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Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021.
Hermed følger mine bemærkninger til udkastet til Kommuneplan 2021 oplistet på temaer.
Fra Bæredygtighedsråd til lokale aktiviteter
Det kan være udmærket at rådføre sig med såkaldt eksperter, men når alt kommer til alt er det lokale aktiviteter,
der skal rykke på Frederiksberg (foruden naturligvis statslige/regionale initiativer).
Derfor vil det være en god idé, at kommunen bidrager til at bevidstgøre borgerne om hvor alvorlig situationen er
med klimaet, biodiversitet mv. Kommunen bør i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder,
institutioner udvikle aktiviteter, der kan styrke og bevidstgøre en indsats, så der udvikles en bevægelse for en
omstilling til bæredygtighed. Uddannelsesinstitutionerne, herunder to internationalt kendte højere uddannelser
(Nature og CBS) bør integreres i denne omstilling ”helt ned i hverdagen”.
Skal Frederiksberg kommune markere sig ved sin omstillingsprofil vil det være nødvendigt at inddrage
erfaringer fra udlandet, evt. i samarbejde med andre kommuner, evt. med KL.
Hvis ikke kommunen er villig til at uddanne/bevidstgøre/vejlede med projekter bliver det nok vanskeligt at føre
Frederiksberg frem i første række som en førende bæredygtig kommune.
Nordiske venskabsbyer
De allerfleste nordiske byer har iværksat indsatser for en omstilling til bæredygtighed.
Samarbejde med kommunens nordiske venskabsbyer omkring bæredygtighed, med udvekslinger – evt. efter
ansøgning – og formidling af ”læringspunkter” efter hjemkomst vil kunne skabe synergier ikke kun for
omstillingen, men også for det nordiske samarbejde.
Idebørs
Der bør etableres en idebørs, hvor det er muligt at få sine omstillingsideer drøftet og evt. med bistand - i form af
rådgivning - til en realisering af ideerne. Kommunen bør her indgå og bistå ved at være risikovillig,
investeringsvillig og innovativ for at medvirke til at udvikle og teste nye metoder og løsninger.
Konferencer og workshops
I eftersommeren 2019 afholdtes en Bæredygtighedsfestival i nærheden af CBS. Det er vigtigt, at der i den
samlede indsats, som kommunen yder for omstillingen, at konferencer (festivals) og workshops indgår. Gerne så
der vil være en ”progression” i tilrettelæggelsen af temaerne hen over årene.
Målinger
Hvad mener kommunen når man skriver, at Frederiksberg skal være CO2 neutral i 2030? Forhåbentlig gælder
det for hele det geografiske område som Frederiksberg dækker og ikke blot de kommunale institutioner. - Men
det må tydeliggøres, ligesom der må gøres rede for, hvorledes der måles, således at det kan ses om der finder
nogen progression/udvikling sted. Pt. lever vi i Danmark som havde vi 4,3 planeter til rådighed.
Projektledelse

Kommunen bør ansætte en projektleder, der sammen med ledelserne i de forskellige forvaltninger kan styre
skuden fremad, herunder have en tæt kontakt med udvalgsformændene på den ene side og aktive
omstillingsborgere/-grupper på den anden side. Projektlederen bør referere direkte til borgmesteren.
I samarbejdet mellem borgergrupper og sektorforvaltningernes medarbejdere skal der kunne etableres
workshops, studieture til andre projekter i andre kommuner mv.
Områdeinddeling
Den områdeinddeling, der er angivet i kommunens materiale bør udbygges med lokale kulturcentre, der kan
favne hen over så forskellige opgaver som lokalt krisecenter (fremtidige pandemier mmv.) og ”aftenskole” og
innovationscenter mv.
Borgerenergifællesskaber
Beboerne, f.eks. organiseret i gårdlaug, bør understøttes i etableringen af borgerenergifællesskaber. Kommunen
bør aktivt medvirke med oplysninger og tilbyde bistand til omstillingsprojekter desangående.
Børnene
Da børnene er fremtiden og Frederiksberg Kommune har en ambition om at være i forreste række med
omstillingen, vil det være nødvendigt at børnene fra starten understøttes til en global bæredygtig dannelse. Det
er en hel kultur, som bør indlæres fra den tidlige barndom i nærområdet og i skolen. Derfor er det vigtigt at der
er den nødvendige bistand/kompetence/kundskab til stede som en slags fødselshjælpere.
Bolig – en by for alle
I dag kan der formuleres og profileres skønne hensigter og kombineres med flotte fotos i forskellige pjecer, så
enhver borger i Danmark kunne ønske sig til et liv på Frederiksberg. Men der er en kedelig tendens til, at der
bliver færre og færre boliger på Frederiksberg til såkaldt almindelige mennesker. Derfor bør der gøres en
markant indsats for at forhindre, at pensionskasser og kapitalfonde køber sig ind og overtager mere og mere af
boligmassen på Frederiksberg.
Biotoper
Det er af forskellige grunde blevet meget almindeligt at interessere sig for naturen. Det har af mange grunde stor
betydning, at menneskene/borgerne ”genvinder” en relation til naturen. På Frederiksberg bør der gøres en
særlig indsats for at udvikle biotoper som åndehul for borgerne og til understøtning for biodiversiteten.
Omstillingsambassadører
Tidligere uddannede Kommunen klimaambassadører. For den næste periode bør der ved et sådant koncept
uddannes omstillingsambassadører som en mere bred uddannelse.
Det regionale/Øresundsregionen
Med sin placering midt i Øresundsregionen bør Frederiksberg være særlig interesseret i at udvikle en
bæredygtig, sikker og resilient region, hvor by og landområder gensidigt kan skabe baggrund for at hæve
regionen op som en fremtrædende bæredygtig region, som i forhold til omverdenen kan tilbyde forskellige
undervisningsprogrammer for ikke mindst interesserede fra andre lande. De to universiteter der ligger på
Frederiksberg (CBS og Nature) kunne her danne en fornem base herfor.
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