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Tid til ordentlighed og omtanke
Frederiksberg er en by, som vi er mange, der elsker. Frederiksberg Have eller Lindevangsparken.
Måske de små forretninger på Gammel Kongevej eller Peter Bangs Vejs sprudlende butiksliv. De
smukke gamle folkeskoler, der i mere end 100 år har lagt rammer til børns dannelsesrejse.
Diakonissestiftelsen eller Frederiksberg Hospital. Frederiksberg Slot, byens museer eller der hvor
selveste Helle Virkner (og Jens Otto Krag) boede. De små haver på en sommerdag med musik
og hygge. Alléens teatre, hvor tidens største skuespillere har slået (og slår) deres folder. KBHallen, hvis forgænger hvor selveste Beatles spillede og Churchill talte og som i dag sprudler af
liv, fodbold og tennis.
Frederiksberg er alt dette – og meget til. Men Frederiksberg er noget meget vigtigere end alle
stederne, de smukke bygninger og alléerne. Frederiksberg er de mennesker, der bor her. Men
hvad er det, som den særlige Frederiksberg-stemning egentlig består af?
Hvis man skal sætte to ord på, hvad det er for os socialdemokrater, så betyder ordentlighed og
omtanke meget for os, der bor på Frederiksberg. Vi skal tale ordentligt, men vi skal også opføre
os ordentligt. Når vi har set, at kapitalfonde er væltet ind over det frederiksbergske boligmarked
de sidste fire år, så er det ikke ordentligt. Når boligspekulation tager over for ordentligheden og
den blandede by, så er det på tide, at vi siger stop.
Omtanke er også afgørende, fordi vi på Frederiksberg altid bør holde fast i, at vi skal være en
by, hvor der er særligt omtanke for dem, der ikke kan klare sig selv. Om det er hjemmehjælpsmodtageren, der efter et langt arbejdsliv nu har brug for omsorg og nærvær. Om det er barnet,
der har det svært i skolen eller børnehaven og har brug for den ekstra støttende hånd i ryggen.
Eller om det er ham eller hende, der er på kanten af samfundet, og som har brug for et fællesskab, som hjælper tilbage til fællesskabet med en bolig, der er til at betale og måske på sigt et
job. Og omtanke fordi vi altid skal stræbe efter at levere den bedst mulige service til alle byens
borgere – mest muligt effektivt.
Dette er Socialdemokratiet på Frederiksbergs valgprogram for kommunslvalget i 2021, men vores visioner og ideer rækker længere frem end blot fire år. Med stor ydmyghed melder vi os klar
til at tage lederskabet af vores by på os, og en kerneværdi for os er netop omtanke – men også
omhu. Og hvis man skal udvise omhu, så kan man ikke træffe kortsigtede beslutninger. Klimakrisen, boligpolitikken og mange af tidens andre største dilemmaer kræver netop et længere
perspektiv. Derfor er visionerne i dette program helt frem mod 2030. Vi håber at kunne indfri
dem før, men vi arbejder for en langsigtet udvikling med fokus på bæredygtighed – økonomisk,
socialt som klima- og miljømæssigt. Med ordentlighed og omtanke – og uden at vi hæver skatten. Og gerne i det bredest mulige samarbejde politisk.
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Børn
Alle børn skal have de bedste muligheder
Et godt børneliv er afgørende for den senere tilværelse. Alle børn skal have de bedste muligheder
i livet. Udsatte børn er vores største forpligtelse. De, hvis forældre ikke kan sikre en tryg opvækst, skal løftes af fællesskabet. Derfor arbejder Socialdemokratiet for at skabe gode rammer
om en tryg opvækst og stærke daginstitutioner, hvor der er plads og tid til omsorg, kreativitet,
leg og udvikling. Der skal være tilstrækkeligt med voksne og gode legepladser, som udvikler
motorikken og udfordrer nysgerrigheden.
De fleste børn på Frederiksberg går i daginstitutioner. God pasning tæt på hjemmet er vigtig for
at få hverdagen til at hænge sammen. I weekenderne, hvor der er bedre tid til udflugter, skal
vores by tilbyde gode oplevelser, sjove legepladser og idrætsmuligheder.
I denne valgperiode har Socialdemokratiet bl.a. kæmpet for og fået gennemført:
❖ Bedre normeringer i daginstitutionerne.
❖ Flere penge og bedre indsatser for udsatte børn.
❖ En bevarelse af skovbørnehaverne.
Frederiksberg står i øjeblikket midt i en børneskandale. Det har vist sig, at der ikke var styr på
sagsbehandlingen af kommunens ca. 1050 børnesager. Det kan vi ikke være bekendt. Ordentligheden skal tilbage på børneområdet. Indsatsen for et bedre børneliv på Frederiksberg stopper
dog ikke her. Der er fortsat behov for bedre normeringer i daginstitutionerne (rigtige minimumsnormeringer), og der er brug for sjovere og flere legepladser1 og andre aktiviteter til de mindste.
Der er også behov for en styrket indsats for børn uden dansk som modersmål. Deres chancer
for at få et godt skoleforløb hænger nemlig tæt sammen med deres danske ordforråd.
Socialdemokratiet vil derfor frem mod 2030 arbejde mod:
❖ Bedre normeringer i daginstitutionerne (rigtige minimumsnormeringer).
❖ En børnehavealder på 3 år.
❖ Genopretning af indsatsen for udsatte børn, så alle i rette tid får den hjælp, de har behov
for.
❖ Øget fokus på at børn, der ikke har dansk som modersmål, får bedre hjælp til at øge
deres danske ordforråd.

