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Bæredygtig vækst og velfærd
i Gladsaxe
Med Gladsaxestrategi 2018-2022 vil vi i Byrådet
sætte retning for udvikling af bæredygtig vækst og
velfærd i Gladsaxe. En ambition, der ligger i forlængelse af vores Kommunestrategi 2014-2018 og peger
fremad mod det Gladsaxe, vi i fællesskab vil udvikle
gennem vores politiske valg de næste fire år.
Gladsaxe er en stærk velfærdskommune. Vores
vigtigste opgave er at skabe grundlag for, at borgere
i Gladsaxe kan få et selvstændigt, aktivt, sundt og
ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for
samfundet. Gennem de senere år er der kommet
flere borgere og virksomheder til. Den udvikling
ønsker vi at præge også fremadrettet, så væksten
bidrager til, at Gladsaxe bliver en endnu bedre by
at leve og arbejde i.
I Byrådet ser vi velfærd og vækst som to sider af
samme sag. God velfærd er en forudsætning for at
fastholde og tiltrække borgere og arbejdspladser,
der kan bidrage til en positiv udvikling af Gladsaxe.
Samtidig er vækst nødvendig for fortsat at sikre det
økonomiske grundlag, der skal til for at finansiere
fremtidens velfærd, men vi skal sikre, at det ikke
bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal
være en bæredygtig vækst både økonomisk, socialt
og miljømæssigt, der tager hensyn til mennesker og
miljø med gode arbejdspladser, jobs til udsatte og
bæredygtig produktion.
Vores fælles vision er et bæredygtigt Gladsaxe. Et
lokalsamfund i social, økonomisk og miljømæssig
balance. At lykkes med dét kræver politisk lederskab. Det er nødvendigt, at vi sammen tager ansvar
for at skabe de forandringer nu, der gør en forskel
på langt sigt. Som kommune er vi tæt på borgerne
og skaber rammer for virksomhedernes vækst. Derfor har vi gode forudsætninger for at gøre en forskel
– ikke bare i Gladsaxe, men også i det verdenssamfund, vi er en del af.
For at løfte barren har vi taget FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling til os. Verdensmålene balancerer de tre dele af bæredygtig udvikling, der også
ligger i Gladsaxes vision: Social, miljømæssig og

Vision for Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens
borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt,
aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte
og til gavn for samfundet.
Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance
både socialt og miljømæssigt.
Og det forudsætter en velfungerende kommune
i økonomisk balance.

økonomisk bæredygtighed. Alle målene er vigtige
og spiller sammen. I Gladsaxe vil vi gerne byde ind.
I denne Byrådsperiode ser vi særligt mulighed for
at bidrage til verdensmålene: Kvalitetsuddannelse,
Anstændige jobs og økonomisk vækst, Bæredygtige
byer og lokalsamfund, Sundhed og trivsel, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats og Partnerskaber for handling. Verdensmål, der kan skærpe
den udvikling, vi ønsker i Gladsaxe.
At skabe et bæredygtigt samfund kræver, at vi arbejder helhedsorienteret, på tværs af politikområder
og kommunegrænser om at forfølge de mål, vi har
tilfælles. I Gladsaxe er vi så privilegerede at have et
aktivt lokalsamfund og fremsynede virksomheder,
der også tænker deres forretning i et bæredygtigt
perspektiv. Dem vil vi arbejde sammen med om at
udvikle vores fælles by.
Gennem handlinger til gavn for borgere og virksomheder lokalt kan vi tage medansvar globalt – ikke
bare i dag, men også for de næste generationer i
fremtidens Gladsaxe.
På Byrådets vegne

Trine Græse
Borgmester
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Sådan arbejder vi bæredygtigt
For at skabe bæredygtig vækst og velfærd i dag og i
fremtiden prioriterer vi i denne byrådsperiode seks
målsætninger:








Børn og unge former fremtiden
Attraktiv erhvervsby med jobvækst
Lige muligheder for at lykkes
Grøn og levende by
Sundhed og trivsel hele livet
Klimavenlig by

