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NOTAT 

 
Bilag 3 - Oversigt over tidligere og nye mål i Politik for Udsatte 
Byområder 
 
Dette bilag redegør for håndteringen af de eksisterende mål i Politik 
for Udsatte Byområder 2011. Endvidere giver bilaget i tabel 2 et 
overblik over målene i den nye politik. Målene er udvalgt og 
bearbejdet på tværs af kommunens forvaltninger. 
 
I forhold til de eksisterende mål kan det konstateres at: 

- Seks mål udgår, så de ikke videreføres i den nye politik  

- Fire mål videreføres, heraf undergår de to en justering 

- Et mål udgår, men medtages som indikator for et andet mål 

 

Status herfor fremgår af oversigten i nedenstående tabel 1:   
 

Tabel 1: Mål i Politik for Udsatte Byområder fra 2011 

Eksisterende mål Status Begrundelse 

95 % af de unge får en 
ungdomsuddannelse eller en 
videregående uddannelse  

Justering 
 

Fokus går i retning af at måle, hvilken 
forskel forvaltningens tilbud gør for 
børnene og de unge frem for at fokusere 
på, om eleverne er indskrevet i et af 
forvaltningens tilbud. 

Beskæftigelsesgraden i de udsatte 
byområder er på niveau med 
københavnergennemsnittet 
 

Udgår Det oprindelige mål udgår, fordi det ikke 
er muligt for Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen at opgøre 
beskæftigelsesgraden pga. manglende 
data.  

De udsatte byområder skal have et 
godt og varieret kultur- og idrætsliv. 
Københavnerne skal derfor i udsatte 
byområder være lige så tilfredse, som 
byens øvrige borgere 

Udgår Der ønskes en ny målsætning, der 
understøtter bl.a. Kultur- og 
Fritidspolitikkens punkt om 
”Rummelighed og lige adgang”. 
Derudover udgik Kultur- og 
Fritidsforvaltningens tilfredshedsmålinger 
i forhold til de enkelte kultur- og 
idrætsanlæg i 2014, og der tilstræbes en 
måling baseret på faktisk deltagelse i 
forvaltningens indsatser, frem for 
oplevede indtryk. 
 

Sundhedstilstanden i de udsatte 
byområder har samme niveau som 
gennemsnittet for København  

Justering Se det nye mål 5. Siden vedtagelsen af 
den eksisterende politik, har Københavns 
Kommunes fået en ny Sundhedspolitik 
2015-2015, ’Nyd livet, københavner’ 
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Eksisterende mål Status Begrundelse 

Antallet af særligt udsatte almene 
boligområder (regeringens ghettoliste) 
er reduceret med 50 % 

Udgår 
 

Målet er i dag en del af Fællesskab 
København, hvor succeskriteriet er en 
halvering fra seks til tre ghettoområder 
frem mod 2025. Dette blev allerede 
opfyldt i 2016 

De særligt udsatte boligområder har en 
balanceret beboersammensætning, der 
svarer til beboersammensætningen i 
den almene sektor generelt i 
København 

Udgår Målet vedrører kun en ganske lille del af 
de udsatte byområder (tre almene 
boligområder) 

Folkeskoler og dagpasningstilbud i 
udsatte byområder skal være så 
attraktive, at de udgør det primære 
valg for lokale beboere  

Udgår Fokus går i retning af at måle, hvilken 
forskel forvaltningens tilbud gør for 
børnene og de unge frem for at fokusere 
på, om eleverne er indskrevet i et af 
forvaltningens tilbud 

Mere byliv i udsatte byområder. 80 % 
af københavnerne i områderne skal 
være tilfredse med bylivet  

Videreføres Målet omformuleres, så det passer til 
formuleringen i Fællesskab København 

Flere almene boliger – fastholdelse af 
den nuværende andel af almene 
boliger på min 20 % af de 
københavnske boliger  

Udgår 
 

Andelen af almene boliger i de udsatte 
byområder er markant højere end i det 
øvrige København. Dette mål orienterer 
sig altså i højere grad mod det øvrige 
København end mod de udsatte 
byområder 

