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7 Verdensmål

• Sundhed og trivsel
• Kvalitetsuddannelse
• Anstændige jobs og økonomisk 

vækst
• Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Ansvarligt forbrug og produktion
• Klimaindsats
• Partnerskab for handling



6 tværgående 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



Principper i Gladsaxestrategien

• Effektmåling
• Mål og indikatorsæt

• Tænke langsigtet og på tværs
• ”mere for det samme”

• Afsæt i borgerne og deres ressourcer
• Medborgerskabsstrategi

• Arbejde på flere bundlinjer
• socialt, økonomisk og miljømæssigt

• Arbejde sammen på nye måder
• Partnerskaber



Dialog og samarbejde med virksomheder



Mit Gladsaxemål





Mit bud på verdensmålenes muligheder

Verdensmål som
• fælles referenceramme for hele organisationen
• afsæt for nye koblinger på tværs af vores strategiske 

indsatsområder
• ny energi i samarbejdet med virksomheder og borgere
• ”vores dagsorden, vores ansvar” – ikke et kommunalt projekt
• Ny dynamik i den overordnede strategi



Store potentialer

• En direkte vej til dialog og 
samarbejdsmuligheder

• I Gladsaxe er 1/3 af boligerne 
almene

• Ingen har patent på de rigtige 
tiltag, alle kan bidrage

• De fleste synes det er mest 
relevant at engagere sig, der 
hvor de bor



Lige muligheder for at lykkes

• Bydele i social balance
• Levende byrum 
• Mødesteder
• Forbindelser i byen



Partnerskaber



Partnerskaber



Partnerskaber



Hvordan gør det en forskel?



Verdensmål-huset



Vi er først lige begyndt…

• Indarbejdes i kommuneplanen
• Trækkes ind i styringsdialogen med almene boligorganisationer
• En del af erhvervsfremmeindsatsen
• Revision af arkitekturpolitikkens dialogredskab
• Arkitektkonkurrencer
• Mobilitetsnetværk med virksomheder
• Pulje til grøn forskønnelse af byrum
• …?
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