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4. Opfølgning på Gladsaxestrategien, status for 2021 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 

For at sikre at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en bæredygtig retning, skal der løbende 
følges op på Gladsaxestrategien. Det sker både ved at følge udviklingen i de kvantitative 
indikatorer, som er tilknyttet strategiens seks målsætninger og via kvalitative eksempler på 
tiltag, der er med til at flytte udviklingen i den retning, vi ønsker.  
 
Dette er den tredje opfølgning på Gladsaxestrategien og i denne sagsfremstilling præsenteres de 
overordnede resultater, mens mere uddybende beskrivelser fremgår af de to bilag. 
Indikatorerne i Gladsaxestrategien er udvalgte nedslagspunkter i den omfattende organisation 
og produktion af ydelser, vi som kommune leverer. De kan ikke stå alene, når vi skal vurdere, om 
udviklingen går rette vej. Derfor er der også udarbejdet en kvalitativ opfølgning. Den beskriver 
eksempler på nogle af de mange indsatser og initiativer i og på tværs af organisationen, der er 
iværksat i forlængelse af strategien, som understøtter strategiens seks målsætninger, og 
bidrager til, at Gladsaxe samlet set bevæger sig i en bæredygtig retning. Den kvalitative 
opfølgning fremgår af bilag 1, mens den konkrete opfølgning for indikatorerne er beskrevet i 
bilag 2. 
 
Bevæger Gladsaxe sig i en mere bæredygtig retning?  
Siden sidste status for 2020 har forvaltningen gennem 2021 arbejdet videre med at folde 
Gladsaxestrategien yderligere ud i praksis i en række konkrete projekter og tiltag lokalt - både i 
organisationen på institutioner og i enheder rundt omkring i hele kommunen og i samspil med 
lokale aktører. Det er sket både gennem strategier og planer, som strukturelle ændringer i den 
eksisterende drift, i udviklingsprojekter og konkrete indsatser og hverdagshandlinger, der har 
bidraget til at omsætte Gladsaxestrategien fra ord til handling og forankre den endnu dybere i 
og på tværs af kerneområderne. Det betyder, at borgere og virksomheder i Gladsaxe har mødt 
en kommune, hvor behovet for en mere bæredygtig udvikling bliver taget alvorligt, og hvor der 
bliver sat ind inden for alle områder for at skabe en mere bæredygtig by og kommune - både 
miljømæssigt og socialt til gavn for de, der bor og lever i Gladsaxe i dag og i fremtiden. 
 
De mange konkrete eksempler og data, som opfølgningen bygger på, viser, at der trods atter et 
år med COVID-19, bliver arbejdet for en mere bæredygtig udvikling i Gladsaxe. Nye indsatser er 
kommet til og allerede igangsatte initiativer er fortsat. Nogle breder sig ud, og andre bliver mere 
dybtgående. Samlet set har Gladsaxe dermed fortsat sin sikre kurs i retning af et mere 
bæredygtigt lokalsamfund og markerer sig fortsat som en kommune i front med bæredygtighed 
- både socialt, økonomisk og miljømæssigt - i kraft af de mange projekter og indsatser, der både 
gør en forskel lokalt og samtidig inspirerer og påvirker nationalt. 
 
Den kvalitative opfølgning vidner om, at vi i Gladsaxe i 2021 er fortsat med de store greb, vi har 
taget i forhold til grøn omstilling og børnevenlig by, bæredygtige byggerier og indkøb, sundhed 
fysisk og mentalt, støtte til sårbare borgere, m.v. Den strategiske byudvikling tager fart og med 
arkitekturpolitikken er der sat retning for, hvordan den fysiske udvikling kan kan skabe gode 
steder og samtidig skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Områderne og 
institutionerne udvikler sig i en mere bæredygtig retning, og det samme gør vores service til 
borgerne og samspillet om at finde de rigtige indsatser til den enkelte. Partnerskaberne med 
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virksomhederne og samarbejderne med andre lokale aktører har banet vej for nye initiativer og 
gjort, at vi er kommet længere, end vi ville kunne alene. Det lokale engagement smitter og gør, 
at bæredygtighedsdagsordenen breder sig. I kombination med en klar styring med fokus på at 
realisere strategiens mål betyder det, at strategien hele tiden bliver forankret stærkere i og på 
tværs af vores kerneområder - og er med til at inspirere og præge vores omgivelser. 
 
Opfølgningen på strategiens kvantitative indikatorer viser, at udviklingen går i den rigtige 
retning på en lang række af de indikatorer, vi måler på. Allerede sidste år blev det fremhævet, at 
vi har nået målsætningerne vedrørende flere træer, og at flere områder skal overgå til 
naturvenlig pleje. Vi bliver fortsat bedre til at få borgere i job på særlige vilkår, og stadig flere 
kommer i beskæftigelse efter endt aktivering. Der er trods COVID-19 fortsat en stor lyst til at 
starte virksomhed i Gladsaxe, og det er også lykkes at fastholde et aktivt butiksliv på 
hovedgaderne. Vi ser også en stigning i mængden af affald, som genanvendes, og samtidig er vi 
internt og på tværs blevet stadig bedre til at købe økologiske fødevarer.  
 
Selv om det endnu er for tidligt at konkludere noget i forhold til konsekvenserne af COVID-19, 
giver opfølgningen også nogle opmærksomhedspunkter. I 2021 ses en stigning i antallet af unge, 
der begynder at ryge, og unge med en tidlig alkoholdebut. Der er også en tendens til, at lidt flere 
børn vejer for meget. Der ser også ud til at være et fald i elevernes sociale trivsel i folkeskolen. 
Det er områder, som forvaltningen og skolerne har stort fokus på. Trods COVID-19 er det 
lykkedes at fastholde den faglige trivsel i folkeskolen, og Gladsaxe ligger fortsat over 
landsgennemsnittet i forhold til at sikre at flest muligt unge har et adgangsgivende 
karaktergennemsnit til en erhvervsuddannelse.  
 
En sammenhængende styringskæde 
Gladsaxestrategien er sammen med budgettet det overordnede styringsdokument i Gladsaxe 
Kommune, og forvaltningen har fokus på at sikre en klar sammenhæng mellem strategien, 
budgettet, de strategiske aftaler for udviklingen af organisationen og vores service og daglige 
praksis i forhold til borgere og virksomheder. For at sikre og tydeliggøre den røde tråd mellem 
mål, indsatser og resultater er denne status på Gladsaxestrategien koordineret med indholdet af 
Årsrapporten for 2021 og følger derfor også den første del af den politiske behandlingsproces 
for denne i Økonomiudvalget og Byrådet. 
 
Økonomiudvalget forelægger sagen til orientering. 
 
Der var afbud fra Astrid Søborg. 
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