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15. Opfølgning på Gladsaxestrategien 

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, men også via kvalitativt beskrevne 
cases, der er eksempler på tiltag, der er med til at flytte udviklingen i den retning, vi ønsker. 
Dette er den anden statusopgørelse på Gladsaxestrategien og i denne sagsfremstilling 
præsenteres de overordnede resultater af opfølgningen. Den konkrete opfølgning for enkelte 
indikatorer er beskrevet i bilag 1, mens den kvalitative opfølgning fremgår af bilag 2. 

 

Overordnet vurdering af udviklingen i Gladsaxe  

Siden sidste status har forvaltningen arbejdet videre med at omsætte strategien til praksis og 
forankre den endnu dybere i og på tværs af kerneområderne i konkrete indsatser, strategier 
m.v. som strukturelle ændringer i den eksisterende drift, i udviklingsprojekter og i 
hverdagshandlinger. Indgange, der alle er afgørende for, at vi i Gladsaxe samlet set gør en 
forskel. 

Opfølgningen viser, at der trods et år med COVID-19, fortsat bliver arbejdet med den 
bæredygtige dagsorden i Gladsaxe. Allerede igangsatte initiativer er fortsat, selv om det måske 
har været nødvendigt at tilpasse formen, og der er igangsat nye indsatser. Samlet set har 
Gladsaxe fortsat den sikre kurs i retning af et mere bæredygtigt lokalsamfund og markerer sig 
fortsat som en kommune i front på bæredygtighed både socialt, økonomisk og miljømæssigt 
gennem projekter og indsatser, der også inspirerer og påvirker nationalt. 

Opfølgningen på strategiens konkrete indikatorer viser, at udviklingen går i den rigtige retning på 
en lang række af de indikatorer, vi måler på. Der er endog indikatorer, hvor vi allerede nu er ved 
at nå den langsigtede målsætning for udgangen af 2022.  

Det gælder blandt andet vores målsætning om at plante flere træer og målsætningen om, at 
flere græsarealer skal overgå til mere naturvenlig pleje. Det gælder også i forhold til vores 
indsatser med at få flere i job på særlige vilkår, og med at sikre at unge ikke starter med at ryge. 
Iværksætterlysten i Gladsaxe er fortsat meget stor og væsentlig større end den langsigtede 
målsætning. 

Der er dog også udfordringer blandt andet i forhold til skolebørns trivsel, 
beskæftigelsesindsatsen i forhold til dem, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, unges 
alkoholvaner og den forebyggende indsats mod oversvømmelser som følge af regn og skybrud.  

Indikatorerne er nedslagspunkter i den omfattende organisation og produktion af ydelser, vi 
som kommune leverer. De kan derfor ikke stå alene. Derfor er der også udarbejdet en kvalitativ 
opfølgning, som beskriver eksempler på indsatser og initiativer på tværs af organisationen, der 
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er iværksat i forlængelse af strategiens vedtagelse og understøtter strategiens seks 
målsætninger og bidrager til, at Gladsaxe samlet set bevæger sig i en bæredygtig retning.  

 

Opfølgning på Gladsaxestrategiens indikatorer 

Opfølgningen på indikatorerne består af den seneste tilgængelige måling af de 30 indikatorer 
suppleret med en faglig vurdering og kommentering af den indsats og særlige initiativer, der 
understøtter vores målsætninger og dermed at udviklingen går i en bæredygtig retning. En del 
indikatorer opgøres kun en gang årligt og kadencerne for, hvornår de enkelte indikatorer 
opgøres, er forskellige.  

Overordnet set peger udviklingen i den retning, vi ønsker også selv om det har været et år med 
særlige udfordringer på grund af nedlukningen.  

