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Valgprogram 2017   

Råd til at passe på hinanden – og på Frederiksberg  
Vores ledetråd og vision er, at vi har råd til at passe på hinanden – og på Frederiksberg. Fordi 
vi grundlæggende tror på, at Frederiksberg har de bedste rammer for at udvikle velfærden, 
samtidig med, at der er styr på økonomien og vi holder fast i det, der gør Frederiksberg til 
noget særligt.  

Frederiksberg kommune er præget af de mange flere borgere, vi er blevet i de seneste år. På 
bare 12 år er vi gået fra at være ca. 90.000 til nu at være mere end 105.000. Og udviklingen 
fortsætter – Frederiksberg er i vækst.  

Frederiksberg skal styres effektivt og økonomisk ansvarligt. For når Frederiksberg vokser 
men samtidig ikke får mere luft til velfærd, så skal pengene ganske enkelt række længere.  

For os socialdemokrater ligger det dybt i vores DNA, at økonomisk ansvarlighed går hånd i 
hånd med social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed. Ansvarlighed er 
forudsætningen for, at der er penge til bedre velfærd.  

Ansvarlighed betyder også, at Socialdemokratiet ikke kommer til at stemme for 
skattestigninger. Den stigende grundskyld, som byens 1600 villaejere oplever som et stort 
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problem, er skabt af Folketinget og skal løses af Folketinget. Derfor går Socialdemokratiet 
ikke ind for lokale lappeløsninger med sænkninger af grundskylden. I stedet for at sænke 
grundskylden vil vi hellere sikre, at der bruges flere penge på flere boliger, der er til at betale 
for lønmodtagere.  

Ansvarlighed betyder også social retfærdighed, at vi kæmper for lige muligheder for alle 
børn. Og at vi forsøger at skabe en mere blandet by, så reklamedirektørens datter går i den 
fælles folkeskole med buschaufførens søn. At vi mødes med folk, der ikke ligner os selv i 
foreninger, parker, i boligområdet og i kulturlivet. Men social retfærdighed kræver også, at 
Frederiksberg får sat omsorgen for socialt udsatte mere i højsædet, end det er i dag. At vi 
sikrer en god ældrepleje og de bedste rammer for bevarelsen af værdigheden, når man som 
ældre har brug for hjælp. Og endelig har Frederiksberg også en hel særlig forpligtelse til at få 
integreret de mange hundrede nye borgere, som Frederiksberg har fået som flygtninge over 
de seneste år. De skal have boliger og gerne bo sammen med danskere, de skal have et 
arbejde eller en uddannelse, men de skal også blive en del af vores bys forenings- og 
kulturliv. Kun på den måde sikres en ordentlig integration.  

Endelig kræver ansvarlighed også, at miljømæssig bæredygtighed skal i højsædet, dels med 
den måde vi indretter vores by på, så vi opfordrer til miljøvenlige transportformer, men også 
ved at Frederiksberg går forrest i miljøkampen og som virksomhed har de mest ambitiøse 
miljøkrav, både når kommunen køber ind som til medarbejdernes daglige virke.   

På Frederiksberg har vi grundlæggende råd til at passe bedre på hinanden – og på vores alle 
sammens Frederiksberg. Med økonomisk ansvarlighed, social retfærdighed og miljømæssig 
bæredygtighed.  

 
Børnenes Frederiksberg  

Socialdemokratiet er børnenes og børnefamiliernes parti. Vi ved, at en god og tryg barndom 
er garanten for et godt voksenliv. Frederiksberg er i høj grad børnenes by, og byen skal 
danne ramme om en god, tryg og lærerig barndom for alle byens børn. Familier med børn 
skal føle, at Frederiksberg er det naturlige og den bedste kommune at bo i, når man venter 
sig eller allerede har fået børn.   
 
De fleste børnefamilier oplever en fortravlet hverdag med en mor og far, der begge har 
fuldtidsjob, som også skal passes. Børn tilbringer mange af deres vågne timer i 
daginstitution og deler derfor deres liv mellem to verdener: Den derhjemme og den i 
daginstitutionen. Hverdagen i daginstitutionen betyder derfor meget for barnets udvikling 
og trivsel, og det er derfor vigtigt for barnet, at det er en del af velfungerende 
sammenhænge mellem hjem og vuggestue eller børnehave.  
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Frederiksberg har gode daginstitutioner med et engageret pædagogisk personale, som yder 
en kæmpe indsats for at give vores mindste borgere en hverdag med både ro, tryghed og 
gode fællesskaber, men også med nye oplevelser og sjove og lærerige udfordringer. Dem 
skal vi turde vise mere tillid.  
 
