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Beslutning: Godkendelse af 2030 mål for Furesø Kommune
Sagsnr. i ESDH:
19/8883
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal drøfte og godkende byrådets 2030-mål for Furesø Kommune med henblik på
byrådets efterfølgende vedtagelse. Byrådets 2030-mål skal være retningssættende for kommunens
udvikling frem mod år 2030.
Sagsfremstilling
Byrådet fik i foråret 2019 udarbejdet en rapport om fremtidens Furesø af COWI og drøftede
efterfølgende på byrådsseminar den 30. september byrådets ønsker til kommunens fremadrettede
udvikling. Økonomiudvalget har derefter drøftet form og indhold for de kommende 2030-mål på
møde den 23. oktober og 11. december 2019. Økonomiudvalget har tidligere tilsluttet sig følgende
forståelse af 2030 målene:


De skal kunne engagere folk ved at give konkrete billeder på den politiske retning og dermed
motivere til handlekraft udover politikere og medarbejdere, så de blandt andet engagerer
civilsamfund og erhvervsliv. Med 2030 målene bliver der taget et politisk lederskab for
udviklingen af kommunen, som også skal vinde fodfæste udenfor rådhuset, hvis forandringerne
for alvor skal flytte noget.



De er udtryk for en særlig prioritering. Det vil sige områder, som vi særligt skal lykkes med for
at skabe en kommune i 2030, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig.
Prioriteringen betyder, at der ikke skal være 2030 mål på alle områder. Forvaltningen foreslår 57 mål som det rette antal, hvis der skal være tale om en reel prioritering.



De skal være udtryk for et reelt 2030-perspektiv og dermed være tilpas langsigtede til at sætte en
retning de næste 10 år. Det betyder, at målene har et strategisk sigte i modsætning til kortsigtede
konkrete handlinger, der måske giver mening her i 2020, men hvor præmisserne kan være
ændret markant i 2030.



De skal være ambitiøse i forhold til at skabe en egentlig forandring på længere sigt. Når vi
prioriterer de særlige områder, som vi ønsker at udvikle kommunen på, så skal vi sørge for, at
det er områder, hvor vi reelt kan gøre en forskel og gøre Furesø til en bedre kommune i 2030.



De skal være rettesnore og sætte retning for resten af kommunens arbejde blandt andet
budgetter, politikker mv. Da 2030 målene er udtryk for en prioritering, vil det betyde, at der kan
være ting, som vi fremover skal gøre anderledes eller ikke skal gøre. Det betyder, at når vi
fremover udarbejder nye budgetter og politikker, så skal vi tage hensyn til den retning, som
2030 målene udstikker.

I bilaget er opstillet de otte 2030-mål, som tidligere er drøftet i Økonomiudvalget og efterfølgende
justeret på baggrund af tilbagemeldingerne.
Handlingsplan – på vej mod 2030
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Efter vedtagelsen af 2030 målene udarbejdes en uddybende handlingsplan, som sætter flere ord på,
hvad der præcist skal ske i de kommende år. Handlingsplanen skal være mere kortsigtet og skal
angive konkrete tiltag, der skal arbejdes med i de kommende 1-2 år for at nå de langsigtede
udviklingsmål.
Den samlede handlingsplan vil i karakter minde om den intention, som lå bag arbejdsprogrammet,
men omfanget vil være væsentligt mindre, da der kun fastlægges tiltag, der understøtter de særligt
prioriterede mål.
Byrådets statusdrøftelse af arbejdsprogrammet den 29. januar 2020 vil blive indarbejdet i
overvejelserne om form, struktur og principper for handlingsplanen, som byrådet vil få forelagt i
marts. I oplægget til byrådet i marts vil der også indgå forslag til, hvordan borgerne inddrages i
arbejdet med at kvalificere de indsatser i handlingsplanen, der skal understøtte, at vi når de
opstillede 2030-mål. Herefter vil handlingsplanen blive udarbejdet, så den kan godkendes politisk
inden sommer 2020.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af de enkelte 2030 mål uddybes i forbindelse med udmøntningen at
den efterfølgende handlingsplan.
Borgerinddragelse
Borgerne vil blive inddraget i arbejdet med at kvalificere de indsatser, der skal indarbejdes i
handlingsplanen for 2030-målene. Nærmere proces om dette forelægges byrådet i marts som en del
af koncept for handlingsplanen.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Byrådet drøfter og vedtager de endelige 2030-mål på byrådsmødet den 26. februar. På mødet i
marts skal byrådet godkende det præcise koncept og tidsplan for udarbejdelsen af handlingsplanen.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget til Byrådets videre behandling:
 drøfter og godkender udkast til reviderede 2030-mål
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020
Anbefales.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Tine Hessner (B) foreslog, at kommunens handelsliv nævnes eksplicit – indføje i mål 7: ’et godt
handelsliv’, så målet formuleres:
”I 2030 er Furesø en kommune med flere lokale arbejdspladser og iværksættere samt med et godt
handelsliv og levende bymidter i både Farum og Værløse.”
Ændringsforslaget og 2030-målene blev godkendt
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