
Spørgsmål om sociale normeringer på Nørrebro

Kære Rasmus

Du har den 22. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om sociale normeringer på Nørrebro:

1. Jeg vil gerne spørge forvaltningen om, hvordan de sociale 

normeringer er beregnet og fordelt på klubområdet på Nørrebro? 

For hhv. ungdomsklub, fritidsklub og juniorklub.

Besvarelse

Nedenstående tabel viser, hvordan de sociale normeringer fordelt på 
de syv klubtilbud (ungdomsklub, fritidsklub og juniorklub) i område 
Nørrebro/Bispebjerg. Som vist i tabellen, er det kun Fritidscenter Nørre 
Fælled i område Nørrebro/Bispebjerg, der modtager sociale 
normeringer på 10-13 års området, mens de øvrige klubtilbud 
modtager sociale normeringer for 14-17 års området. Der er forskel på, 
hvordan de sociale normeringer beregnes for de to alderskategorier, 
hvilket er uddybet under tabellen.

Tabel 1: fordeling af sociale normeringer for klubtilbud i Område 

Nørrebro/Bispebjerg

Område Institutionsnavn Sociale 

normeringer

Beløb i kr.

Nørrebro/Bispebjerg Fritidscenter Nørre Fælled 10-13 år 273.672

Klub Guldberg 14-17 år 165.258

Kvisten/Capella 14-17 år 661.034

Fritidscenter Ydre Nørrebro 14-17 år 96.150

Askovfonden KBH+ 14-17 år 96.150

Fritidscenter Bispebjerg Syd 14-17 år 1.297.125

Fritidscenter Bispebjerg Nord 14-17 år 1.012.122

Beregning for 10-13 årsområdet (fritidsklubber og juniorklubber)
Det samlede budget til sociale normeringer fordelestil aldersgrupperne 
0-5 år, 6-9 år og 10-13 år ud fra deres relative størrelser. I 2022 var der 
ud af den samlede pulje på 129,5 mio. kr., afsat 4,5 mio. kr. til 10-13 års 
området. Bevillingen til de enkelte institutioner beregnes årligt og med 
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udgangspunkt i den børnegruppe, der er indskrevet i institutionen pr. 1. 
oktober. Bevillingen gives til de institutioner, der har størst antal eller 
størst andel af børn i udsatte positioner, beregnet ud fra forældrenes 
socioøkonomiske forhold.
 
I modellen for sociale normeringer skal et barn udløse min. to point jf. 
nedenstående for at være i en udsat position:

• Børn med socialpædagogisk eller foranstaltningsfriplads (tæller 
5 point)

• Børn med én forældre, der er enlig, og som på barnets 
fødselstidspunkt var under 26 år (tæller 1 point)

• Børn, hvor bruttohusstandsindkomsten efter fradrag af AM-
bidrag er på 185.062 kr. eller derunder (tæller 1 point)

• Børn med mindst én forælder, som er arbejdsløs eller i øvrigt 
ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet (tæller 1 point)

• Børn, hvor forældrene alene har en grundskoleuddannelse 
(tæller 1 point)

 
Det er som nævnt antallet eller andelen af point, der er afgørende i 
beregningen af, hvilke institutioner, der modtager sociale normeringer. 
De institutioner, der får bevillingen, tildeles et fast beløb pr. barn, der er 
berørt af to eller flere af kriterierne. I 2022 er satsen pr. barn på 10-13 års 
området 11.403 kr.
 
Halvdelen af de samlede midler til sociale normeringer på 0-13 
årsområdet udmeldes til de institutioner, hvor antallet af udsatte børn 
er højest. Den anden halvdel af midlerne udmeldes til de institutioner, 
hvor andelen af udsatte børn er højest. Midlerne udmeldes til 
klyngen/institutionen, men øremærkes den enhed/institution, hvis 
børnesammensætning har udløst midlerne.
 
Beregning for 14-17 årsområdet (ungdomsklubber)
I 2022 var der ud af den samlede pulje på 129,5 mio. kr., afsat 8,2 mio. 
kr. til 14-17 års området.
 
Den sociale normering for ungdomsklubberne beregnes ud fra de 
sociale profiler for de unge i områderne. De sociale profiler identificeres 
ud fra datatræk fra Danmarks Statistik, hvor der er taget højde for 
forældrenes erhverv, indkomst og uddannelse.
 
Der bliver kun tildelt sociale normeringer til klubber i de bydele, der har 
en socioøkonomisk fordeling, der ligger under byens gennemsnit. Det 
betyder, at klubberne på Amager, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, 
Nørrebro, Kgs. Enghave og Valby får del i de sociale normeringer, mens 
klubberne på Christianshavn, Indre By, Vanløse, Vesterbro og Østerbro 
ikke gør.
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