De seneste år er der gang på gang blevet skåret og sparet på daginstitutionernes ressourcer. 
Og det kan mærkes. Normeringerne er gradvist blevet dårligere, og vores pædagoger skal 
løbe hurtigere og hurtigere for at få hverdagen til at hænge sammen på både grøn og gul 
stue. Det går ud over tiden til hvert enkelt barn. Der er mindre tid til at hjælpe barnet med 
overtræksbukserne, når det skal på legepladsen og hoppe i vandpytter og til at give trøst og 
ro, hvis barnet er ked af det, savner mor og far eller bare har brug for lidt voksentid alene. 
Dårligere normeringer går i sidste ende ud over vores børn og deres udvikling. Og for de 
svageste børn kan det få store konsekvenser senere i livet.  
  

Socialdemokratiet ønsker, at Frederiksberg skal være børnenes by. Vi ønsker at investere i 
vores mindste borgere og knække den ærgerlige kurve med både færre pædagoger og 
bevidstløse besparelser på daginstitutionerne. Vi vil altid stå på børnenes side og arbejder 
for:  

- Bedre normeringer i vores daginstitutioner  
- Daginstitutioner tæt på hjemmet, herunder flere pladser i Frederiksberg Øst  
- At bevare et bredt tilbud af dagtilbud med både små og store institutioner  
- At passe på vores skovbørnehaver - byens børn har ret til frisk luft  
- At rykke børnehavealderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år  
- Renovering af byens legepladser og små åndehuller for vores børnefamilier.  
   

Et løft til skolerne  

Socialdemokratiet elsker folkeskolen. Her lærer dine, mine, vores og deres børn hinanden at 
kende. På godt og ondt, i leg og i alvor. Det er i skolen, vi rigtig kommer tæt på hinanden og 
forhåbentlig også på nogen, der ikke ligner os selv. Og dén lære kan vi bære med os ud i 
livet, den er uvurderlig og fås ikke andre steder.   
 
For vi har rigtig mange sunde og ressourcestærke familier i vores by, og 3 ud af 4 børn går i 
folkeskolen! På dén måde bliver vores børn klogere på mennesker og samfund, og bedre 
rustede til at gå videre i livet.   

Vi vil arbejde for, at mange flere familier vælger folkeskolen til, fordi den byder på både 
lærdom og viden, fællesskab og styrke. Og vi vil arbejde for, at der er plads til alle de glade 
børn og familier, der gerne vil være der. De næste 4 år vokser antallet af 6-16-årige med 
næsten 500. Enhver der har været i en skoleklasse i vores by ved, at de sidder ganske tæt. 
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Derfor er det svært at forestille sig, at vi kan klare os i fremtiden uden at bygge endnu en ny 
folkeskole. En skole til de mange nye børn, men også en skole, der kan aflaste de øvrige, og 
sikre, at der er plads og luft, så børnene har et sundt arbejdsmiljø, gode faglokaler og 
tilstrækkeligt udeareal til, at de får lyst til at bevæge sig.  

Og tænk, hvis det kunne betyde skoledistrikter, der var så indlysende, at en familie kunne 
være sikker på at få plads på den folkeskole, der lå tættest hjemmet! Med en god fordeling 
af børn fra alle grupper i samfundet. Og at klassekvotienterne gav plads til fleksibilitet, så vi 
kunne undgå uønskede klassesammenlægninger.  

