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Beslutning: Godkendelse af succeskriterier for 2030-mål
Sagsnr. i ESDH:
19/8883
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
I forlængelse af borgerinddragelse i efteråret, skal byrådet endeligt godkende udkastet til
succeskriterier for de vedtagne otte mål for Furesø i 2030. Udvalget skal drøfte borgernes input med
henblik på anbefaling til byrådets endelige vedtagelse.
Sagsfremstilling
I foråret 2020 godkendte byrådet otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030. Målene er en
aktuel uddybning af Furesø-visionen fra 2014 samt Furesøs oversættelse af FN’s verdensmål i en
lokal kontekst.
Byrådet sendte i september 2020 et udkast til succeskriterier for 2030-målene i høring blandt
borgerne. Frem til den 29. november har borgerne givet deres bidrag til succeskriteriernes
ambitionsniveau og vinkling. Desuden er de kommet med forslag til både andre emner og konkrete
handlinger, som kan bidrage til at målene bliver til virkelighed i årene frem mod 2030. De samlede
bidrag fra borgerne kan ses i bilag.
Rigtig mange borgere har engageret sig og bidraget – på tværs af inddragelsesformer har ca. 500
borgere bidraget. I alt har 62 borgere taget imod invitationen om at afholde et gæstebud. Samlet har
362 borgere via gæstebud været tilmeldt 2030-debatter ude i egne hjem. 224 borgere har bidraget til
debatten på deltag.furesoe.dk med sammenlagt 264 ideer, 132 kommentarer og 950 stemmer. Se
yderligere uddybning under ”Borgerinddragelse” samt i særskilt bilag.
Borgernes input har givet anledning til, at forvaltningen foreslår enkelte tilpasninger af
succeskriterierne, som fremgår af vedlagte bilag.
Forvaltningen vil systematisere borgernes forslag til konkrete initiativer, der kan understøtte 2030
målene. Forslagene vil blive inddraget i aktuelle og kommende indsatser fx ny kommuneplan, plan
for klima og grøn omstilling, trafik- og mobilitetsplan, arbejdet med trafikstøj, arbejdet med mere
natur og øget biodiversitet osv.
Arbejdet med 2030 målene bygger på det koncept, som byrådet vedtog 25. marts 2020:
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Økonomiske konsekvenser
Prioriteringen af 2030-målene vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Arbejdet med at
realisere 2030 målene vil på den ene side kræve nye investeringer og på den anden side være med
til at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af kommunen.
Borgerinddragelse
Som nævnt i sagsfremstillingen har rigtig mange borgere engageret sig og valgt at bruge tid på at
overveje Furesøs udvikling over de næste 10 år. Gæstebuddene har haft deltagelse af borgere bredt
set i alle aldersklasser og særligt i aldersgruppen 40-59 år. Se uddybning i bilag.
En række pop-up borgermøder blev desværre aflyst på grund af situationen med Corona men i
stedet gennemførte byrådet en livestreamet debat om fremtidens Furesø.
Det meste input fra borgerne er kommet ift. mål 1 om natur, biodiversitet og klima, men når der
kigges på antallet af aktive borgere, så er det særligt mål nr. 6 om velfungerende boligområder og
lokalsamfund, som har trukket borgernes opmærksomhed.

Udvalg for kultur, fritid og idræt 11-01-2021

Tiden med corona har umuliggjort nogle af de borgerinddragelsesmetoder, som Furesø traditionelt
benytter fx større fysiske borgermøder, men den digitale inddragelse kombineret med flere mindre
”borgermøder” ude i borgernes hjem har givet et godt afsæt den videre politiske beslutning om
succeskriterierne.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger
Det videre forløb
Udvalgenes anbefalinger bliver bragt videre til byrådets endelige beslutning på mødet i januar
2021. Økonomudvalg og byråd skal desuden på mødet i januar behandle en sag, der omhandler det
videre arbejde med 2030-målene.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler,
 at godkende revideret udkast til succeskriterier for 2030 i overensstemmelse med de beskrevne
ændringer i sagsfremstillingen
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 11-01-2021
Anbefalet.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 11-01-2021
Anbefalet.
Afbud:
Carsten Svensson

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 11-01-2021
Anbefalet.
Udvalget foreslår, at under 3.2. udvides med ”…elever med særlige behov og/eller sproglige
udfordringer…”.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Indstillingen blev tiltrådt.
Udvalget forholdt sig særligt til mål 5.
Udvalget lægger vægt på, at baseline dokumenteres i forbindelse med handlingsplanen.
Udvalget konstaterer, at der er overensstemmelse med Vores Furesø.
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