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Bilag 2a, status i forhold til måltal 2022

Dette bilag giver en oversigt over den kvantitative opgørelse af indikatorerne pr. marts 2020.
Tabel 1. Indikatorer for børn og unge former fremtiden
Udgangspunkt
3-årige: 5 %

2019
2,7 %

Mål 2022
4%

0. kl.: 8,9 %
1,8 % over
landsgennemsnit

afventer
1,8 %

2%

Gladsaxe: 3,7

3,7

Glx> gns.

Landsgennemsnit: 3,8
92,7 %

3,7
92,3 %

94 %

66,4 %

67 %

69,4 %

Gladsaxe: 6,6 %

6,1 %

Glx< gns.

Udgangspunkt

2019

Mål 2022

En mere effektiv beskæftigelsesindsats Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse indenfor 3 måneder
efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige til
26 % i år 2022.
Flere jobs i den private sektor Antal jobs i den private
sektor skal stige med 2.000 over 4 år.
Et erhvervsliv i vækst Antallet af iværksættere (reelt
nystartede virksomheder) skal stige til 330 pr. år.

25,1 %

22,3 %

26 %

30.813

30.422

32.813

268 pr. år

664

330 pr. år

Færre unge på offentlig forsørgelse Andelen af unge
borgere (18-29 år) på offentlige forsørgelse skal nedbringes til 7,5 % i 2022

12,5 %

6,8 %

7,5 %

Flere unge i ungdomsuddannelse Andelen af unge i
uddannelse skal stige til 92,5 % i 2022

89,4 %

91,7 %

92,5 %

Småbørns sproglige udvikling skal styrkes Andelen af
børn, som ved sprogtest i 3-årsalderen og i 0. klasse
har behov for en fokuseret sproglig indsats skal falde
til hhv. 4 % 8 % i år 2022.
Unge med adgangsgivende karaktersnit til erhvervsuddannelse Andelen af unge, der opnår mindst 02 i
gennemsnit i både dansk og matematik ved 9. klasses
afgangsprøve skal ligge 2 procentpoint over landsgennemsnittet i 2022.
Faglig trivsel i folkeskolen skal øges Den gennemsnitlige faglige trivsel målt ved den nationale trivselsmåling skal være på niveau eller over landsgennemsnittet
i 2022
Social trivsel i folkeskolen skal stige Andelen af børn
der har en god social trivsel skal stige til 94 % i 2022
Unges deltagelse i fritidsaktiviteter Andelen af unge,
som deltager i ønskede fritidsaktiviteter, skal stige til
69,4 % i 2022.
Det samlede gennemsnitlige fravær i Gladsaxes folkeskoler skal nedbringes Det gennemsnitlige elevfravær
i Gladsaxes folkeskoler skal nedbringes til under eller
på niveau med landsgennemsnittet i 2022

Landsgennemsnit:
5,9 %

Tabel 2: Indikatorer for attraktiv erhvervsby med jobvækst

Tabel 3: Indikatorer for lige muligheder for at lykkes
Udgangspunkt

2019

Fokus på tidlig indsats Gennemsnitsalderen for førstegangsunderretninger for de 0-11-årige skal falde til under 6 år i 2022.

6 år og 6 mdr.

Afventer

Flere skal i job på særlige vilkår Andelen af personer,
der er i beskyttet beskæftigelse, fleksjob eller utraditionelle job, skal stige til over 69 % i 2022.

67,4 %

70,2 %

2022

69,0 %

Tabel 4. Indikatorer for sundhed og trivsel hele livet
Sundere aldring Andelen af +65-årige, der har behov
for at modtage hjemmehjælp skal falde til 11,7 %
Normalvægt for børn og unge Andelen af børn og
unge med normal vægt skal fastholdes.
Alkoholdebuten blandt unge skal udskydes Andelen
af 8. klasses elever, der har drukket en genstand før de
fylder 15 år skal reduceres til under 40 % i 2022.
Unges brug af tobak Andelen af unge, der ugentligt
bruger tobak skal falde til under 2 % i 2022
Børn og unges transportvaner Andelen af børn og
unge, der cykler i skole skal stige til 72 % i 2019 og 75
% i 2021.
Akutfunktionen: Styrket samarbejde med praktiserende læger, akuttelefonen 1813 og sygehusene Andelen af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere, der modtager ydelser fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen skal falde.

Udgangspunkt
12,8 %

2019
12,4 %

2022

Indskoling: 86 %
Mellemtrin: 82,1%
Udskolingen: 81,8%
43 %

Afventer
82,1 %
Afventer
54,9 %

86 %
82,1 %
81,8 %
40 %

3,2 %

0,8 %

2%

69 %

-

Afventer, medio
2020

Tabel 5. Indikatorer for grøn og levende by
En levende by med aktiviteter i byens rum Antal arrangementer i byrummet skal stige til 45 pr. år i 2022.
Aktivt butiksliv på hovedgaderne Antallet af ansatte i
publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade skal fastholdes på 1.130 i
2022.
En grøn og levende by Antallet af bytræer skal øges til
10.180 i 2022
Naturvenlig pleje, der styrker biodiversitet Naturarealer, der overgår til mere naturlig pleje skal stige til
240.000 m2 i 2022.
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Udgangspunkt
33 pr. år

2019
25

2022
45 pr. år

1.130

1.217

1.130

9.730

9.896

194.688 m2

275.894 m2

240.000 m2
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Tabel 6. Indikatorer for klimavenlig by
CO2-udledningen skal nedsættes med 40 % i 2020 i
forhold til 2007. Det forudsætter en nedgang på 2,5 %
pr. år.
Flere resursetjek i virksomheder Antallet af virksomheder, som har taget imod tilbud om resursetjek skal
stige til over 50 i 2022.
Mere genanvendelse af affald Genanvendelsesprocenten for affald indsamlet hos borgere og i kuber skal
stige til mere end 50 % i 2022
Færre oversvømmelser som følge af regn og skybrud
Areal, hvor der er udført projekter, der minimerer
oversvømmelser skal stige til 17,7 % i 2022
Andelen af indkøbte økologiske fødevarer skal forøges Andelen af økologiske fødevarer (hos katalogleverandører) skal stige, så niveauet for økologiske indkøb som minimum udgør 60 % i 2022

Udgangspunkt
499.741 ton

2019
326.623
ton

2022
- 40 %
(mål for 2020)

10

16

50

23 %

31,5 %

50 %

7%

9,6 %

17,7 %

Indikatoren justeres, jf. ØU behandling af
ny indkøbspolitik

Tabel 7: Økonomiske indikatorer
Udgangspunkt

2019

2022

Det strukturelle overskud (forskellen mellem de løbende driftsindtægter og -udgifter) skal være mindst
250 mio. kr. i alle årene

373 mio. kr.

489,5 mio.
kr.

Større end 250
mio. kr.

Videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter
skal gradvist reduceres i strategiperioden, således at
niveauet for videreførte midler maksimalt udgør 100
mio. kr. med udgangen af 2022.

400 mio. kr.

450,6 mio.
kr.

100 mio. kr.
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