Socialdemokratiet vil skabe en Frederiksberg-model for folkeskolen, der tager imod en 
masse ivrige og lærelystne børn fra alle typer af hjem, og sender dem videre igen efter 10 år, 
med armene hævet over hovederne i begejstring og med mere videbegærlighed. En skole, 
der både kan lære vores børn at tænke selv, udregne komplicerede stykker, sammensætte 
bogstaver til ord, kapitler og afhandlinger, men også lære dem værdien af at kunne bruge 
sine hænder sammen med hovedet. Dansk, matematik, natur & teknik, men også 
håndværksfag, kodning og svømning. Sandheden er, at der er brug for os allesammen i vores 
fælles samfund, og at vi allesammen er gode til mindst én ting. Så om man vil bruge en 
hammer eller en raket til at skabe sin fremtid, kan man finde fundamentet og lysten i skolen. 
Og de mange børn, der har særlige talenter og som skiller sig ud positivt, skal opdages og 
finde plads til at udfolde sig inden for folkeskolens rammer.  

Mætte børn er sunde børn. Og alt for mange børn glemmer at spise morgenmad og endda 
frokost. I hvert fald er næringsværdien ikke i top. Derfor vil vi indføre god skolemad til alle. 
Allerhelst som reelle kantiner med dagens ret til 25 kroner, eller med gratis morgenmad til 
de store elever. Måske en frugtbod med brød, frugt og sunde drikke. Andre kommuner kan 
skabe bæredygtige madløsninger for få penge, så kan Frederiksberg naturligvis også.  

Fremfor alt vil vi skabe en skole, der lever op til vores ambitioner for byen. Hvor vi kan løfte 
alle børn og hvor vi kan sørge for, at de får lyst til at tage en uddannelse. En uddannelse der 
passer til dem. Som de vælger ud fra evner, lyst og fremtid. Hvor dét at tage en uddannelse 
er en værdi i sig selv. Hvor det er så meget bedre og klogere at tage en komplet tømrer-
uddannelse end en halvdårlig studentereksamen. Hvor æren følger med fliden. Det er god 
socialdemokratisk politik, og det er sund samfundsøkonomi. 

Uden dygtige lærere og pædagoger ingen god folkeskole. Socialdemokratiet vil arbejde for 
ordentlige forhold for både lærere og pædagoger, gode efteruddannelsesmuligheder og 
tilstrækkelige ressourcer. Og vi vil gerne arbejde for afbureaukratisering og inddrage vores 
dygtige medarbejdere i fremtidens folkeskole.  

Derfor arbejder vi for: 

-Skolemadsordning på alle Frederiksbergs folkeskoler  
-Gode og gennemtænkte faglokaler  
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-Udvidelse med en ny folkeskole  
-Mere fleksible rammer for klassestørrelser  
-At den folkeskole, der ligger tættest på ens hjem, er ens folkeskole.  

 
Det skal være fedt at være ung 

Ungdommen har altid haft en særlig plads i Socialdemokratiets hjerte. Det er nemlig vores 
unge, der står på tærsklen til eller netop er startet på deres voksne liv, som også har modet 
og kræfterne til at skabe forandring, fornyelse og til at se fremad – ikke tilbage. Kun ved at 
investere i en sund, veluddannet og ikke mindst velfungerende ungdom kan vi sikre 
fremtidens velfærd. En investering i ungdommen er en investering i fremtiden.  

Socialdemokratiet har altid haft et stærkt fokus på at skabe gode rammer for Frederiksbergs 
ungdom. Kommunens mange uddannelsesinstitutioner, herunder skoler, gymnasier og 
videregående uddannelser, bidrager alle til at skabe et godt ungdomsliv på Frederiksberg. 
Fokus på gode transportmuligheder og et spændende og pulserende byliv gør Frederiksberg 
til en by, hvor unge ønsker at blive boende - også i fremtiden. 

De fleste unge på Frederiksberg trives og benytter byens mange tilbud. Men man kan let 
komme til at glemme den alt for store minoritet af unge i vores kommune, som falder ud af 
uddannelsessystemet. Op mod hver 5. unge på Frederiksberg er ikke i gang med eller har 
afbrudt deres ungdomsuddannelse, hvilket placerer Frederiksberg uacceptabelt i forhold til 
andre danske kommuner. Der er en uheldig tendens til, at vi overser disse unge; at de falder 
under radaren og forsømmes. Det vil Socialdemokratiet lave om på. 

Vores løsning går ad to veje: På den ene side er der behov for bedre og tidligere 
studievejledning på vores folkeskoler for at modvirke, at de unge føler sig presset til at 
vælge en uddannelse, de ikke er klar til at påbegynde, hvilket kan føre til stress, dårlig 
samvittighed og frafald. På den anden side løser vi ikke problemet med at løfte vores 
udsatte unge uden også at tage fat på et andet – og mere tabuiseret emne – nemlig psykisk 
sårbarhed.  