Vi arbejder med de seks målsætninger i en sammenhæng og forfølger dem helhedsorienteret. Ved at
sikre koblingerne mellem målsætningerne, tænke
langsigtet og på tværs af fagområder, kan vi for
alvor gøre en forskel og skabe bæredygtig vækst og
velfærd i Gladsaxe Kommune.
Det styrende for vores indsatser er, at vi lytter til og
tager afsæt i borgerne og deres resurser. Dét at tage
et bæredygtigt socialt og menneskeligt ansvar handler for os om, at borgere trives gennem hele livet, og
at de helt fra barnsben bliver gode til at lære, og at
de får et sundt og godt liv til glæde for dem selv og
til gavn for samfundet.
En bæredygtig udvikling handler for os om at
arbejde med flere bundlinjer og sikre bæredygtig
vækst og velfærd ved at have fokus på både den
sociale, økonomiske og miljømæssige balance i
vores strategiske valg og konkrete indsatser. For at
skabe stærkere sammenhængskraft og styrke den
sociale og miljømæssige bæredygtighed arbejder
vi sammen på nye måder med aktører i lokalsamfundet og virksomheder. Vi vil være en aktiv
medspiller, og vi har en ambition om, at Gladsaxestrategiens målsætninger får liv og videreudvikles i samspil med andre. På den måde kan vi styrke
medborgerskabet og sammen arbejde for en mere
bæredygtig by – både i vores velfærdstilbud og når
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det gælder klima, økosystemer og beplantning.
Bæredygtig vækst og velfærd
Samtidig vil vi styrke samarbejdet med andre kommuner, regioner, tværkommunale fora og organisationer, hvor vi har fælles interesser og sammen kan
komme længere.
Økonomisk bæredygtighed ser vi som grundforudsætningen for, at vi kan opretholde vores service
over for borgere og virksomheder. Derfor har vi
fokus på, at kommunens økonomi er i balance og på
at sikre råderum til at indfri vores ambitioner. Dét
kræver, at vi vedvarende arbejder på at tilpasse vores
organisation og holder et skarpt fokus på de muligheder, der ligger i at investere strategisk, hvad enten
det handler om at udvikle nye metoder eller implementere ny teknologi for at understøtte sikker og
effektiv drift, høj kvalitet og smarte løsninger. Det
handler også om at fremme tænkningen om ’mere
for det samme’, hvor vi altid tænker kommunale
bygninger, anlæg og velfærdstilbud sammen.
Gladsaxestrategien knytter sig til FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling og forankrer udvalgte
verdensmål i Gladsaxes seks målsætninger. De syv
verdensmål er valgt med afsæt i de udfordringer, vi
står overfor lokalt i Gladsaxe og med fokus på de
områder, hvor vi har et særligt ønske om at gøre en
forskel, så vi styrker Gladsaxes ambition om at gøre
en forskel lokalt – der gavner globalt.
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Børn og unge former fremtiden
Det vil vi opnå
I Gladsaxe har vi en ambition om, at alle børn og
unge udnytter deres potentialer. Det skal give dem
et godt børne- og ungeliv og et solidt afsæt for deres
voksenliv. Vi ønsker, at børn og unge trives i det liv,
de er i, og at de vokser op som aktive medborgere,
der bidrager positivt til en bæredygtig verden.
I overensstemmelse med verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse
... arbejder vi for, at alle unge i Gladsaxe opnår en
plads på fremtidens arbejdsmarked og dannes til
at møde livets mangfoldige muligheder og udfordringer. Vi vil have høj kvalitet i alle tilbud til børn
og unge, så vi understøtter deres naturlige nysgerrighed, lyst til at kaste sig ud i nye udfordringer og
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styrker deres motivation til livslang læring. Vi sætter
høje mål for undervisningskvaliteten og for de faglige resultater i vores skoler.
Trivsel, deltagelse i fællesskaber og læring er hele
tiden på spil i børne- og ungelivet uanset hvor barnet og den unge befinder sig. Om det er hjemme, i
dagtilbuddet, i skolen, på legepladsen, til fritidsinteresser, på biblioteket eller et helt andet sted. Derfor
er det et fælles ansvar, at vi skaber gode miljøer for
børn og unge at vokse op i. Børn og unges primære
platform er familien, og vi har derfor et tæt samspil
med børnene, de unge og deres forældre. Vi bygger
på de resurser, der er i familien, og forældresamarbejdet er centralt.

Kvalitetsuddannelse
Partnerskaber for handling

Det gør vi
Trivsel for børn og unge
Det at være barn og ung har en værdi i sig selv, og
man skal have lov at være barn. Derfor skaber vi
miljøer, hvor børn og unge trives, føler sig trygge og
har det godt med sig selv. Vi møder børn og unge
med tillid og positive forventninger og har fokus på
deres styrker og potentialer. Vi tilbyder en aktiv og
sund hverdag med gode muligheder for at bevæge
sig i lokalområdet og deltage i kulturelle aktiviteter.

Børn og unge i forpligtende fællesskaber
Vi giver børn og unge mulighed for at deltage i
forpligtende fællesskaber, hvor de oplever, at deres
deltagelse og bidrag gør en forskel for deres eget og
andres liv. Herved styrker vi deres dannelse og giver
dem et naturligt afsæt for at deltage i nære og personlige relationer, og opnå erfaringer med medborgerskab i det lokale og globale samfund.

Læring for livet
Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn og unge får
lyst til at lære mere. Læringsmiljøerne udfordrer
og udvikler den enkelte og giver en bevidsthed om
egen læring. Vi tager afsæt i den virkelige verdens
udfordringer, hvor børn og unge anvender nye teknologier og udvikler de kompetencer, vi forventer,
der bliver behov for i fremtiden. Vi betragter hele
lokalsamfundet som et læringsmiljø. Derfor indgår
vi i fællesskaber med foreninger og erhvervsliv, og vi
inddrager naturen og byrummet.
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Attraktiv erhvervsby med jobvækst
Det vil vi opnå
Vi vil være en attraktiv erhvervsby med virksomheder i vækst og en base for innovation og jobskabelse. Der skal være forskellige slags virksomheder
og et varieret udbud af jobs til alle. Et mangfoldigt
erhvervsliv i vækst understøtter et velfungerende
jobmarked, og det bidrager til et økonomisk råderum, som vi vil investere i velfærd. Den tilgang ser
vi i sammenhæng med verdensmål 8:

i udbud og i vores samarbejde med virksomheder på
erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Det skal være
attraktivt at drive virksomhed i Gladsaxe og indgå i
partnerskaber, der bidrager til en social- og miljømæssig bæredygtig vækst. Dermed kobler
vi os også til verdensmål 12:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil have flere i arbejde – ikke mindst flere udsatte
borgere. Vi sætter borgernes ønsker og behov i centrum, og vi forventer, at borgeren tager ansvar for
egen situation og målet om at komme i arbejde. For
et meningsfuldt job giver mulighed for at forsørge
sig selv og styrker oplevelsen af livskvalitet og selvstændighed.