1

Vores politik for flere legepladser uddybes i afsnittet Byudvikling.
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Folkeskolen
Velfærdssamfundets kronjuvel
For os socialdemokrater er folkeskolen på mange måder velfærdssamfundets kronjuvel. Hér går
direktørens datter i skole med SOSU’ens søn. Det er ekstremt værdifuldt for sammenhængskraften på Frederiksberg, at flest mulige tilvælger folkeskolen. Vi må aldrig ende med skoler,
hvor eksempelvis ”den kreative klasse” eller for den sags skyld de faglærte arbejdere ikke fravælger den lokale folkeskole. Folkeskolen er for os alle.
Skolens vigtigste formål er at sikre høj faglighed, dannelse og trivsel blandt eleverne. Med et
omskifteligt arbejdsmarked, hvor mange af fremtidens jobs end ikke kendes i dag, er det afgørende, at vores børn og unge få den bedst tænkelige robusthed i forhold til fremtidens forandringer. Ikke mindst værdien af kildekritik, omstillingsparathed, samfundsdeltagelse og innovation er kerneværdier for fremtidens skole.
Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for og fået gennemført:
❖ Skolemadsordning på alle Frederiksbergs skoler.
❖ Lokal arbejdstidsaftale for lærerne – i samarbejde med særligt SF og Enhedslisten.
❖ Midler til maks. 26 elever i klasserne på alle skoler (fra 0. klasse og op).
Vi er dog langt fra i mål med at passe bedst muligt på vores ”kronjuvel”. For vi oplever desværre,
at alt for mange elever ikke består afgangseksamenerne i dansk og matematik. Skolen svigter
de svageste elever – og vi kan se, at stadigt flere føler sig ensomme, særligt blandt vores unge.
I øvrigt regner det ind på Lindevangsskolen og Søndermarksskolen på grund af huller i taget!
Intet af dette kan vi acceptere.
Derfor vil Socialdemokratiet frem mod 2030 arbejde mod:
❖ Renovering af alle skolebygninger – Lindevang og Søndermarken skal være færdige senest i 2025.
❖ Ressourcer til alle skoler, så der kan dannes klasser på max 24 elever – mere tid til den
enkelte elev.
❖ Opprioritering af SFO og klub med bedre normeringer og flere ressourcer – investering i
børn og unges trivsel og venskaber som ikke primært foregår på sociale medier.
❖ Forsøg med profilskoler, hvor Søndermarksskolen f.eks. målrettet arbejder med idræt og
bevægelse.
❖ At få programmering, design og 3D-modellering på skoleskemaet.
❖ Erhvervspraktik i de ældste klasser
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Ældre
En sjov og værdig alderdom
Frederiksberg skal være Danmarks bedste by at blive ældre i. Vi vil skabe en by for både de
seniorer, der har brug for hjælp og for dem, der gerne vil hjælpe andre. Frederiksberg skal være
fyldt med tilbud om sport, kreativitet, debat, kunst, kultur og oplysning samt skabe muligheder
for samvær, kammeratskab, frivillighed og bevægelse uanset interesser og alder.
Når kræfterne ikke længere rækker, skal vi stå klar med en omsorgsfuld hjemmepleje og plejehjem, der føles som et hjem og ikke som en institution. Vi vægter tid til nærvær, hjemmelavet
mad og god og hyggelig stemning.
Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for og fået gennemført:
❖ Plejehjemsrenoveringer, så de bringes op til nutidens standarder.
❖ Bedre mad og flere aktiviteter på plejehjemmene.
❖ Færre på samme stue på vores genoptræningsafdeling på Frederiksberg Hospital.
En værdig ældrepleje tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Ordentligheden skal
igen kendetegne kommunens tilbud. Derfor ønsker vi et opgør med minuttyranniet og mere
plads til, at personalet kan bruge deres faglighed i hverdagen. Dygtige medarbejdere er kernen
i ældreplejen. Vi vil derfor sætte fokus på rekruttering i ældreplejen og på det gode arbejdsmiljø.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde på:
❖ Flere midler til det frivillige foreningsliv for ældre.
❖ Klippekort til ældre hjemmehjælpsmodtagere, hvor man har frihed til at vælge, om man
f.eks. ønsker at blive ledsaget på bytur, få vasket gardiner eller blive fulgt til frisøren.
❖ Forsatte renoveringer af plejehjem til nutidens standarder. Vi ønsker køkkener på alle
plejehjem, så det er muligt at dufte den hjemmelavede mad.
❖ Enestuer på genoptræningen. Det er uværdigt at ligge 3-4 sammen, når man er syg og
har brug for genoptræning.

