Fra 17 verdensmål til lokal
forankring i Gladsaxe
Borgmester Trine Græse 15. maj 2019

Vejen fra de 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

At arbejde med verdensmålene betyder for Gladsaxe
• At der er en tydelig retning med baggrund i en
bæredygtig ansvarlighed
• At vi får skabt en stærk sammenhæng mellem borgere,
virksomheder og kommune
• Verdensmålene virker motiverende og tiltrækker
arbejdskraft
• Verdensmålene skærper innovationskraften i
samarbejdet mellem faglige områder og bygger bro
• Det er første gang, jeg har oplevet en strategi nå ud af
rådhuset og bide sig fast

En strategi, der gror i og uden for organisationen!

Gladsaxes 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

Fra strategi til handling - 3 spor
Deltagelse og partnerskaber for handling
• Fokus på dialog og innovative tiltag i partnerskaber med andre
- sammen med borgere, foreninger og virksomheder når vi længere
Politisk fokus og fremdrift
• Vi har integreret strategien i budgettet, så den sætter retning for Byrådets økonomiske
prioriteringer og investeringer
• Afrapportering sker via Årsrapporten og status på fremdrift via indikatorer
• Mulighed for temadrøftelser af cases, der bidrager til at realisere målsætningerne i praksis,
og inspirationsoplæg udefra
Systematisk bred forankring i organisationen
• Strategien er integreret i de etablerede styrings- og ledelseskanaler - årsplan, strategiske
aftaler, lederseminarer, processer, m.v.
• Strategien overordnet ramme for fagpolitikker, planer, udviklingsprojekter og
beslutningsoplæg

Kultur- og Fritidsområdets rolle
• Stor rolle i forhold til verdensmål
• Oversætte verdensmålene til konkrete strategiske indsatser.
• Kultur-, Fritids og Idrætspolitikken udmøntes i indsatser
• Rummelige
fællesskaber
• Kreative
frirum
•
•
•
•

Fællesskaber for flere
Kulturel dannelse
Aktive medskabere
Tidssvarende faciliteter

Kultur- og fritidsområdet – konkrete indsatser

I Gladsaxe arbejder Kultur og Fritidsområdet særligt indenfor
disse verdensmål:

3 – Sundhed og trivsel
4 – Kvalitetsuddannelse
11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
13 – klimaindsats
17 – Partnerskaber for handling

Partnerskaber for handling
• Det vigtigste mål, der går på tværs af alle mål i strategien
• Foreningslivets bidrager til sundhed, trivsel og deltagelse i
forpligtende fællesskaber

• Vi kan ikke forandre verden alene - vil gerne i dialog med lokale
kræfter om, hvor vi sammen kan gøre en forskel