I Gladsaxe har vi regulerede, ordentlige løn- og
arbejdsvilkår og fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og tage et socialt ansvar på alle vores arbejdspladser. Det stiller vi også krav om til vores samarbejdspartnere, for eksempel i vores indkøbspolitik,

Ansvarligt forbrug og produktion

Det gør vi
Sammen skaber vi velfærd for virksomheder
og bæredygtig jobvækst
Vi tænker erhvervsudvikling, infrastruktur, beskæftigelse og uddannelse sammen. Vi leverer god
myndighedsbehandling og service og samarbejder
med erhvervslivet om at skabe gode rammer for
vækst, iværksætteri, lokal udvikling og om at løse
de regionale udfordringer. Det kalder vi Velfærd for
virksomheder. Samtidig forventer vi, at virksomhederne agerer bæredygtigt, bidrager til den grønne
omstilling og tager et socialt ansvar.
Vi vil være en værdifuld partner for opkvalificering,
rekruttering og jobformidling, så alle ledige hjælpes
til at få et arbejde. Sammen med virksomhederne
indgår vi i forpligtende partnerskaber om, at borgerne får uddannelse i de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, for eksempel til byggeriet
af letbanen frem mod 2025.
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Social bæredygtighed skal få udsatte borgere i job
Vi går foran med at skabe social bæredygtig vækst.
Voksne skal være rollemodeller for deres børn, så
familierne lykkes og bryder med en udsat social
opvækst og undgår, at deres børn bliver udsatte.
Vi samarbejder med virksomhederne om sociale
investeringer, så flere udsatte borgere kan finde et
meningsfuldt job, eller komme i uddannelse eller
praktik, der er tilpasset deres resurser og kompetencer. Vi tager det lange seje træk, der handler om, at
den enkelte ledige borger kommer tættere på job.

Vi hjælper unge på vej i uddannelse eller i job
I Gladsaxe skal alle unge være i uddannelse eller
job. I samarbejde med virksomhederne forbereder
vi børn og unge til arbejdslivet, og ansporer dem til
at tænke innovativt om brug af deres kompetencer,
og viser at der er flere veje til et job, for eksempel

gennem erhvervsuddannelse eller praktikforløb
i virksomheder.

Anstændige
Anstændige
jobs
jobs
ogog
økonomisk
økonomisk
vækst
vækst
Ansvarligt
Ansvarligt
forbrug
forbrug
ogog
produktion
produktion
13 13
Partnerskaber
Partnerskaber
forfor
handling
handling

Vi hjælper og understøtter at børn og unge udvikler
de kompetencer, der bliver brug for i fremtiden, og
kommer godt videre i livet efter grundskolen. Vi
hjælper dem til at opnå færdigheder, arbejdsvaner,
træffe de gode valg og motiverer dem til at komme i
job. Vi hjælper både de, der vil have en uddannelse,
og de, hvor praktisk læring er den bedste vej til
job. Særligt de unge, der ikke tager en uddannelse,
hjælper vi med at vise forskellige veje frem mod fast
arbejde igennem praktikforløb, uddannelsesvejledning, fritidsjob og andet.
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Lige muligheder for at lykkes
Det vil vi opnå
Alle borgere i Gladsaxe – børn, unge og voksne –
skal have mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv, hvor de oplever at lykkes og kan udfolde
deres potentiale. Hver og én skal udnytte sine resurser, tage ansvar for sit eget liv og leve med så høj
selvbestemmelse som muligt. Vi er alle forskellige,
og har forskellige forudsætninger og livsbetingelser.
Nogle borgere har behov for særlig opmærksomhed
for at kunne få de samme muligheder i livet som
andre.
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes resurser og
potentiale og arbejder systematisk med at mindske
den sociale arvs betydning. Vores ambition er, at
børn, unge og voksne bliver livsduelige og får mulig-
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hed for at udfolde deres potentiale. Målsætningen
om lige muligheder understøtter vores arbejde med
verdensmål 3, 4 og 8:

Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Ambitionen om de lige muligheder er både en
integreret del af det generelle arbejde og specifikke
indsatser. Vi samarbejder med borgere, frivillige,
foreninger og erhvervsliv om at udvikle indsatser, så
borgerne får bedre mulighed for at skabe en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Anstændige jobs
og økonomisk vækst
Partnerskaber for handling

Det gør vi
Familier der lykkes
Vi har fokus på de familier, der har særlige udfordringer og derfor befinder sig i en udsat position
eller er i risiko for at blive udsatte. Jo tidligere vi
reagerer på de tidlige tegn hos børn og forældre,
jo bedre er vi til at sikre en positiv livsbane for
de børn, der enten er udsatte eller er i risiko for
at blive udsatte. De tidligste år i barnets liv er
nemlig afgørende for barnets livsduelighed.
Vi tager udgangspunkt i disse familiers livssituation og understøtter de resurser af kompetencer
familierne har, så børnene får det bedst mulige
afsæt for at udleve deres potentialer.

Social balance
Gladsaxe skal være et godt sted at bo og vokse
op. Vores by og boligområder skal være trygge,
attraktive og velfungerende. Vi ønsker at give alle
borgere de bedste livsmuligheder, uanset hvor
de bor. Vores bydele skal være i social balance,

og børn og unge skal have mulighed for at møde
positive rollemodeller, der inspirerer til uddannelse og beskæftigelse.
Vi skaber gode rammer for trygge fællesskaber
og et rigt kultur- og foreningsliv, der støtter op
om, at alle borgere bliver en del af nære fællesskaber, samt danner grobund for demokratisk
dannelse og aktivt medborgerskab.