Sundhed
Mere sammenhæng i forebyggelse
Corona-epidemien har vist, at der er behov for et tæt samarbejde mellem stat, region, kommune, praktiserende læger og andre praksisgrupper for at give borgerne den bedst mulige sundhedshjælp. Nye supersygehuse og øget specialisering forbedrer behandlingen, men betyder også
kortere indlæggelsestider for den enkelte borger. Frederiksberg Kommune skal skabe langt
bedre sammenhæng ikke mindst for de ældre medicinske patienter, der udskrives til kommunal
rehabilitering. Der bliver brug for flere pladser i den kommunale rehabilitering i fremtiden, da
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antallet af ældre medborgere stiger, og da specialiseringen på sygehusene øges. Det kræver et
langt tættere samarbejde mellem kommunen, sygehuset og de praktiserende læger. Frederiksberg skal også styrke den forebyggende indsats og forbedre sine tilbud om blandt andet rygestop
og misbrugsbehandling.
Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for og fået gennemført:
❖ En skarp rygepolitik, så store dele af Frederiksberg er røgfri eller er ved at blive det.
❖ Genopretning af tandplejen.
Den kommunale sundhed skal udbygges betydeligt, så lettere behandling kan klares af sygeplejersker i hjemmet frem for på sygehuset. Det giver borgerne en nemmere hverdag. Samtidig
skal der mere fokus på forebyggelse, hvor flere aktiviteter skal holde os rørige og selvhjulpne
oppe i alderen. Fysiske aktiviteter, kammeratskab og samvær over fælles interesser hjælper
både på den fysiske og psykiske sundhed. Vi er allerede nået et godt stykke med at reducere
rygningen, men vi skal helt i mål i samarbejde med ungdomsuddannelser og arbejdspladser
samt med opfordringer og hjælp til rygestop for alle.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde for:
❖ Frederiksberg som røgfri kommune.
❖ Flere midler til forebyggelse og aktiviteter.
❖ At flere lettere behandlinger skal kunne varetages af hjemmesygeplejen vha. kompetenceudvikling og ny teknologi.
❖ At alle børn og unge skal tilbydes sorggrupper, hvis de har mistet et nært familiemedlem.
❖ Bedre hjælp til at forebygge psykiske lidelser og mistrivsel.