COVID-19 restriktioner og nedlukninger har påvirket en række brancher hårdt, og der ses også et 
fald i antallet af beskæftigede i den private sektor. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er 
også steget i løbet af året. Til gengæld er lykkedes at etablere relevante virksomhedspraktikker 
og løntilskud, der har sikret, at flere er kommet i beskæftigelse. Antallet af ansatte i butikslivet 
på Bagsværd og Søborg Hovedgade er fastholdt og der er fortsat en stor trang til at starte nye 
virksomheder op.  

Der er stor opmærksomhed på børn og unges trivsel. Opfølgningen viser, at børns faglige trivsel i 
folkeskolen er på niveau med landsgennemsnittet, men at der har været et fald i den sociale 
trivsel. Umiddelbart ser det ud til, at unges deltagelse i fritidsaktiviteter er steget på trods af, at 
der ikke har været igangsat så mange nye tiltag som forventet i årets løb. Det målte fravær i 
skolerne er faldet og det kan bl.a. være en effekt af det nyetablerede fraværsteam.  

Andelen af unge, som har et adgangsgivende karaktersnit til erhvervsuddannelse er steget og 
ligger over landsgennemsnittet. Det vidner om et højt fagligt niveau, og der ses også en stigning i 
andelen af unge, som i 2020 påbegyndte en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det er først og 
fremmest elevernes almene skoletilbud, herunder også skole-hjemsamarbejdet, der skal sikre, at 
alle elever bliver så dygtige, som de kan. Men der er igangsat en række initiativer, der er 
målrettet elever med risiko for ikke at blive erklæret uddannelsesparate. 

Det er lykkedes Gladsaxe Kommune at knække koden og fastholde andelen af børn og unge med 
normal vægt, og flere har i dag normal vægt end forventet for blot et par år siden. Den 
langsigtede målsætning for andelen af unge, der ryger, er for længst nået. Omvendt er det 
endnu ikke lykkedes at få nedbragt andelen af unge med tidlig alkoholdebut.  

Gode sproglige kompetencer er en af forudsætningerne for et godt forløb i skolen, og børn har 
derfor brug for at få den rette sprogindsats så tidligt som muligt. Andelen af 3-årige børn, som 
har behov for en fokuseret sprogindsats er faldet, og ligger under det langsigtede mål. For børn i 
0. klasse er der fortsat mere end 8 procent, der har behov for en fokuseret sprogindsats. 

Tidlig opsporing og forebyggende indsatser er afgørende for at forebygge mistrivsel hos børn. 
Gennemsnitsalderen for førstegangsunderretninger på børn 0-11 år i 2020 er 6,0 år, og dermed 
er den langsigtede målsætning for 2022 nået.  



 

4 

Der har i 2020 været et fald i andelen af borgere over 65 år, der har behov for at modtage 
hjemmehjælp. Faldet kan generelt tilskrives blandt andet hjemmeplejens fokus på den 
rehabiliterende indsats.  

Til trods for at byens aktivitetsniveau har været præget af COVID-19, blev der i 2020 givet 23 
tilladelser til arrangementer i byens rum. Der er gennemført virtuelle ressourcetjek hos to 
virksomheder. 

Trods det at COVID-19 har forsinket processen med implementeringen af madaffald i 
etageejendomme, er Gladsaxe nået langt med at genanvende affald. Det skyldes, at parcel- og 
rækkehuse har været langt bedre til at udsortere deres madaffald end forventet. 

I 2020 var mere end 80 procent af de indkøbte fødevarer økologiske i 24 af kommunens 54 
dagtilbud, og der købes generelt flere økologiske fødevarer i Gladsaxes institutioner.  

Det er lykkedes at reducere udledningen af CO2 med 40 procent siden 2017, og dermed er 
delmålet for 2020 nået. Det skyldes først og fremmest, at der blev produceret rekord meget 
grøn strøm i Danmark i 2019 kombineret med fortsatte partnerskaber og samarbejder med 
borgere og virksomheder om den grønne omstilling. Måltallet for CO2 vil blive konsekvensrettet, 
så det er i overensstemmelse med måltallene i den kommende strategi for Grøn Omstilling, når 
den bliver vedtaget.  