Sammen skaber vi rammen for et godt liv for
borgere med handicap og psykisk sårbarhed
Vi går forrest og bruger de metoder, der bedst
bidrager til, at børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse kan udvikle og bruge egne resurser, tage ansvar for egen tilværelse og opnå et så
selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Det
sker ved at udvikle de fysiske rammer – særligt i
ombygningen af Kellersvej – og ved faglig udvikling af praksis.
Vi skærper vores indsats, så borgere med psykisk
sygdom får lettere ved at deltage i samfundslivet,
for eksempel beholde deres job, lære at leve med
deres sygdom eller komme sig helt. Vi skaber
mulighed for at børn, unge og voksne, der er i en
psykisk sårbar situation, kan genetablere deres
mentale sundhed.
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Grøn og levende by
Det vil vi opnå
Gladsaxe Kommune skal være et godt sted at leve,
bo, arbejde og drive virksomhed. En mangfoldig
by, der summer af liv, er let og sikker at bevæge sig
rundt i og har mange grønne åndehuller med varieret bynatur og naturområder med stor biodiversitet.
Gladsaxe er i vækst, og det vil vi udnytte til at
understøtte en bæredygtig udvikling af vores by.
Verdensmål 11:

Bæredygtige byer og lokalsamfund
... handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste
og bæredygtige byer og lokalsamfund. Det omsætter

vi til en indsats for at udvikle bydele i social balance
og understøtte byens mangfoldighed i både bolig- og
erhvervsområder. Vi vil prioritere nem adgang til
grønne områder for alle og arbejde strategisk med
at koble byens liv og det grønne med mulighed for
bevægelse og udfoldelse.
En grøn og levende by forudsætter, at kommunale
og private arealer udvikles i sammenhæng. Derfor
skal dialog og nye samarbejdsformer være trækkraft
for byudviklingen. Samtidig vil vi være en stærk
partner i tværkommunale og regionale samarbejder
som for eksempel Loop City og Greater Copen
hagen.

Det gør vi
En grønnere by
Vi arbejder hen imod en by med et mere markant
grønt udtryk og varieret beplantning. Vi sætter den
grønne dagsordenen, både når vi selv udvikler, og
når vi samarbejder med bygherrer.
Gladsaxe har meget beskyttet natur og mange
grønne områder, som bidrager til en bæredygtig og
mangfoldig by. Det er et godt fundament at bygge
på, men særligt i de bynære områder vil vi udvikle
og bevare det grønne udtryk.
Vi arbejder med mere variation i beplantningen
og med at skabe små grønne oaser i bybilledet. Vi
indretter de grønne områder, så de inviterer til både
ophold, leg og bevægelse. Vi arbejder på at øge biodiversiteten i naturområderne og forhindre udbredelsen af invasive arter.

’GladsaxeLiv’ som afsæt for en levende by
Når vi udvikler vores by, stiller vi krav om kvalitet
og æstetik i både bygninger og byrum. Vi under12

støtter byens liv ved at samarbejde med brugere og
bygherrer og ved at fokusere indsatser, hvor folk
allerede færdes.
Vi sikrer, at der skabes plads til møder på tværs af
alder, etnicitet og social baggrund. Vi åbner de kommunale bygninger, og gør livet indenfor til et aktiv i
byrummet. Det kalder vi GladsaxeLiv.
Vi arbejder med Gladsaxes rige og mangfoldige
kultur, fritids- og idrætsliv som indgang til at gøre
byen endnu mere levende til at skabe gode rammer
for et sundt liv.
Forbindelserne i byen bliver styrket, så det er nemt
og sikkert at komme rundt og benytte byens mange
tilbud til fods, i bil, på cykel eller med offentlig
transport.

Vi arbejder strategisk med byens udvikling
Vi skaber rammer for en by i udvikling og vækst. I

vores planlægning stiller vi krav for at sikre, at byens
omdannelse understøtter social balance, mangfoldighed, tilgængelighed og velfærd for borgere og
virksomheder.
Vi inddrager erhvervslivet i udviklingen af erhvervskvartererne til fremtidens behov og udnytter de
muligheder, som letbanen giver for investeringer.
Mobilitet, klimatilpasning, beplantning og byliv
tænkes ind i planlægningen, og vi indgår i tæt
samarbejde med grundejere, investorer og virksomheder om at få planlægningen til at understøtte en
levende og grøn by. Vi vil arbejde for at mindske
trafikstøjen på kommunens veje.

Bæredygtige byer og
lokalsamfund
Partnerskaber for handling

Vi har særligt fokus på at sikre produktionserhvervet og planlægge bydele i balance. Derfor arbejder vi
med at fremtidssikre erhvervsområderne og vi indgår i partnerskaber med boligselskaber, investorer,
handelsliv, borgere og foreningsliv med at integrere
udsatte boligområder i den omkringliggende by.
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Sundhed og trivsel hele livet
Det vil vi opnå
I Gladsaxe skal alle borgere have de bedste muligheder for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og
ansvarligt liv. Vi vil skabe rammen om det gode liv,
hvor flere borgere oplever bedre fysisk og mental
sundhed. Derfor byder vi ind på verdensmål 3:

Sundhed og trivsel
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... om, at vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme
trivsel for alle aldersgrupper. Sundhed og trivsel
bidrager til den bæredygtige udvikling på tværs af
fagområder. Det er en integreret tilgang, der bygger
på partnerskaber og samarbejde. For sundhed og
trivsel er afgørende for livsduelige borgere, der oplever god livskvalitet.