Tryghed
Sikre gader både dag og nat
Frederiksberg er for det meste en tryg by at bo i. Kriminaliteten er faldende, og vi har et tæt
samarbejde med politiet om at forebygge kriminalitet. Selvom det er det generelle billede, har
vi i løbet af det sidste år været vidner til et tragisk mord på en ung mand på åben gade samt
drabet på et lille barn som følge af vanvidsbilisme. Det er ubærligt, og heldigvis har Folketinget
grebet resolut ind med skærpede straffe og andre initiativer målrettet den vanvidsbilisme, vi alt
for ofte oplever i vores gader.
Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for og fået gennemført:
❖ Forøgede midler til udsatte unge, så flere får hjælp til at undgå kriminalitet.
❖ Flere vejbump, så farten sænkes til gavn for gående og cyklende.
❖ Genindførelse af cyklistprøve for skoleelever, så de kan begå sig sikkert i trafikken og
lære lokalpolitiet at kende på en hyggelig måde.
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Tryghed handler ikke kun om den kriminalitet, der begås og anmeldes. Det handler også om
følelsen, når man går på gaden en mørk aften, eller når man sender børn og unge ud på egen
hånd. Tryghed skabes bl.a. gennem trafiksikkerhed, når vi forhindrer ulykker og skaber sikre og
trygge veje og cykelstier2. Vi skaber også tryghed, når vi forebygger kriminalitet ved at hjælpe
unge fra udsatte boligområder med et fritidsjob og viser dem en anden vej end at hænge på
gaden.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde mod:
❖ Fritidsjob til kriminalitetstruede unge, så de tilbydes et alternativ.
❖ Vejkameraer på de store indfaldsveje, hvor der i dag kører biler i alt for høj fart.
❖ Frederiksberg skal gennemgås for mørke, lyssky lommer, hvor der kan foregå narkohandel. Flere overvågningskameraer og mere lys skal op på de steder, hvor der er mest
utrygt.
❖ Dialog med politiet om flere synlige betjente på gaden.

Socialindsatsen
Alle skal med!
Socialpolitik er en central del af Socialdemokratiets DNA. I 150 år har vi kæmpet for fattige og
socialt udsatte mennesker ud fra en simpel, men grundlæggende overbevisning: Alle skal med!
Socialdemokratiet arbejder for, at der altid er et fintmasket socialt sikkerhedsnet til de mest
udsatte borgere. Ingen må falde igennem. Hjemløse skal have adgang til et måltid mad og en
varm seng, økonomisk og socialt udsatte borgere skal have gratis gældsrådgivning og mulighed
for sammen med deres børn at deltage i Frederiksbergs mange kultur-, idræts- og foreningsfællesskaber. Pengepungens størrelse må aldrig afgøre, om man er med eller uden for.
I valgperioden har Socialdemokratiet kæmpet for:
❖
❖
❖
❖
❖

Socialsygeplejesker.
Gældsrådgivning til økonomisk og socialt udsatte borgere.
Nødherberg og tag over hovedet til hjemløse.
Forbud mod reklamer for kviklån og pengespil i offentlig transport på Frederiksberg.
En undskyldning til Frederiksbergs Godhavnsdrenge.

Socialdemokratiet mener, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs. Frederiksberg bør
som en af landets rigeste kommuner have “brede skuldre” og udvise omsorg og ordentlighed
over for vores udsatte borgere. For vi har et særligt ansvar for at passe på dem, der har det
svært. Alt for mange borgere på Frederiksberg står udenfor og mærker hverken kommunens
overskud eller får del i vores stærke fællesskaber. Vi har fattige ældre og børnefamilier, hård
2

Vores trafikpolitik uddybes i afsnittet Byudvikling.
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vold og ungdomskriminalitet, misbrugere og hjemløse. For Socialdemokratiet er ansvar, omsorg
og ordentlighed nøgleord for, hvordan vi behandler vores socialt udsatte medborgere.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde mod:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Gratis tandlæge til socialt udsatte borgere.
At dæmme op for den voksende ensomhed blandt unge, ældre og udsatte borgere.
En styrket tidlig indsats til sårbare familier.
En styrkelse af vores SSP-samarbejde.
Gratis kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til alle socialt udsatte borgere.
Et krisecenter med have og ordentlig udeplads til voldsramte familier.