Psykisk sårbarhed blandt unge er en af tidens allerstørste sundhedsproblemer. Også på 
Frederiksberg lever alt for mange unge med indre kvaler, der aldrig bliver opdaget og taget 
hånd om med frafald fra det sociale og uddannelsesmæssige fællesskab til følge. Kun 
gennem et målrettet fokus på oplysning om mulighederne for hjælp og vejledning kan vi 
sikre en tryg og ubekymret ungdom på Frederiksberg. Kun gennem nedbrydning af tabuet 
omkring psykisk sårbarhed kan vi løfte vores udsatte unge.  

Socialdemokratiet arbejder for:  

- Flere midler til styrkelse af Frederiksbergs Pædagogisk Psykologiske Rådgivning.  
- Tilbud om årlige psykiske sundhedstjek fra 5. klasse og opefter.  
- En mere målrettet vejledning af unge om alle ungdomsuddannelsesmuligheder. 
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- En mere aktiv indsats for at få frafaldne unge i uddannelse – uanset om de er i job 
eller ej. 

Et godt sted at være ældre  
Frederiksberg skal være en god by at blive både senior og ældre i. Hvor det er nemt at 
komme rundt, og der er kort afstand til spændende butikker og gode oplevelser på museer, 
biograf og teatre. Mange vælger byen til, når arbejdslivet slutter og nyder, at der er gode 
muligheder for at indgå i nye fællesskaber, smukke parker, arkitektur og gode oplevelser. 
Med Nordens største lufthavn i vores baghave og en Metro, der kører lige til døren, er 
afstanden mellem Frederiksberg og resten af verden dejlig kort.   

Frederiksberg skal være en by, hvor generationer mødes. På Frederiksberg vil vi have boliger 
til seniorer og vi bygger et plejehjem sammen med en sportsklub. Flere børnehaver besøger 
fast ældre på plejehjem. Socialdemokratiet arbejder for, at Frederiksberg bliver en by, hvor 
vi skaber mulighed for nye fællesskaber på tværs af generationer og pengepung. Derfor skal 
vi have en mere blandet by med boliger, der er til at betale som folkepensionist.   

Nogen lever for at spise, andre spiser for at leve. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at god, 
velduftende mad betyder meget for vores livskvalitet. Når man bliver ældre og ikke har 
kræfterne til at lave mad selv, og måske ikke kommer så meget ud, er det vigtigt, at den 
mad, kommunen leverer, er lækker og velsmagende. Mange ældre får spist for lidt, og det 
går ud over humøret og kræfterne. Derfor skal smagen og kvalitet være i top, men frem for 
alt, vil Socialdemokratiet arbejde for, at alle, der ønsker det, får mulighed for at spise i 
fællesskaber og at der igen laves rigtig mad på vores plejehjem. Ikke mere vakuumpakket 
mad, der modtages udefra og kun varmes op! Desuden er der mulighed for, at 
hjemmeboende kan spise på bl.a. visse plejehjem, og kommunen skal sørge for ordentlig 
information om disse muligheder, så borgerne ikke som nu nærmest skal lede efter 
dem eller få kendskab til dem ved et tilfælde. 

Der er skåret meget på hjemmehjælpen under den nuværende borgmester og alt for mange 
har oplevet, at de blive tildelt en hjælp, som senere bliver fjernet eller skåret ned, selv om 
man ikke har fået det bedre. Den udvikling vil Socialdemokratiet sætte en stopper for.   

På Frederiksberg skal det være trygt at blive ældre, og alle der har behov for hjælp, skal have 
hjælp og have tryghed for, at hjælpen ikke pludselig stoppes igen. Socialdemokratiet vil 
arbejde for, at der altid skal være én ansvarlig medarbejder, der har styr på den hjælp, man 
får, og som både den ældre og pårørende kan henvende sig til, hvis der sker noget. Som 
sørger for, at der både er styr på maden og hjælpen, hvis man har været indlagt og kommer 
hjem igen. Gennem styrkelse af det nære sundhedsvæsen, vil socialdemokratiet arbejde for, 
at den ældre medicinske patient ikke udsættes for unødige genindlæggelser. 