Sundhed og trivsel
Partnerskaber for handling

Det gør vi
Vi fremmer sundhed og trivsel
for alle i alle livets faser
Vi skaber de bedste forudsætninger for et aktivt
og sundt liv for alle borgere ved at give nem adgang
til sundhedstilbud, styrke kvaliteten, skabe sammenhæng i borgernes forløb og faglig synergi i nye
partnerskaber.
Sundhed og trivsel er vigtigt for den enkeltes
livskvalitet og for lokalsamfundets udvikling. Det
gælder børns evne til at lære nyt, unges uddannelse,
voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet og ældres
evne til at klare sig selv. Vi vil udvikle et sundhedshus, som samler kommunens og privates sundhedstilbud med én indgang for borgerne, og som bliver
et sted, hvor det er trygt for borgerne at komme i
alle livets faser.
Vi vil hjælpe borgerne, når de er mest motiverede
og nå dem, der hvor de er for eksempel med indsatser i lokalområdet. Vi prioriterer at gøre det bedre
for de borgere, der har mest brug for det, og med
målrettede indsatser skabe lighed i sundhed. Derfor

sætter vi stærkere fokus på mental sundhed, psykisk
sårbarhed, social ulighed i sundhed, børn og unges
sunde vaner og trivsel samt ældres sundhed.

Vi skaber rammen for et sundt
og aktivt GladsaxeLiv
Sundhed og trivsel hænger sammen med at indgå i
fællesskaber og være noget for andre. Derfor vil vi
styrke samarbejdet med civilsamfundet – både frivillige foreninger og borgere, der vil gøre en indsats
til gavn for andre. Samtidig skal rammerne for at
udfolde sig være i orden. Derfor udvikler vi byens
rum og vores kultur- og fritidstilbud sammen med
borgerne, så de medvirker til, at mennesker mødes
og inviterer til leg, udeliv og bevægelse.
Sammen gør vi det bedre
I Gladsaxe går vi forrest og styrker det tværgående
samarbejde med hospitaler, behandlingspsykiatrien,
praktiserende læger og andre kommuner om sammenhængende forløb for borgerne, tilbud til kronisk
syge borgere, forebyggelse af genindlæggelser og
borgere med både misbrug og psykisk sygdom.
Vi vil udvikle sundhedsindsatsen for alle borgere
og effektivt integrere sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig opsporing af risikofaktorer på en
lang række områder som handicap, beskæftigelse,
skole, dagtilbud og det boligsociale område samt i
byudviklingen. Dén omstilling kræver nye måder at
prioritere, samarbejde og definere kerneopgaven på
tværs af fagområder og organisationer. Derfor vil vi
blandt andet udvikle en ny akutfunktion med vores
nabokommuner.
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Klimavenlig by
Det vil vi opnå
Vi vil være en klimavenlig by med et bæredygtigt
forbrug, hvor vi passer på vores resurser og sikrer bæredygtigt forbrug og produktion i tråd med
verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug og produktion
I Gladsaxe løfter vi den dagsorden ved konsekvent at tænke i cirkulær økonomi, hvor vi bevarer
produkter og materialer i et kredsløb, og udnytter
deres værdi så længe som muligt. Hvis vi skal gøre
en forskel, skal alle løfte, og derfor vil vi udvikle nye
løsninger sammen med borgere og virksomheder.
Klimaforandringerne oplever vi allerede nu konsekvenserne af. De skal håndteres, men det er en
stor opgave, som vi ikke kan klare alene. Heldig-

Det gør vi
Mere grøn og vedvarende energi
Gladsaxe går i front for at sikre en grøn el- og varmeforsyning. Det er en omfattende omstilling, der
kræver store investeringer. Udbygning af fjernvarmen er central i omstillingen. Samtidig arbejder vi
målrettet på at få private aktører til at tage medansvar, så vi sammen styrker en bæredygtig adfærd og
nedsætter energiforbruget.
Satsning på klimavenlig transport
Vi vil knække kurven og nedsætte CO2-udledningen fra transport. Derfor udvikler vi den kollektive
transport, udbygger cykelsti-nettet og foretager en
massiv investering i letbanen. Med intelligent trafikstyring forbedrer vi flowet. Vi gennemfører kampagner, der skal få borgere og pendlere til at ændre
adfærd og bevæge sig mere på cykel, til fods, med
offentlig transport og bruge deleløsninger, el-biler
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vis tager mange byer verden over opgaven på sig.
Verdensmål 13:

Klimaindsats
... opfordrer til, at vi skal handle hurtigt for at
bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
I Gladsaxe går vi aktivt ind i den dagsorden. Vi vil
nedsætte vores CO2-udledning og har et mål om
i 2035 at være uafhængig af fossile brændsler som
kul, olie og gas. I den klimavenlige by skal det være
nemt at transportere sig smart og bæredygtigt, og
vi vil sikre størst mulig mobilitet for borgerne for
mindst mulig CO2. Samtidig vil vi gøre byen mere
robust overfor de klimaforandringer, vi allerede
oplever.

eller anden grøn transport. Vi finder fælles løsninger
på de udfordringer, der kan være ved at skifte til
mere klimavenlig transport i forpligtende partnerskaber og netværk med virksomheder, foreninger og
borgere.