Arbejdsmarked og uddannelse
Ingen skal afskæres for at bidrage til fællesskabet
En stor del af livet bruges på vores uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Vi går ikke kun
på arbejde og i skole for indkomsten og læringen, men også fordi det giver en identitet og en
mulighed for at bidrage. Derfor har Socialdemokratiet altid kæmpet for at inddrage så mange
som muligt i arbejdsfællesskabet og på uddannelsesinstitutionerne. Alle skal kunne bidrage i det
omfang, de kan. Vores jobcenter bør være et sted, som hjælper borgerne videre i livet og ikke
fanger dem i et virvar af ydelsesforløb, vores ungecenter skal give den enkelte unge støtte til at
uddanne sig, og vores erhvervspolitik skal sikre, at Frederiksberg har masser af gode arbejdspladser lige nede om hjørnet.
I valgperioden har Socialdemokratiet derfor bl.a.:
❖ Kæmpet for en ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet sammen med Det Radikale Venstre og Enhedslisten.
❖ Presset på for at give en stærkere stemme til borgere, der er i kontakt med Jobcenteret.
❖ Flere gange forhindret besparelser på ungeindsatsen, som er nødvendig for at sænke den
høje frafaldsrate på ungdomsuddannelserne.
Frederiksbergs beskæftigelsesindsats er dog stadigvæk langt fra ideel. Det eksterne eftersyn af
arbejdsmarkedsområdet er blevet blokeret af det borgerlige flertal, og borgerdialogen udebliver.
Frafaldsraterne på ungdomsuddannelserne viser fortsat, at alt for mange unge mister gejsten
og modet på at uddanne sig. Samtidig tager meget få unge en erhvervsuddannelse, ofte fordi
de aldrig har set uddannelserne som en reel mulighed. Desuden står mange af kommunens
mindre erhvervsdrivende i en meget svær økonomisk situation som følge af Corona-epidemien.
Vi bliver nødt til at sætte ind for at redde de små butikker, hvis vores handelsstrøg i fremtiden
skal tilbyde det samme rige butiksliv som nu.
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Socialdemokratiet vil frem mod 2030 bl.a. kæmpe for:
❖ En ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet, der skal sikre, at alle frederiksbergborgere får den service, de har krav på.
❖ Mere individuel uddannelsesvejledning i folkeskolen samt en praktikpladsgaranti, hvis
man starter på en erhvervsuddannelse på Frederiksberg. Flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne.
❖ Et større og mere ligeværdigt samarbejde mellem Frederiksberg kommune og Frederiksberg Erhverv med målet om styrke beskæftigelsen og sikre gode arbejdsforhold.