Vi er ved at modernisere kommunens plejehjem, så de lever op til nutidens standarder. 
Socialdemokratiet arbejder for, at der kommer produktionskøkkener på alle plejehjem, så 
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der dufter af mad på gangene. Ligesom i ældreplejen er der skåret på plejen og omsorgen på 
plejehjemmene.   

Men der er en grænse for, hvor hurtigt personalet kan løbe dag og nat. Vi vil gøre op med 
bureaukratiet og lade de ansatte selv styre deres arbejdsdag, så der bliver mere tid til pleje 
og omsorg.   

Socialdemokratiet arbejder for, at det skal være trygt at blive ældre på Frederiksberg.   

Vi arbejder for:  

-Fortsat A- bus på Gammel Kongevej og andre, centrale strækninger også når metroen åbner   
-Flere boliger der er til at betale for seniorer og ældre  
-Hjemmelavet mad på alle byens plejehjem  
-Tryghed i hverdagen med én ansvarlig hjemmehjælper, der kender dig og din familie     
 -Genindførelse af hovedrengøring for borgere, der modtager hjemmehjælp. 
-Mere tid til pleje og omsorg.  

Sund og rask på Frederiksberg 

Fri og lige adgang til sundhed er en hjørnesten i Socialdemokratiets politik. Vi er optaget af 
at udvikle sundhedsvæsenet, så alle får gavn af den nyeste viden og de mest avancerede 
behandlinger og forebyggende indsatser, lægevidenskaben kan tilbyde. Og vi er optaget af, 
at omsorg og pleje nær hjemmet og familien spiller en stor rolle for ens livskvalitet, især hvis 
man er i et længerevarende eller kronisk forløb. 
 
På Frederiksberg er vi gået fra at eje og drive vores eget hospital til at se det langsomt lukket 
ned i disse år. Fordi hospitalerne specialiseres og samles på færre og større hospitaler. Vi 
bytter nærhed for mere specialisering, og det er fint, når det handler om at få den bedste 
behandling baseret på nyeste viden. Men det er ikke fint, at miste nærheden til sit hjem og 
sin familie og omgangskreds, hvis man er indlagt i en længere periode til efterfølgende 
behandling, pleje eller genoptræning. 
 
Derfor vil Socialdemokratiet have fokus på det nære sundhedsvæsen. Så den eksisterende 
genoptræning (rehabilitering) på Frederiksberg Hospital suppleres med flere pladser til 
opfølgende pasning og pleje, for dem, der har de behov. 

 
Forebyggelse handler om, at vi har adgang og motivation for at bevæge os, spise sundt og 
indgå i varme, sociale fællesskaber. Her kan vi gøre mere for hinanden på Frederiksberg. 
Sikre os, at de mindste kommer ud hver dag i vuggestuen og børnehaven, følge nøje op på, 
at alle skoler tilbyder 45 minutters bevægelse om dagen, bygge flere cykelstier og 
idrætsfaciliteter og arbejde med frivillige og foreninger på, at flere ensomme kommer med 
ind i fællesskaber. Men vi skal altid blive klogere på, hvordan vi i kommunerne kan blive 
bedre til forebyggelse og hvordan vi forbedrer den kommunale sundhedsindsats og med 
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Frederiksbergs historie med tidligere eget hospital er det oplagt, at Frederiksberg 
understøtter forskningsprojekter i kommunal sundhedsindsats samt bedre samarbejde 
mellem region og kommune. 
 
Flere og flere oplever stress, psykiske problemer og modgang i livet, der er svært at komme 
igennem. Antallet af børn og unge med diagnoser og store vanskeligheder stiger voldsomt i 
disse år. Det er forfærdeligt, at vores rige samfund også er et samfund, det for så mange er 
svært at være en aktiv deltager i. Den udvikling skal vi have vendt. Socialdemokratiet vil øge 
indsatsen for den psykiske trivsel. 
 