Cirkulær økonomi
Vi passer på resurserne og tænker i bæredygtighed,
når vi køber ind, forbruger, og håndterer affald. Vi
arbejder med affald som en resurse, vi skal bruge
optimalt enten via genanvendelse eller i energiproduktion. Vi arbejder for at styrke bæredygtigt byggeri og undgå spild. Vi styrker resursebevidstheden
og ser børn og unge som vigtige ambassadører for
en klimavenlig by.
Vi investerer i en mere robust by
Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede
synlige i Gladsaxe. Kraftige skybrud kommer oftere
og giver oversvømmede kældre og ufremkommelige
veje. Vi skaber en robust by og investerer i sam-

Ansvarligt
Ansvarligt
forbrug
forbrug
og og
produktion
produktion
Klimaindsats
Klimaindsats
Partnerskaber
Partnerskaber
forfor
handling
handling

fundsøkonomiske langsigtede løsninger, der
kan håndtere skybrud, så vi minimerer tab i
form af ødelagte bygninger og infrastruktur.
Vi håndterer så vidt muligt regnvandet på nye
måder, der samtidig gør byen mere levende og
grøn. Vi udvikler konkrete løsninger sammen
med private aktører og engagerer dem i medansvar for fremtiden.
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En udvikling i rigtig retning
– sådan følger vi op

4. februar 2020

Børn og unge former fremtiden
Småbørns sproglige udvikling skal styrkes
Indikator: Andelen af børn, som ved sprogtest i 3-årsalderen og
i 0. klasse har behov for en fokuseret sprogindsats, skal falde.
Begrundelse: Børns sproglige kompetencer er et grundlæggende
fundament for læring og for at indgå i fællesskaber. Derfor skal
læringsmiljøerne for de mindste børn styrke børns sproglige
udvikling.

Unge med adgangsgivende karaktersnit til
erhvervsuddannelse
Indikator: Andelen af unge, der opnår mindst 02 i gennemsnit
i både dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve.
Begrundelse: Vi arbejder for at alle unge i Gladsaxe gennem uddannelse eller praktisk læring, opnår en plads på fremtidens arbejdsmarked. Derfor skal skolerne i Gladsaxes være bedre til at sikre,
at de unge opnår et fagligt niveau, der giver dem adgang til en
ungdomsuddannelse.

Faglig trivsel i folkeskolen skal øges
Indikator: Den gennemsnitlige faglige trivsel målt ved den
nationale trivselsmålinger skal være på niveau eller over lands
gennemsnittet.
Begrundelse: Høj faglig trivsel er blandt andet udtryk for, at eleverne
oplever, at de gør gode faglige fremskridt i skolen. Derfor skaber vi
læringsmiljøer, hvor børn og unge får lyst til at lære mere og giver
dem en bevidsthed om egen læring.

Social trivsel i folkeskolen skal stige
Indikator: Andelen af børn, der har en god social trivsel skal stige.
Begrundelse: Det at være barn og ung har en værdi i sig selv, derfor
skaber vi miljøer hvor børn og unge trives.

Udgangspunkt

2019

3-årige:
5%

Faldende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

0. klasse:
8,9 %
(årgang 17/18)

		 3-årige:

1,8 procentpoint
over landsgennemsnittet

Årligt skal andelen ligge 2,0 procentpoint
over landsgennemsnittet.

2017:
3,7 i Gladsaxe
og 3,7 på
landsplan (2018)

På niveau med landsgennemsnittet
eller derover.

92,7%
(2018)

↘

2020

0. klasse:

2021

2022

4%
8%

↗ ≥2

↗ ≥ DK-gns.
Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 94 %

Måltallet fastlægges primo 2019.

Unges deltagelse i fritidsaktiviteter skal stige
Indikator: Andelen af unge, som deltager i ønskede fritids
aktiviteter, skal stige.
Begrundelse: Unges deltagelse i fritidsaktiviteter fremmer deres
trivsel og styrker deres dannelse. Derfor udvikler vi vores tilbud, så
de unge har mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber.

Det samlede gennemsnitlige fravær i Gladsaxes
folkeskoler skal nedbringes
Indikator: Det gennemsnitlige elevfravær i Gladsaxes folkeskoler
skal nedbringes.
Begrundelse: Forudsætningen for et godt børneliv er deltagelse i fællesskaber, der skaber trivsel og lyst til læring. Derfor arbejdes der
målrettet for at nedbringer elevernes skolefravær, således at skolen
er et sted, hvor børn og unge får lyst til at lære mere, og som bidrager positivt til deres udvikling og dannelse af relationer.
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66,4 %
(2018)

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 69,4 %
Måltallet fastlægges primo 2019.

Skoleåret
2017/2018:
6,6 %

Faldende tendens frem mod 2022, hvor
målet er, at fraværet ligger under eller på
niveau med landsgennemsnittet.

↘ ≥ DK-gns.

Vi følger op på Gladsaxestrategien 2018-2022 ved
hjælp af indikatorer. Indikatorer er udtryk for relevante kvantitative nedslagspunkter, der skal sikre
en løbende opfølgning på, om målsætningerne i
strategien implementeres og opfyldes. Indikatorerne
er med andre ord pejlemærker for, om udviklingen
går i den retning, vi ønsker, eller om der er behov for
en justering af indsatserne.
Indikatorerne knytter sig til de seks målsætninger i
strategien og til grundforudsætningen om at vores

kommune skal være i økonomisk balance for at vi
kan følge vores ambitioner om skabe bæredygtig
vækst og velfærd i Gladsaxe.
De valgte indikatorer dækker langt fra alle kommunens strategiske indsatser. De øvrige indsatser er
dog også centrale for at nå vores fælles mål i Gladsaxestrategien, og disse vil blive fulgt løbende i de
politiske udvalg. I det følgende vises de indikatorer,
som indgår i Gladsaxestrategien.

Attraktiv erhvervsby med jobvækst
En mere effektiv beskæftigelsesindsats
Indikator: Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden
for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige.
Begrundelse: En mere effektiv beskæftigelsesindsats skal sikre, at de
ledige hurtigt overgår til job eller uddannelse. Dette understøtter
virksomhedernes vækstmuligheder og øger livskvaliteten for den
enkelte.

