dele 
udgifterne på en rimelig måde, når kommunen skal overtage flere af de dagligdags sundhedsopgaver.

Vi går samtidig ind for at styrke og videreudvikle vores gode sundhedscenter, som hjælper mange borgere i forhold til 
forebyggelse, genoptræning eller rehabilitering. Men sundhed er i vores øjne mere end blot fravær af sygdom.  
Det handler om trivsel og at føle sig som en del af et fællesskab. Sundhedscentret danner også rammerne om mange 
frivillige foreningers aktiviteter, som bidrager til lige præcis trivsel og fællesskab.

Vi passer på vores sunde by med 
fokus på forebyggelse
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Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• En fortsat udvikling af vores sundhedspolitik med henblik på at fremme det sunde valg i respekt for borgernes  

mulighed for at tilrettelægge deres eget liv

• Flere muligheder for fysisk aktivitet i byens rum

• Udvikling af sundhedscenteret

• Fortsat udbygning af den kommunale sundhedsindsats
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Vejen til et aktivt medborgerskab, hvor man kan forsørge sig selv og sine og bidrage til et godt 
samfund går for de fleste mennesker via arbejdsmarkedet. Frederiksberg er kendt for en aktiv  
og velfungerende beskæftigelsesindsats. Den skal vi fastholde og styrke. Og så vil vi være  
Danmarks førende iværksætter-by.

Frederiksberg ligger i toppen af landet, når det kommer til at hjælpe ledige tilbage i beskæftigelse. Det skyldes, at vi 
konsekvent søger at optimere indsatsen og investere i nye indsatser samtidig med at dialogen med borgerne udvikles og 
forbedres. Frederiksberg Kommune har et godt samarbejde med en lang række virksomheder om at matche behovet for 
arbejdskraft med ledige. Og vi tager netop udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det er den bedste og hurtigste vej 
tilbage i arbejde. Hver gang vi får en borger tilbage i arbejde gavner det en hel families økonomi og vores fælles velfærd. 
Frederiksberg er på den baggrund udnævnt som inspirationskommune for andre, der kan lære af vores løsninger. Det er vi 
stolte af.

Det er ikke kun ledige, som Frederiksberg Kommune lykkes med at få tilbage i arbejde. Vi ved også, at vejen til succesfuld 
integration ofte sker gennem arbejdsmarkedet. Derfor har vi et vedvarende fokus på at få nytilkomne borgere i beskæftigelse 
og dermed integreret i vores samfund. Og det lykkes vi med. 

Frederiksberg Konservative vil også styrke byens fokus på at vores unge kommer godt i vej med uddannelse og job. 
Der er stadig alt for mange på Frederiksberg, der ikke får sig en ungdomsuddannelse. Derfor skal der mere fokus på 
ungdomsuddannelserne i vores folkeskole, de unges sprogkundskaber, og der skal sættes ind, hvis vi ser, at en ung 
mistrives.

Danmarks førende iværksætter-by
Frederiksberg er kendt for sin stærke iværksætterkultur. Frederiksberg Konservative har derfor en målsætning om, at 
Frederiksberg bliver Danmarks førende iværksætter-by. Byen er fyldt med viden og uddannelsesinstitutioner og en masse 
mennesker, som brænder for at gøre en forskel og skabe en forretning. Det skal Frederiksberg Kommune understøtte.  
Derfor arbejder vi aktivt på at skabe de bedste rammer for at starte en virksomhed. 

Vi har godkendt en ny lokalplan for posthusgrunden på Finsensvej, hvor det nye Start-Up City opføres. Start-Up City tilbyder 
en blanding af boliger, butikker og kontorer for spirende iværksættere, der vil gøre området til en af Europas mest attraktive 
hubs for iværksættere. 

Med en stemme på Frederiksberg Konservative får du:
• Fokus på at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i virksomhedernes behov

• Styrket fokus på at vores unge kommer godt i vej med uddannelse og job

• Fortsat velfungerende integration af flygtninge

• En tydelig ambition om at blive Danmarks førende iværksætter-by

Vi passer på virksomhederne, arbejds-
pladserne og iværksætterånden
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