Boliger
Den blandede by er et politisk valg
Blandede boligområder er en helt fundamental grundpille under velfærdssamfundet og vores by.
Det er nemlig i mødet mellem forskelle, mellem lægen og håndværkeren, den studerende og
pensionisten, nydanskeren og ”gammeldanskeren”, at Frederiksbergs brede fællesskab opstår.
Vores by har altid huset et væld af skæbner og størrelser, og den styrke må vi aldrig miste.
Frederiksberg blev dog ikke en blandet by ved et tilfælde, men er resultatet af årtiers planlægning og prioritering af billige boliger. Socialdemokratiet har altid gået forrest i kampen for boliger
til almindelige mennesker. Vi må aldrig glemme, at den blandede by er et politisk valg.
Socialdemokratiet har i løbet af denne valgperiode:
❖ I samarbejde med Enhedslisten stoppet salget af de kommunale beboelsesejendomme,
hvilket har reddet 700 af kommunens billigste lejemål fra salg til højestbydende.
❖ Afsat 54 mil. kr. til nye almenboliger, hvilket vil resultere i mindst 100 flere boliger, der
er til at betale.
❖ Stået skulder ved skulder med lejerne i Frederiksberg Boligfond og har medvirket til at
forhindre salget af ejendomme til kapitalfonden Blackstone.
❖ Kæmpet for at styrke Frederiksberg Huslejenævn, så private lejere har fået bedre muligheder for at klage over absurde huslejestigninger.
Til trods for vores ihærdige arbejde trækker stærke markedskræfter og fodslæben fra det borgerlige flertal stadig Frederiksberg i den forkerte retning. Lejerne i de kommunale beboelsesejendomme kan til trods for en nylig bevilling af midler til renovering stadigvæk forvente at bo
i slidte og sundhedsskadelige boliger. Kapitalfondene opkøber fortsat ejendomme og sætter huslejerne i vejret. Og særligt spørgsmålet om Frederiksberg Boligfonds skæbne kaster lange skygger over byens fremtid. Hvis udviklingen fortsætter som nu, vil Frederiksberg snart være permanent lukket land for folk med gennemsnitlige indkomster.
Derfor skal der sættes ind nu for at redde den bandede by!
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vil frem mod 2030 arbejde for:
❖ Fremtidssikre Frederiksberg Boligfond ved at omdanne dens ejendomme til almene boliger.
❖ Kæmpe for, at mindst 25 % af alle nye boliger på Hospitalsgrunden bliver almene. Derudover skal der indtænkes nytænkende, sociale og bæredygtige boligkoncepter herunder
et seniorbofællesskab samt et grønt kollegie.
❖ Stoppe årtiers vanrøgt af de kommunale beboelsesejendomme gennem et større renoveringsarbejde omfattende samtlige ejendomme.
❖ Sikre en langt større beskyttelse af Frederiksbergs lejere gennem en fast-track ordning
for huslejenævnsklager ved større ejendomsovertagelser.

Byudvikling
Et grønt, afbalanceret og trafiksikkert Frederiksberg
Frederiksberg er Danmarks tættest befolkede by, og der er rift om pladsen. Det stiller store krav
til, hvordan vi indretter og udvikler byen med boliger, infrastruktur, grønne områder, dag- og
uddannelsestilbud og klimatilpasning. Socialdemokratiet har altid arbejdet for den blandede by.
En by hvor børn, voksne og ældre trygt kan bo og udfolde sig.
Vi ønsker en afbalanceret byudvikling med mange grønne oaser, legepladser og parker. Infrastrukturen skal være i top, og den gode gamle jernhest bør være det primære valg til indkøb,
arbejde og uddannelse. Til længere ture ønsker vi altid at prioritere og udbygge offentlig transport bl.a. i form af flere el-busser og mere Metro. Tryghed og sikkerhed i trafikken er også en
hjertesag for Socialdemokratiet.
Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for:
❖ Flere cykelstier herunder cykelstier på Frederiksberg Allé, Jens Jessens Vej og Vodroffsvej.
❖ Flere og bedre legepladser herunder en ny legeplads i Frederiksberg Have.
❖ Vejbump og lavere hastigheder på veje og gader.
❖ Mindre byggeri og afbalanceret byudvikling i lokalområder såsom Værnedamsvej.
❖ Mindre fortætning og lavere etagebyggeri.
Socialdemokratiet har vedholdende knoklet for en mere bæredygtigt og afbalanceret byudvikling
på Frederiksberg. Og vi har gentagne gange kritiseret og stemt imod, når investorer spekulerer
i kortsigtede gevinster i vores lokalområder såsom på Værnedamsvej, hvor voldsomme bebyggelsesprocenter truer den blandede bys grønne oaser for børn og voksne. Det bekymrer os, at
byudviklingen ikke sker med øje for ordentlighed men i stedet med fokus på den hurtige profit.
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Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde for:
❖
❖
❖
❖
❖

Maks. hastighed på 40 km/t i områder med mange børn og med dårlige oversigtsforhold.
12 nye offentlige legepladser og grønne oaser inden 2025.
Cykelsti på hele Frederiksberg Allé og på alle usikre skoleveje.
Flere biler under jorden i underjordiske p-huse på Frederiksberg Allé, Forum og ved Zoo.
Parkering – indførelse af gæstelicens, 30 min. gratis og herefter 5 kr. for de næste 30
min. samt 10 kr. for time 2.