Flere jobs i den private sektor
Indikator: Antal jobs i den private sektor skal stige med 2.000
over 4 år.
Begrundelse: Jobvækst er centralt for målet om en attraktiv
erhvervsby med virksomheder i vækst. Derfor samarbejder vi med
erhvervslivet for at skabe rammerne for vækst, iværksætteri og
lokal udvikling.

Et erhvervsliv i vækst
Indikator: Antallet af iværksættere (reelt nystartede virksomheder
pr. år) skal stige.
Begrundelse: Antallet af iværksættere viser ’iværksætterlysten’
i Gladsaxe. Iværksætterne danner grobund for et nyt vækstlag.

Færre unge på offentlig forsørgelse
Indikator: Andelen af unge borgere (18-29 år) på offentlig
forsørgelse skal nedbringes.
Begrundelse: Ambitionen er, at alle unge skal forsørge sig selv, da det
øger livskvaliteten for den enkelte og bidrager til virksomhedernes
vækst. Derfor forbereder og motiverer vi børn og unge til uddannelse og arbejdsliv og forebygger derved at de skal have offentlig
forsørgelse.

Flere unge i ungdomsuddannelse
Indikator: Andelen af unge i uddannelse skal stige.
Begrundelse: Ambitionen er, at flest mulige unge skal fortsætte i
ungdomsuddannelse efter 9. klasse, da det giver den unge meget
bedre forudsætninger for senere at opnå varig tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Udgangspunkt

2019

2020

2021

2022

25,1 %

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 26,0 %
30.813

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 32.813
268 pr. år

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 330 pr. år
12,5 %

Faldende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↘ 7,5 %
89,4 %

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 92,5 %
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Lige muligheder for at lykkes
Fokus på tidlig indsats
Indikator: Gennemsnitsalderen for førstegangsunderretninger
for de 0-11-årige skal falde.
Begrundelse: En tidlig indsats i forhold til mistrivsel hos børn er
afgørende for, at problematikkerne kan afhjælpes med hurtige
og med mindst mulige indgribende tiltag. Dermed øges barnets
livsduelighed og dets muligheder for et godt liv.

Flere skal i job på særlige vilkår
Indikator: Andelen af personer, der er i beskyttet beskæftigelse,
fleksjob og utraditionelle job, skal stige.
Begrundelse: Som led i at øge livskvaliteten og sikre deltagelse i
samfundslivet skal der være fokus på, at borgere med nedsat
arbejdsevne kommer i job på særlige vilkår, hvor deres resurser
bringes i spil.

Udgangspunkt

2019

2020

2021

2022

6 år og 6 mdr.
(2017)

Udviklingsmålet er at gennemsnitsalderen skal falde frem mod udgangen af
2022 og målet er en gennemsnitsalder på:

↘ 6 år
67,4 %

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 69,0 %

Grøn og levende by
En levende by med aktiviteter i byens rum
Indikator: Antal arrangementer i byrummet skal stige.
Begrundelse: Gladsaxe skal være en levende bykommune med
aktivitet på pladser, torve og i de grønne områder. Vi ønsker derfor,
at borgerne skal bruge byens rum som mødested og til arrangementer.

Et aktivt butiksliv på hovedgaderne
Indikator: Antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på
Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade skal fastholdes.
Begrundelse: Borgerne i Gladsaxe skal opleve liv og indkøbsmulig
heder i vores bymidte. Publikumsorienterede funktioner understøtter levende bymidter.

En grøn og levende by
Indikator: Antallet af bytræer skal øges.
Begrundelse: Borgerne skal færdes i et grønt og attraktivt bymiljø.
Fritstående træer i grønne områder, på veje, torve og pladser samt
på skoler og institutioner er med til at understøtte dette.

Naturvenlig pleje, der styrker biodiversitet
Indikator: Naturarealer, der overgår til mere naturvenlig pleje,
skal stige.
Begrundelse: Naturvenlig pleje af græsarealer i naturen er en sikker
vej til en styrket biodiversitet. Græsning og slåning med opsamling
af det slåede materiale giver flere blomster og sommerfugle, hvilket
også giver mulighed for flere naturoplevelser.
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Udgangspunkt

2019

2020

2021

2022

33 pr. år

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, så antallet udgør:

↗ 45 pr. år
1.130

Fastholde niveauet frem mod udgangen
af 2022, så antallet fortsat udgør:

→ = 1.130
9.730

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor antallet skal stige til:

↗ 10.180
194.688 m2

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗
240.000 m2

Sundhed og trivsel hele livet
Sundere aldring
Indikator: Andelen af +65-årige, der har behov for at modtage
hjemmehjælp, skal falde.
Begrundelse: De ældre skal støttes i at leve et selvstændigt og
selvhjulpent liv længst muligt, for herigennem at øge livskvaliteten
for den enkelte. Dette gøres blandt andet via det rehabiliterende
arbejde, velfærdsteknologi, telemedicin med mere.

Normalvægt for børn og unge
Indikator: Andelen af børn og unge med normalvægt skal
fastholdes.
Begrundelse: Forebyggelse af overvægt hos børn og unge medvirker
til at øge den enkeltes livskvalitet, samt forebygger risikoen for
livsstilssygdomme.

Alkoholdebuten blandt unge skal udskydes
Indikator: Andelen af 8. klasse-elever, der har drukket en genstand før de fylder 15 år, skal reduceres.
Begrundelse: En sen alkoholdebut er medvirkende til at unge drikker
mindre alkohol, og dermed mindske risikoen for alvorlige livsstilssygdomme i en tidlig alder.