De udsatte byområder er lige så trygge 
at bo og færdes i som resten af byen  

Videreføres Se det nye mål 9. Fremadrettet måles 
trygheden indenfor og udenfor de udsatte 
byområder 
 

Ren- og vedligeholdelse i de udsatte 
byområder er på niveau med 
københavnergennemsnittet  

Udgår, men 
medtages som 
indikator for byliv 

Se det nye mål 7. Renhold vurderes ikke 
at være en større udfordring i de udsatte 
byområder end i København generelt 

 
 
Mål i den nye Politik for Udsatte Byområder 

I den nye Politik for Udsatte Byområder indgår 18 mål. En oversigt 

over disse fremgår af nedenstående tabel 2: 

Tabel 2: Mål i den nye Politik for Udsatte Byområder fra 2017 

 

Mål # Mål i den nye Politik for 
Udsatte Byområder 

Begrundelse 

#1 Højere fagligt niveau blandt 
folkeskolens elever i de 
udsatte byområder 

Alle børn skal have muligheden for at blive så dygtige, som de 
kan – også i de udsatte byområder. Derfor skal 
karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ved folkeskolens 9. 
klasseprøve for eleverne fra de udsatte byområder nærme sig 
københavnerniveauet. 

 #2 Færre udsættelser i de udsatte 
byområder 

Færre beboere i de udsatte byområder skal komme i en så 
usikker boligsituation, at de får en udsættelsesvarsling.  
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Mål # Mål i den nye Politik for 
Udsatte Byområder 

Begrundelse 

 #3 Øget lighed i sundhed i de 
udsatte byområder 

Ligheden i sundhed skal øges, så beboerne i de udsatte 
byområder får en højere middellevetid og flere gode restleveår 
uden sygdom og funktionsnedsættelse. 

 #4 Færre børn med sproglige 
vanskeligheder i de udsatte 
byområder 

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt 
fællesskab, og alle børn og unge skal have de bedste 
udviklingsmuligheder for deres sprog. For at sikre den bedste 
start i uddannelsessystemet og i samfundet skal færre børn fra de 
udsatte byområder derfor score under 15 point i 
sprogscreeningen inden 0. klasse. 

#5 Færre unge kriminelle i 
udsatte byområder 

Færre mindreårige i de udsatte byområder skal være involveret i 
alvorlig kriminalitet.  

#6 Lige så mange ledige 
kommer i job og uddannelse 
i udsatte byområder som i 
København samlet set 

Der er flere ledige borgere i de udsatte byområder end i resten af 
København. Der skal være lige så gode muligheder for at få job 
og uddannelse for ledige borgere i udsatte byområder som i 
resten af København. 

#7 Lige så mange udsatte 
kommer i job og uddannelse 
i udsatte byområder som i 
København samlet set 

Der er flere udsatte i de udsatte borgere byområder end i resten 
af København. Der skal være lige så gode muligheder for at få 
job og uddannelse for udsatte borgere i udsatte byområder som i 
resten af København. 

#8 Lige så få unge i de udsatte 
byområder oplever 
diskrimination som i 
København samlet set* 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 
medborgerskabsundersøgelse (2016) viser, at udsatte grupper 
oftere udsættes for diskrimination På grund af den høje 
koncentration af udsatte borgere i udsatte boligområder, 
formoder forvaltningen, at niveauet af oplevet diskrimination vil 
være særligt højt i disse områder. 

#9 Flere unge i de udsatte 
byområder får en uddannelse, 
og forskellen mellem unge i 
udsatte byområder og 
København, der modtager 
uddannelseshjælp, mindskes 
med 50 % i 2025. 
Ambitionen på lang sigt er, at 
der ikke skal være forskel 

Alle børn og unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Derfor skal flere unge i de udsatte byområder være i gang med 
en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse fra 
en københavnsk folkeskole. Der er færre unge i de udsatte 
byområder, der får en uddannelse end i resten af København. 
Der skal være lige så gode muligheder for de unge i udsatte 
byområder for at få en uddannelse som i resten af København. 
Derfor skal der være færre unge i de udsatte byområder, der 
modtager uddannelseshjælp.  
 

