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Agenda

• Case 1: Levende by i vækst – Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

• Case 2: Ringby-letbanesamarbejdet

• Case 3: Greater Copenhagen



• Vækst er en forudsætning for, at vi også i fremtiden har råd til velfærd.

• Gladsaxe ligger tæt på København og vil være en aktiv partner i 
hovedstadsområdets udvikling.

• Vi udvikler og gennemfører initiativer sammen med borgere, virksomheder og 
andre relevante samarbejdspartnere.

• Strategien skal fungere som dynamo for en positiv udvikling i Gladsaxe 
Kommune

• Klare mål og fælles retning giver bedre resultater.

• Strategien kan i sig selv bidrage til, at fortællingen om ”Gladsaxe i vækst” bliver 
stærkere.

CASE 1: Levende by i vækst –
Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

Erhvervsudvikling Byens udvikling

Velfærd på 
forkant



Udviklingen er her…



Vi bruger strategien til at bedrive fælles ledelse:

• Udstikke en retning 
• Opstille fælles forståelsesramme
• Kalde på refleksion, hver gang vi får en ny ide
• Knytte (eksisterende) projekter ind i ”den store fortælling”
• Rum til det modige og afprøvende

Udviklingen er her…



Udfordring:

• Øget trafik

• Udflytning af industrier

• Utidssvarende erhvervsbygninger

• Funktionsopdelte byer

•Trætte forstadsområder

Case 2: Ringby-letbanesamarbejdet



• Et storskala byudviklingsprojekt

• En fælles byvision med fælles omdannelsesstrategier 

• En kobling af by- og trafikudvikling  

…..Udvikling af den kollektive transport er rygraden…

Ringby-letbanesamarbejdet



Borgmester/formandskreds
Politisk følgegruppe

Formand Karin Søjberg Holst, 
Borgmester, Gladsaxe Kommune

Referencegruppe
Direktører fra de 10 kommuner, Region Hovedstaden 
+ Høje Taastrup + kt.chef i NST, TRM, Letbanesek. 

Formand Bo Rasmussen, Kommunaldirektør, Gladsaxe 
Kommune

Programstyregruppe
2 repræsentanter fra kommunerne + 2 

repræsentanter fra RH
Formand Bo Rasmussen, 

Kommunaldirektør, Gladsaxe 
Kommune

Ressourcegruppe
By- og trafikplanlæggere, 

landskabsarkitekter, 
erhvervskonsulenter m.v. fra  

de 10 kommuner

Programsekretariat
2 fuldtidsansatte 

1-2 deltidsansatte
Sekretariatsleder, Anja Kraag, 

Ringbysamarbejdet

Advisory board
Repræsentanter fra 

erhvervsliv, investorer m.v.

Projektgrupper
Projektgrupper nedsættes 

ad hoc med deltagere fra de 
10 kommuner



FolketingForligs-
kreds

Transportministeriet

Naturstyrelsen

Økonomi – og 
Indenrigsministeriet

Finansministeriet

nsråd

Regionsråd

Region Hovedstaden

Borgmesterforum

Kommune x 
11

Byråd x 11

Kommunikationsmedarbejdere

Byplanlæggere

Trafikplanlæggere
Jurister

Økonomer

Miljømedarbejdere

Landskabsarkitekter

VejingeniørerKlimakoordinatorer

Naturplanlæggere



FolketingForligs-
kreds

Transport- og 
Bygningsministeriet

Erhvervs- og Vækstministeriet

Social– og 
Indenrigsministeriet

Finansministeriet

nsråd

Regionsråd

Region Hovedstaden

Borgmesterforum

Kommune x 
11

Byråd x 11

Kommunikationsmedarbejdere

Byplanlæggere

Trafikplanlæggere
Jurister

Økonomer

Miljømedarbejdere

Landskabsarkitekter

VejingeniørerKlimakoordinatorer

Naturplanlæggere



Erfaringer fra projektet

• Fokus på processen og ledelse

• Brug milepæle aktivt 
– de politiske aftaler er stenene, vi træder på undervejs - de skal give rum til at handle

• Stil de store spørgsmål og tal om det langsigtede formål

• Kommuniker



HÅRD KONKURRENCE KNAP 4 MIO. INDBYGGERE

Case 3: Greater CoPENHAGEN



Hvad har vi opnået?



Hvad er næste skridt?



Sådan er Gladsaxe med Levende by i vækst –
Vækststrategi for 
Gladsaxe Kommune

Ringby-
letbanesamarbejdet

Greater Copenhagen





Men dette er hverdagen …

Stat
EU

Region Gladsaxe 
Kommune

Erhverv, 
interesse-

organisationer

Væksthus
Hovedstadsregionen

Greater 
Copenhagen

Vækstforum

KL

Copenhagen EU Office

Kilde: Sørensen, Sehested og Pedersen (red.) 2011

KKR

Hovedstadens 
Letbane



Den gode strategi skal derfor:

- Udvælge fokusområder med stor betydning i praksis (samfundsudfordringer)

- Være proaktive og tæt knyttet til den politiske proces

- Omfatte meget andet end fysisk regulering (sundhed, beskæftigelse, uddannelse, økonomi)

- Være tænkt cirkulær frem for lineære – skal ændres efter de hastigt skiftende 
omstændigheder

- Lægge stor vægt på processen med bred inddragelse af de forskellige samfundsaktører



Lederskab
Ambition

Hårdt arbejde Tillid

Strategisk 
fokusering
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