Klima og miljø
En grøn og bæredygtig by
Klima- og miljøforandringer er ikke abstrakte fænomener, de påvirker allerede nu vores by.
Hvert år dør omkring 500 mennesker i Hovedstaden af luft- og partikelforurening – det svarer
til 40 årligt på Frederiksberg! Dødeligheden er næsten dobbelt så høj her som i resten af landet.
Gennem årtier er vores omgivelser blevet forurenet, og nedsivninger truer vores dyrebare
grundvand. Og ifølge Danmarks Naturfredningsforening er Frederiksberg blandt de dårligste
kommuner i landet til naturbeskyttelse.
Socialdemokratiet har historisk gået forrest med fokus på og beskyttelse af vores miljø og klima.
I 1971 oprettede statsminister og frederiksbergborger Jens Otto Krag verdens første miljøministerium. Den stolte arv har vi med i vores politiske bagage og arbejde for klima, miljø og biodiversitet her på Frederiksberg.
Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for og fået gennemført:
❖
❖
❖
❖

At Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030.
At Frederiksberg skal være Danmarks Elbil-by nr. 1.
At Frederiksberg har fået en handleplan for biodiversitet.
Miljøzoner og begrænsning af diesel- og partikeludledning.

Frederiksberg skal gå forrest i forhold til bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Vi skal investere i grøn teknologi, bedre ressourceudnyttelse, miljøvenlige produkter og en mere bæredygtig
forbrugeradfærd. Sort energi baseret på fossil energi som kul, gas og olie skal kort sagt udskiftes
med grøn energi, der baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand. Klimaet har
ikke tid til, at vi hviler på laurbærrene - og de næste fem til ti år bliver altafgørende, hvis vi skal
forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 kæmpe for:
❖ Mindst 2000 nye bytræer på Frederiksberg.
❖ Blomstereng på alle byens midterrabatter.
❖ Borgerdrevne grønne gader.
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❖ Grønne gavle og tage på Domus Vista, store bygninger, nybyggeri samt indfaldsveje.
❖ At Frederiksberg overtager beskyttelsen af eget grundvand fra regionen, hvis regionen
ikke begynder at varetage egentlig grundvandsbeskyttelse.

Ung på Frederiksberg
Billigere boliger og bedre psykisk sundhed
Frederiksberg hjemby for tusinder af unge. Alligevel er de ofte en overset gruppe, hvis ønsker
og udfordringer i mange tilfælde prioriteres efter andres. Det ønsker Socialdemokratiet at ændre
på.
Socialdemokratiet har I den seneste valgperiode bl.a.:
❖ Arbejdet målrettet for at få flere unge til at benytte kommunens tilbud om gratis psykologhjælp, hvis de har behov. Det har betydet, at dobbelt så mange unge nu tager kontakt
og får hjælp.
❖ Kæmpet for og fået vedtaget stribevis af nye almene ungdomsboliger.
❖ Forhindret besparelser på Ungecentret, så unge ikke glemmes, når de mister deres job
eller dropper ud af uddannelsen.
På trods af Socialdemokratiets arbejde for at forbedre unges vilkår på Frederiksberg, står mange
problemer fortsat tilbage. Den nuværende generation er den mest ulykkelige i nyere tid. Mange
under 30 år har selv oplevet eller har venner og veninder med stress, angst eller depression.
Selvom behovet er enormt, fortsætter nedskæringer dog med at forværre tilbuddene til psykisk
sårbare unge på Frederiksberg. Samtidig er de fleste nye ungdomsboliger meget dyre og ejes
ofte af investorer, der sætter profit over alt andet.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde for:
❖ At, alle unge på Frederiksberg skal kende til tilbuddet om gratis psykologhjælp hos kommunen.
❖ At bevare børne- og ungerådgivningstilbuddene Headspace og Ventilen.
❖ Opførelsen af et grønt kollegie på Hospitalsgrunden, som skal huse unge, der brænder
for at finde løsninger på miljø- og klimakampen. Huslejen skal være billig, og kollegiet
skal styres med demokratisk deltagelse fra beboerne.
❖ Nye ungdomsboliger skal opføres på Solbjerg Parkkirkegård og i uudnyttede tagarealer.
❖ Ungdomsrabat ved brug af kommunens kulturinstitutioner såsom teatre og svømmehaller.
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Kultur og Fritid
Omdrejningspunktet for stærke fællesskaber
Kulturen udgør vores fælles fortælling om det samfund, vi lever i. For Socialdemokratiet er den
cementen, der binder os sammen både som by og nation. Det er ofte gennem kulturelle oplevelser, at vi finder og bliver en del af fællesskaber, og derfor har kultur også en unik og vigtig
social opgave. Kultur er på alle måder helt grundlæggende for fællesskabet og sammenhængskraften i vores samfund.
Vores biblioteker, museer, teatret og musikliv og events som Stella Polaris binder byen sammen
på kryds og tværs. Kulturen skal derfor altid prioriteres! Både den professionelle, og den der
bæres af frivillige ildsjæle.
Socialdemokratiet har i valgperioden kæmpet for:
❖
❖
❖
❖
❖