Socialdemokratiet foreslår, at: 
• udbygge det nære sundhedsvæsen med ekstra pladser til pasning og pleje, • skabe bedre 
muligheder for bevægelse og en sund livsstil uden ensomhed, • øge indsatsen for at 
afhjælpe stress og øge psykisk trivsel, • skabe sammenhæng mellem kommuner, almen 
praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhængende og helhedsorienteret 
patientforløb, • understøtte lokalt forskningsprojekt med henblik på at blive bedre til 
forebyggelse og samarbejde mellem region og kommune. 
 

En mere blandet by med plads til alle  
Frederiksberg er en dejlig kommune. Her har vi næsten det hele på bare lidt over 8 
kvadratkilometer. Vi har kulturen og parkerne. Zoologisk Have og slottet. Caféliv og 
shopping. Der er nye erhvervscentre som Flintholm og der er konsulentfirmaer og 
lægeklinikker i gamle herskabslejligheder. Der er kort sagt noget for enhver.  

Men vi bor tæt og derfor er den mest knappe ressource, vi har på Frederiksberg, plads. 
Derfor skal vi altid tænke os godt om, når vi bygger nyt. For det, der bygges, skal som regel 
stå her i mange, mange år samtidig med, at der er grænser for, hvor mange vi kan bo på 
Frederiksberg uden at gå på kompromis med krav om opholdsarealer og grønne områder.  

Plads som en knap ressource gælder også, når det handler om trafikafviklingen. Med både 
biler, cyklister, gående og parkeringspladser er der rift om pladserne. For Socialdemokratiet 
skal der være plads til alle – også i trafikken. Men hvis der enkelte steder ikke er plads til 
alle, er vi ikke i tvivl: så prioriterer vi de bløde trafikanters sikkerhed højere end bilerne. 
Derfor skal vi også have mere parkering flyttet ned under jorden og flere og bedre cykelstier 
på bl.a. Vodroffsvej, Frederiksberg Allé samt større skoleveje.  

I den kommende valgperiode skal Frederiksberg Hospitals grund påbegynde omdannelsen 
fra hospital til byområde uden hospital, da hospitalet skal flytte til Bispebjerg. Vigtige 
beslutninger skal træffes, herunder bl.a. om de fine gamle bygninger, men også om hvor tæt 
og højt der skal bygges og hvad der skal bygges.  

Socialdemokratiet har en grundlæggende vision om en mere blandet by, hvor der er flere 
boliger, der er til at betale for lønmodtagere. Og den nye ”hospitalsby” skal være et fyrtårn i 
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den forbindelse. Her bør være blandede boformer, moderne bofællesskaber med 
fællesspisning, hvor fx ældre og studerende kan mødes. Her skal være erhverv og 
servicefunktioner og så er det Socialdemokratiets vision, at grunden skal huse en ny 
folkeskole, som Frederiksberg får brug for. Herudover bør der bygges en metrostation ved 
hospitalsbyen ved en kommende metrolinje, der bør laves under Fasanvej og gå fra Zoo helt 
ud til Bispebjerg, så Frederiksbergs borgere også i fremtiden får nem adgang til hospitalet.  

Endelig skal Frederiksberg arbejde for at blive CO2-neutral før 2030, bl.a. ved mere genbrug, 
flere træer og grønne tage samt mere miljøvenligt byggerier og klimarenoveringer.  

Socialdemokratiet arbejder for:  

-Flere p-pladser flyttes ned under jorden  
-Flere cykelstier på større skoleveje  
-Mindst 25 % alment byggeri i den nye hospitalsby, hvoraf en betydelig andel skal være            

ungdomsboliger med en husleje på 3.500 kr. eller under. 
 -Metro under Fasanvej og metrostation ved hospitalsgrunden  
- Frederiksberg som CO2-neutral by inden 2030  
- Mere genbrug, flere træer og grønne tage samt mere miljøvenligt byggeri.  
  

Frederiksberg - kulturens by  

Elektronisk musik i Frederiksberg Have, små museer om guldalderen og Storm P, 
børneteaterforestillinger i Riddersalen, spektakulære udstillinger i Cisternerne under 
Søndermarken, velbesøgte biblioteker, gode teatre og Danmarks bedste kommunale 
svømmehal.  På kun 9 kvm har Frederiksberg det hele! Frederiksberg er en by, hvor vi 
prioriterer kultur for alle og fra alle. Frederiksberg er kulturens by.  