Unges brug af tobak
Indikator: Andelen af unge der ugentligt bruger tobak skal falde.
Begrundelse: Rygning er den største enkeltfaktor, der giver risiko
for livsstilssygdomme og tidlig død. Jo tidliger rygdebut, jo mere
afhængighedsskabende. Skadevirkningerne af andre tobaksprodukter er ikke undersøgt til bunds, men må forventes at have lige så
skadelig virkning.

Børn og unges transportvaner
Indikator: Andelen af børn og unge, der cykler eller går til skole,
skal stige.
Begrundelse: Børn og unges transportvaner til skole er en indikator
for deres sunde vaner og vilje til bevægelse.

Akutfunktionen: Styrket samarbejde med praktiserende
læger, akuttelefonen 1813 og sygehusene
Indikator: Andelen af forebyggelige indlæggelser og genind
læggelser blandt borgere, der modtager ydelser fra Sundheds- og
Rehabiliteringsafdelingen, skal falde.
Begrundelse: Borgerne skal sikres et sammenhængende behandlingsforløb, der nedbringer antallet af forebyggelige indlæggelser
og genindlæggelser. Derfor skal samarbejdet på sundhedsområdet
styrkes, blandt andet via Akutfunktionen.

Udgangspunkt

2019

2020

2021

2022

12,8 %
(januar 2019)

Faldende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er en andel af borgere
med behov for hjemmehjælp, der højst
udgør:

↘ 11,7 %
Indskoling: 86 %

Fastholde status frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

Mellemtrin: 82,1 %
Indskoling:
Udskoling: 81,8%

→
Udgangspunkt for
9. klasse i 2017:
43 %

Udgangspunkt for
9. klasse i 2017:
3,2 %

Mellemtrin:
Udskoling:

86 %
82,1 %
81,8 %

Faldende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↘ 40 %
Faldende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↘ 2,0 %

69 %

		2019:

2021:

Fastsættes
medio 2020

Forbedret samarbejde (tendens) frem
mod udgangen af 2022.

↗ 72 % 75 %

↗ xx %
Måltal følger medio 2020
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Klimavenlig by
CO2-udledningen skal nedsættes
Indikator: CO2-udledningen nedsættes med 40 % i 2020 i forhold
til 2007. Det forudsætter en nedgang på 2,5 % pr år.
Begrundelse: Vi samarbejder med virksomheder, foreninger og
borgere for at nedsætte CO2-udledningen.
Byrådet indleder en drøftelse af nyt mål for CO2-udledning inden
udgangen af 2019. Det sker i sammenhæng med ny energiplan, så
indsatsen i 2020 kan tage udgangspunkt i det nye mål.

Flere resursetjek i virksomheder
Indikator: Antallet af virksomheder, som har taget imod tilbud
om resursetjek, skal stige.
Begrundelse: Vores lokale virksomheder skal opleve, at det er nemt
at få rådgivning om energi- og miljøforbedringer samt cirkulær
økonomi. Derfor tilbyder vi resursetjek, som er et samarbejde, der
indebærer gennemgang af virksomheden for potentialer i forhold
til energi, vand, råvarer, affald, restprodukter, resurser og cirkulær
økonomi.

Mere genanvendelse af affald
Indikator: Genanvendelsesprocenten for affald indsamlet hos
borgere og i kuber skal stige.
Begrundelse: I samarbejde med borgerne skal vi styrke resurse
bevidstheden og blandt andet se affald, som en resurse, der kan
genanvendes. Genanvendelsesprocenten afspejler effekten af
Gladsaxe Kommunes indsamlingsordninger.

Færre oversvømmelser som følge af regn og skybrud
Indikator: Areal, hvor der er udført projekter, der minimerer oversvømmelser, skal stige.
Begrundelse: Borgere og virksomheder skal opleve færre skader og
tab som følge af skybrud med videre. Derfor investerer vi i løsninger som et centralt element i at skabe en klimasikret by.

Andelen af indkøbte økologiske fødevarer skal forøges
Indikator: Andelen af økologiske fødevarer skal stige, så niveauet
udgør minimum 80 % for skoler og dagtilbud i 2022, og i 2025
gennemsnitligt 80 % for hele kommunen.
Begrundelse: Gladsaxe Kommune – som arbejdsplads – tænker i
bæredygtighed, når vi køber ind. Derfor skal vi, når vi indkøber
fødevarer, øge andelen af økologisk indkøbte fødevarer.
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Udgangspunkt

2019

2020

2021

2022

499.741 ton

↘ -40
%

10

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 50
23,0 %

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 50 %
7,0 %

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2022, hvor målet er:

↗ 17,7 %
58 %
(2019)

Stigende tendens frem mod udgangen
af 2025, hvor målet er:

↗ 80 %

Økonomisk balance
Overskud på den strukturelle balance
Indikator: Det strukturelle overskud (forskellen mellem de
løbende driftsindtægter og -udgifter) skal være mindst 250 mio. kr.
i alle årene.
Begrundelse: Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for at
opretholde vores service overfor borgere og virksomheder.
Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld.

Gennemføre planlagte anlægsaktiviteter
Indikator: Videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter
skal gradvis reduceres i strategiperioden, således at niveauet for
videreførte midler maksimalt udgør 100 mio. kr. med udgangen af
2022.
Begrundelse: En stram styring af budgettet til anlægsprojekter sikrer,
at de politisk besluttede anlægsprojekter gennemføres i henhold til
forudsætningerne i budgettet.

Udgangspunkt

2019

2020

2021

2022

Følger
(strukturel
balance 2018)

↗
≥ 250 mio. kr.

400 mio. kr.
(2017)

Løbende reduktion, så niveuet frem
mod udgangen af 2022, udgør:

↗
≤ 100 mio. kr.
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