#10 Bedre byliv i de udsatte 
byområder 

Beboerne i de udsatte byområder skal opleve, at deres 
lokalområder har et levende og varieret byliv. Det betyder, at de 
udsatte byområder skal have gode og robuste byrum med 
bynatur, der fungerer som en ramme om netop det hverdagsliv, 
der passer til det enkelte lokalområde.   

#11 Flere børn og unge i udsatte 
byområder skal være aktive i 
kultur- og fritidslivet 

Andelen af beboere i de udsatte byområder, hvis børn under 18 
er aktive i kultur- og fritidslivet, skal nærme sig niveauet for 
København. Dette skal bl.a. opnås ved, at flere børn og unge fra 
de udsatte byområder skal deltage i FerieCamps, guides af 
Fritidsguiderne Kbh. og blive medlemmer af de foreninger, der 
modtager midler fra indsatsen ”Sociale Partnerskaber”. 
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Mål # Mål i den nye Politik for 
Udsatte Byområder 

Begrundelse 

#12 Færre utrygge i de udsatte 
byområder 

De udsatte byområder skal være trygge områder at bo, leve og 
færdes i, så mødet mellem mennesker kan baseres på tillid. 
Tryghed er grundlaget for at leve et godt og frit liv i en sund og 
attraktiv by. Derfor skal andelen af utrygge beboere i de udsatte 
byområder kontinuerligt nærme sig københavnerniveauet og i 
2025 være på niveau med resten af København. 

#13 Mere medborgerskab i de 
udsatte byområder 

Beboerne i de udsatte byområder skal opleve, at de har god 
mulighed for at involvere sig lokalt. Det betyder, at vi tager et 
særligt ansvar for at involvere beboere, brugere og lokale aktører 
i udvikling af de udsatte byområder. 

#14 Lige så få unge i de udsatte 
byområder oplever social 
kontrol som i København 
samlet set* 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 
medborgerskabsundersøgelse (2016) viser, at udsatte grupper 
oftere udsættes for social kontrol. På grund af den høje 
koncentration af udsatte borgere i udsatte boligområder, 
formoder forvaltningen, at niveauet af socialt kontrol vil være 
særligt højt i disse områder. 

#15 Lige så mange borgere i 
udsatte byområder stemmer 
til kommunalvalg som i 
København samlet set* 

Borgere i udsatte byområder har en lavere valgdeltagelse 
sammenlignet med byen som helhed. Der skal være lige så gode 
muligheder for at stemme for borgere i udsatte byområder som i 
resten af København. 

#16 Mere sammenhængende by De udsatte byområder skal hænge bedre sammen med resten af 
byen, så ingen byområder er isolerede og afskåret fra at være en 
del af København. Områderne skal invitere byen indenfor, og 
der skal være flere overgange i de barrierer såsom regionale 
veje, volde og jernbaner, der adskiller de udsatte byområder fra 
resten af byen. 

#17 Mere blandet boligmasse i de 
udsatte byområder 

De udsatte byområder har færre privatejede boliger og flere 
almene boliger end det øvrige København. Alle københavnske 
byområder skal have en blandet boligmasse, så der er boliger for 
alle typer københavnere. Derfor skal der bygges 2.500 
privatejede boliger i de udsatte byområder inden 2025. 

 #18 Mere attraktive boliger af 
tidssvarende kvalitet i de 
udsatte byområder 

Boligerne i de udsatte byområder skal være grundlæggende 
attraktive og have en kvalitet, der svarer til resten af byen. Det 
betyder, at antallet af boliger med installationsmangler 
(manglende toilet/bad/fjernvarme), støjbelastning og et højt 
energiforbrug skal reduceres. Samtidig skal beboerne have 
adgang til attraktive og tidssvarende grønne friarealer. 

 
* Udgangspunktet for målfastsættelsen er ikke kendt. Første baselinemåling 
foretages i 2019. Såfremt der i forbindelse med første baselinemåling viser 

sig behov for en revision af målet, forelægges Borgerrepræsentationen dette 
til godkendelse. 
 


