
Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune

4. april 2019





Gladsaxestrategien 2018-22: Bæredygtig vækst og velfærd

• Gladsaxe en ambitiøs og fagligt stærk velfærds- og 
vækstkommune - gode forudsætninger for at gøre en 
forskel

• Byrådets vision har samme afsæt FN’s verdensmål -
bæredygtig udvikling socialt, økonomisk og miljømæssigt

• Langsigtet bæredygtighed kræver politisk lederskab 
globalt og handlinger lokalt 

• Byer, regioner og kommuner har en særlig rolle og 
mulighed – er tæt på borgerne og virksomhederne

• Verdensmålene kan understøtte og forstærke udviklingen 
- de hjælper til at løfte barren i vores faglige indsatser

• Flere af virksomhederne i Gladsaxe er i front på 
bæredygtighed



Fra 17 verdensmål til Gladsaxes strategi

 Seminar om strategisk byledelse januar 2017

 Verdensmål på Byrådsseminar i 2017

 2 temamøder i Byrådet i maj og august 2017

 Gladsaxe Erhvervskonference oktober 2017

 Netværk med virksomheder lokalt og nationalt

 Debatoplæg Gladsaxestrategi 2018-22 
november 2017

 Gladsaxestrategi på Byrådsseminar marts 2018

 Temadrøftelse i Økonomiudvalget april 2018

 Gladsaxemødet juni 2018

 Høring fra maj til og med august 2018

 Gladsaxedagen august 2018

 Vedtaget i Byrådet 10. oktober 2018

 Erhvervskonference november 2018

 Åbning af Verdensmålshuset på Fremtidsvej 
januar 2019



Målsætninger

Gladsaxestrategiens mål
• 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

Alle 17 verdensmål er vigtige og indbyrdes afhængige

Gladsaxe har sat fokus på de områder, hvor vi vil noget ekstra

Vi forfølger det brede udviklingspotentiale i målene – alle tre bundlinjer



Fra strategi til handling – 3 spor

Politisk fokus og fremdrift

• Integreret i budgettet og sætter retning for Byrådets økonomiske 
prioriteringer og investeringer

• Afrapportering i Årsrapporten og status på fremdrift via indikatorer

Systematisk bred forankring i organisationen

• Integreret i de etablerede styrings- og ledelseskanaler 
Direktørkredsens årsplan 2019, de strategiske aftaler, lederseminarer, etc.

• Overordnet ramme for fagpolitikker, planer, udviklingsprojekter og 
beslutningsoplæg

Deltagelse og partnerskaber for handling

• Fokus på dialog og innovative tiltag i partnerskaber med andre
- sammen med borgere, foreninger og virksomheder, når vi længere



Bæredygtighed i praksis



Verdensmålene bygger bro



Eksempel: Det kommende sundhedshus

I arkitektkonkurrencen for området har vi fokus på både
• SUNDHED OG TRIVSEL HELE LIVET 

- alle borgere skal have de bedste muligheder for at 
leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv

• GRØN OG LEVENDE BY 
- skabe et godt sted at leve, bo, arbejde og drive 
virksomhed – en mangfoldig by, der summer af liv, er 
let at bevæge sig rundt i og har mange grønne 
åndehuller og natur med biodiversitet

• KLIMAVENLIG BY
- passe på resurserne og sikre bæredygtig forbrug og 
produktion



WHO har præget det kommunale sundhedsområde i mange år

• Healthy Cities Network  – satte en stærk forebyggelsesdagsorden i de 
store byer, men jo også nationalt i form de nationale netværk i de 
enkelte lande

• WHO’s deklarationer har sat retningen på det forebyggende arbejde

• WHO’s fokus på kroniske sygdom i forhold til, at det hæmmer den 
nationale udvikling, hvis vi ikke forebygger.

• WHO’s skifte mod ikke-smitsomme sygdomme betyder at 
sundhedsmålene ikke kun er relevant for udviklingslande, men for alle 
samfund

• Status i f.t verdensmålene: Danmark klarer sig dårligt mht. rygning, 
ligestilling og samt vold mod kvinder



Sundhed og trivsel er afgørende for livsduelige borgere, 
der oplever god livskvalitet. 

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. Sundhed og 
trivsel bidrager til den bæredygtige udvikling på tværs 
af fagområder. 

Det er en integreret tilgang, der bygger på 
partnerskaber og samarbejde.

Sundhed og trivsel i Gladsaxe



Sundhedspolitikkens - principper

• Vi prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse 

• Vi mindsker uligheden i sundhed 

• Vi samarbejder og skaber partnerskaber

• Vi arbejder vidensbaseret

Link til Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik og tilhørende 
handleplaner: 
www.gladsaxe.dk/sundhedspolitik

http://www.gladsaxe.dk/sundhedspolitik


Handleplan for mental sundhed

 Opbygge viden og kapacitet på området gennem 
partnerskabet i ABC for mental sundhed

 Sikre vidensdeling om sikring af overgange mellem 
kommunale tilbud og foreningslivet

 Afprøve nye metoder til at skabe aktiviteter og fællesskaber 
rundt i Gladsaxe

 Styrke de digitale muligheder for et aktivt civilsamfund
 Skabe et let og tilgængeligt overblik over selvhjælpsgrupper

http://www.abcmentalsundhed.dk/
http://www.abcmentalsundhed.dk/


Unges sundhed og trivsel

• Partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFonden

• Gladsaxes plan for at forebygge rygestart blandt 
børn og unge
 Understøtte røgfri skoletid i folkeskolerne
 Indføre rygeforebyggende undervisning og 

forældresamarbejde i grundskolen
 Understøtte røgfri skoletid og røgfrie miljøer på 

ungdomsuddannelser
 Indføre flere røgfri miljøer, hvor børn og unge 

færdes
 Samarbejde med supermarkeder og kiosker om 

at mindske tilgængeligheden til tobaksvarer



Det vigtige tværgående mål

Partnerskaber for handling også inden for forebyggelse og 
sundhedsfremme

• Effektive offentlige partnerskaber

• Offentligt-private partnerskaber

• Partnerskaber med lokale aktører