Gratis idræts- og foreningsliv samt kulturoplevelser til udsatte børn og flygtninge.
Billigere billetpriser i Flintholm Svømmehal.
At bevare alle vores biblioteksfilialer.
At Stella Polaris skal forblive på Frederiksberg.
Flere ressourcer til idræts- og foreningslivet, herunder mere hal- og banekapacitet.

Men ikke alt er rosenrødt! Kulturlivet på Frederiksberg er presset. År efter år har vores biblioteker stået model til besparelser. Det er ikke godt for vores gode gamle kulturinstitution og for
fællesskabet, som bibliotekerne netop understøtter. Mange børn må vente i årevis på at gå til
f.eks. fodbold, da befolkningstilvækst og manglende prioritering af idrætten har medført et efterslæb på bane- og halkapaciteten. Det vil Socialdemokratiet rette op på.
Socialdemokratiet vil frem mod 2030 arbejde for at:
❖ Etablere idrætshaller på Nordens Plads, Pile Allé, Hospitalsgrunden samt en ny hal i flere
etager på Bülowsvej.
❖ Renovere kommunens kunstgræsbaner.
❖ Forøge puljen til offentlige kulturevents.
❖ Rulle besparelser på KB tilbage.
❖ Etablere et nyt kampsportshus til karate, jiu jitsu, judo osv.
❖ Fastholde og udvikle vores biblioteksfilialer.
❖ Sikre gratis sport til socialt udsatte børn og voksne.
❖ Gøre det endnu billigere at benytte Flintholm Svømmehal.
❖ Etablere et digitalt kultur- og videnscenter for gaming og e-sport.
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Klar til ansvar
Som vi begyndte dette program med at skrive, så er ordentlighed og omtanke to bærende
værdier for os socialdemokrater.
Vi har stor respekt for, at konservative i mere end 112 år har stået i spidsen for Frederiksberg,
og de har bestemt deres del af æren for, at Frederiksberg i dag er et dejligt sted. Mange af de
gode beslutninger, der er truffet er da også truffet af både socialdemokrater og konservative.
Vi vil holde fast i alt det gode, der er på Frederiksberg og som vi alle holder så meget af.
Men nu er det tid til, at et nyt flertal genindfører ordentligheden og omtanken på rådhuset. Byen
har brug for luftforandring på rådhuset. Hvor store beslutninger ikke bare træffes bag lukkede
døre på borgmesterkontoret – men i stedet i åbenhed og under borgerinddragelse.
Vi har brug for, at et nyt flertal omgående får gjort noget ved boligmarkedet, så vi kan kæmpe
for at bevare de billige lejeboliger i byen. At forbedre velfærden samtidig med, at vi får gjort
Frederiksberg langt grønnere og vist, hvordan Frederiksberg kan blive Danmarks grønne fyrtårn.
Socialdemokratiet stiller sig til rådighed for at tage ansvaret på sig i form af borgmesterposten
– i bredt samarbejde med kommunalbestyrelsens øvrige partier. I ydmyghed og åbenhed. Med
kerneværdierne ordentlighed og omtanke. Vi håber, at du vil være med.
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