Kunst og kultur bryder grænser og åbner nye rum. Gennem kunst og kultur får vi mulighed 
for fælles oplevelser, som understøtter Frederiksbergs historie, identitet og 
sammenhængskraft. Kultur og kunst knytter bånd mellem højhusene og villakvartererne, 
mellem unge og ældre og mellem nydanskere, socialt udsatte og andre danskere. Alle skal 
have adgang til kultur uanset alder, indkomst, uddannelse og etnicitet.  

For Socialdemokratiet er kultur åndelig velfærd. Både de brede kulturtilbud men også de 
mere unikke smalle kulturelle oplevelser. For Socialdemokratiet er bredde og den mere 
såkaldte smalle kunst ikke hinandens modsætninger. Begge dele er til gavn for 
Frederiksberg. Vi ønsker derfor både at værne om vores fantastiske biblioteker, støtte vores 
små og skæve museer og samtidig være modige og investere i større events som Sambuichi i 
Cisterne, Aprilfestivalen og tilbagevendende musikevent, Stella Polaris.  

Frederiksberg Svømmehal ligger i hjertet af Frederiksberg og er en af Danmarks ældste og 
uden tvivl skønneste svømmehaller. Hver dag ugen rundt er den proppet med glade 
badegæster. Både børn og voksne såvel som motions-og konkurrencesvømmere. Det bliver 
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til næsten 600.000 besøgende hvert år. Socialdemokratiet ønsker at værne om vores 
smukke gamle og ikke mindst veldrevne svømmehal, og vi vil kæmpe imod borgerlige 
“eksperimenter” som f.eks. at sælge vores helt unikke perle til private aktører.  Den nye 
svømmehal, som var en gammel socialdemokratisk mærkesag, kommer til at give et løft til 
hele Flintholm området og tage lidt af presset af Frederiksberg Svømmehal, men den må 
ikke medføre, at vi ikke prioriterer investering og udvikling af den gamle svømmehal.  

Foreningslivet er noget helt enestående for Danmark. Og det samme gælder på 
Frederiksberg, hvor tusindvis af børn og voksne enten er frivillige eller aktive udøvere i en 
forening eller idrætsklub. Et aktivt fritidsliv er sundt både for børn og voksne og samtidig 
godt for fællesskabet. Dansk idrætsforbund har en Vision 25-50-75, hvor 75% af danskerne i 
2025 skal dyrke idræt, og 50% af befolkningen skal dyrke idrætten i en forening. 
Socialdemokratiet ønsker at bakke op om DIF’s ambitiøse plan her på Frederiksberg, og vi vil 
arbejde for at styrke foreningslivet herunder bedre hal- og banekapacitet til vores mange 
klubber. Vi vil sikre, at rammerne er der, så alle har mulighed for et aktivt fritidsliv. Så byens 
børn kommer fra venteliste til holdliste! Og vi vil arbejde for trygge rammer til vores mange 
aktive seniorer, således at så mange som muligt kan forblive aktive hele livet igennem.   

Et aktivt fritidsliv skal gælde for alle børn. Alle skal have mulighed for en aktiv fritid, uanset 
hvor meget mor og far tjener, eller om de kommer fra Schønbergsgade eller Syrien. Derfor 
vil vi bevare det eksisterende fritidspas og gerne udvide det til at gælde for flere år. 
Derudover ønsker vi løbende aktivt at opsøge og støtte initiativer, der kan få flere udsatte 
børn med i kultur- og foreningslivet.   

For Socialdemokratiet er et aktivt fritids- og kulturliv det samme som åndelig velfærd. Det 
understøtter stærke fællesskaber og sikrer sammenhængskraften på tværs af alder, 
pengepung og etnicitet. Socialdemokratiet er kulturens parti.   

Derfor arbejder vi for at:      

- bevare Frederiksbergs små storbymuseer og byens biblioteker, herunder gerne ved 
tilføjelse af bymuseum. 

- støtte både den smalle og brede kultur    
- udnytte og forbedre kommunens hal- og banekapacitet. Gerne med mere kunstgræs og 

flere haller  
- arbejde for mere pigefodbold  
- bevare og udvide fritidspasset, så alle børn har adgang til et aktivt fritidsliv  
- herunder gerne ved tilføjelse af bymuseum. 
- beskytte og bevare Frederiksbergs Svømmehal.  
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