Der er i 2020 ikke gennemført nye projekter, der minimerer oversvømmelser fra kloakken og på 
terræn, og på grund af byggeriet af letbanen, er der heller ikke planlagt nye projekter i de 
kommende år. Det er derfor ikke muligt at nå den langsigtede målsætning for 2022 for denne 
indikator.  

De to økonomiske indikatorer viser, at målsætningen om en strukturel balance på 250 mio. kr. er 
opfyldt, og men at det vil være vanskeligt at få nedbragt de videreførte midler til anlæg til 100 
mio. kr. i 2022 til trods for, at der forventes et stort træk i de planlagte anlægsbyggerier i de to 
næste år. Derfor er der også i de kommende år stort fokus på at reducere de videreførte midler 
ved de anlægsbyggerier, som kommunen selv har indflydelse på.  

Der er to indikatorer, hvor der ikke foreligger data, og hvor udviklingen derfor aldrig er mål. Det 
gælder børn og unges transportvaner og styrket samarbejde med praktiserende læger, 
akuttelefonen 1813 og sygehusene. 

 

Bevæger Gladsaxe sig i en mere bæredygtig retning? 

I 2020 har Gladsaxe taget vigtige skridt med de mange indsatser og aktiviteter i og på tværs af 
fagområderne og også fået lagt spor ud, der peger frem mod en grundlæggende bæredygtig 
udvikling på den lange bane. Det gælder fx den politisk strategiske ramme for Børnevenlig by, 
indkøbspolitikken, den ambitiøse Strategi for Grøn omstilling, Spildevandsplanen, m.v.  

Opfølgningen på indikatorerne og de mange cases, der beskrives nærmere i den kvalitative 
opfølgning, vidner tilsammen om, at målene i Gladsaxestrategien i det forgangne år er blevet 
yderligere integreret i udviklingen af kernedriften og på tværs. Samtidig har vi fået 
bæredygtighedsdagsordenen til at brede sig i lokalsamfundet på trods af nedlukninger gennem 
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året ved at forfølge partnerskabstænkningen og gå nye veje for at kunne løfte strategien og 
verdensmålene. 

Med Gladsaxestrategien har vi således fortsat en fælles overordnet ramme og retning på den 
store bane, der samtidig giver energi og handlerum for de nære og lokale tiltag. Verdensmålene 
hjælper os til at tænke på tværs i nye synergier i og mellem fagområderne og til at arbejde 
verdensmålene ind i alle de sammenhænge, det giver mening. Lige fra de store projekter til de 
små tiltag. Ved at tænke nyt og ændre vaner får vi sammen strategien til at leve. 

Bæredygtighedsdagsordenen begynder også at manifestere sig bredere lokalt. Vi har fokus på at 
påvirke og samarbejde med virksomheder, organisationer, lokale foreninger og borgere om en 
mere bæredygtig udvikling og kan se, hvordan strategien begynder at gro videre ud i 
lokalsamfundet. Det er lykkedes at igangsætte indsatser, som har kunnet inspirere børn, unge og 
voksne til at gøre en forskel og flere lokale virksomheder har taget ansvaret for at bidrage til en 
bæredygtig udvikling på sig individuelt såvel som i fællesskaber. Ambitionen om bæredygtighed 
med sigte på verdensmålene motiverer bredt og giver en fornemmelse af at være med til at 
rykke på den vigtigste dagsorden og skabe en bedre verden sammen. 

 

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 2020. 

Den status på fremdriften i forhold til Gladsaxestrategien, som er præsenteret med denne 
opfølgningssag, indgår som baggrundsviden for den temadrøftelse om den kommende 
Gladsaxestrategi, der indgår på dette udvalgsmøde. 

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering. 

Relateret behandling 
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