
 

 

 
   

 
Forvaltningernes samlede vurdering af målsætninger 

og tiltag frem mod 2025 

Politik for Udsatte Byområder har 18 politiske målsætninger.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet forvaltningerne om en vur-

dering af målopfyldelse frem mod 2025, herunder om der er behov for 

at forvaltningerne foretager yderligere tiltag.  Nedenfor gives en over-

sigt over målsætninger og forvaltningernes vurderinger i sin helhed. 

Vurdering af Teknik- og Miljøforvaltningens mål og indsatser fremgår af 

bilag 2.  

 
Tabel 1: Kommunale målsætninger for de udsatte byområder 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s. 2-8 

Flere borgere over 30 år kommer i job og uddannelse. 

Færre unge oplever diskrimination. 

Flere unge får en uddannelse. 

Færre unge oplever social kontrol 

Flere borgere stemmer til kommunalvalg 

 

Børne og Ungdomsforvaltningen s. 9-13 

Højere fagligt niveau blandt eleverne 

Færre børn med sproglige vanskeligheder 

Flere børn går i dagtilbud. 

Flere unge får en uddannelse. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen s. 14-15 

Flere børn og unge skal være aktive i kultur- og fritidsli-

vet. 

 

Socialforvaltningen s. 16-18 

Færre udsættelser 

Færre unge kriminelle 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen s. 19-22 

Øget lighed i sundhed   

Økonomiforvaltningen s. 23-26  

Færre utrygge  

Mere blandet boligmasse  
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Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forvent-
ninger til målopfyldelsen i Politik for Udsatte Byområ-
der 

Dette notat indeholder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forvent-

ninger til målsætningerne i Politik for Udsatte Byområder frem mod 2025, og 

sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at indgå i det samlede 

materiale, som præsenteres for Teknik- og Miljøforvaltningen samt Borgerre-

præsentationen.  

Notatet er bygget op omkring Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 

fem mål i Politik for Udsatte Byområder, og indeholder en tabel over følgende 

målsætninger:   

• Mål 6: Flere borgere over 30 år i udsatte byområder kommer i job og 

uddannelse 

 

• Mål 8: Færre unge i de udsatte byområder oplever diskrimination 

 

• Mål 9: Flere unge i de udsatte byområder får en uddannelse (delt mål 

med BUF, som også har en selvstændig indikator) 

 

• Mål 14: Færre unge i de udsatte byområder oplever social kontrol 

 

• Mål 15: Flere borgere i udsatte byområder stemmer til kommunalvalg 

I tabel 1-5 nedenfor gives et overblik over målsætningerne og resultaterne i pe-

rioden fra baselineåret og frem til midtvejsrapporten i 2021. Herudover inde-

holder tabellerne en beskrivelse af forvaltningens vurdering af indsatser og 

handleplaner, som skal understøtte arbejdet med at indfri målene i 2025.  
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Flere borgere over 30 år i udsatte byområder kommer i job og uddan-

nelse (mål 6) 

Tabel 1: Status på mål 6 

Mål 6: Flere 

borgere over 

30 år i udsatte 

byområder 

kommer i job 

og uddannelse 

Indikator Baseline Status 2019 Status 2021 

Andelen af bor-

gere på midlerti-

dig offentlig for-

sørgelse i udsatte 

byområder mind-

skes i perioden 

2017-2025 

Udsatte byområder i 

2016: 20,7 pct. 

 

København i 2016: 

11,7 pct. 

Udsatte byområder i 

2018:  18,9 pct. 

 

København i 2018: 

10,5 pct. 

 

Udsatte byområder i 

2020:  17,2 pct. 

 

København i 2020: 

10,2 pct. 

Forvaltnings-

kommentar til 

udviklingen  

Der ses en positiv udvikling i forhold til at indfri målsætningen om, at flere borgere over 

30 i udsatte byområder kommer i job og uddannelse. Andelen af ledige fyldt 30 år (for-

sikrede ledige, jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangs-

ydelse, borgere i ressourceforløb samt revalidering), der modtager en midlertidig hjælp i 

udsatte byområder, er reduceret med i alt 3,5 procentpoint i perioden fra 2016 til 2020. 

Reduktionen for den samlede befolkningsgruppe i Københavns Kommune i samme peri-

ode udgør 1,5 procentpoint.  

 

Indsats og 

handlinger 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har som del af kernedriften i regi af Job-

center København fokus på at få ledige i job og uddannelse, herunder også ledige fra de 

udsatte boligområder. Denne indsats samt mere områdespecifikke indsatser understøt-

ter det videre arbejde med at indfri målsætningen frem mod 2025. Forvaltningen har 

bl.a. i regi af det statslige initiativ ’Flere skal med 2’ et fokus på udsatte aktivitetsparate, 

og arbejder aktivt med eksempelvis lavere sagsstammer og faste jobrådgiver, som vare-

tager flere roller rundt om borgerne (mentor, virksomhedskonsulent, myndighedssags-

behandler). Det lave sagsantal gør det muligt for jobrådgiverne at møde borgerne og 

virksomheder de steder, hvor de har deres daglige gang. ’Flere skal med 2-indsatsen har 

medført, at andelen af aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse 

er faldet.  

Af områdespecifikke indsatser er der med Budget 2022 givet midler til en fortsættelse og 

udvidelse af forvaltningens samarbejde med byggebranchen i Tingbjerg. Det er tale om 

et partnerskabsprojekt, der forlænges i 2022 og 2023, og som bygger ovenpå de nuvæ-

rende dialoger og aftaler med byggeselskaber og aktivitetsparate ledige. Projektet går 

ud på at skabe beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med byggerierne i Tingbjerg, ved 

eksempelvis at etablere ordinære timer, fleksjob eller virksomhedspraktikker. Herudover 

har forvaltningen en fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Individuelt Planlagt 

job med Støtte), som er en særlige beskæftigelsesindsats i Sydhavnen, der skal øge akti-

vitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelses mulighed for at få fodfæ-

ste på arbejdsmarkedet.  
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Færre unge i de udsatte byområder oplever diskrimination (mål 8) 

Tabel 2: Status på mål 8 

Mål 8: Færre 

unge i de ud-

satte byområ-

der oplever dis-

krimination 

 

Indikator Baseline Status 2019 Status 2021 

Andelen af de 

unge i udsatte by-

områder, der ople-

ver diskrimination, 

mindskes i perio-

den 2017-2025 

 

Baseline opgøres i 

2019 

 

 

Udsatte byområder i 

2019: 30,1 pct. 

 

København i 2019: 

26,7 pct. 

Udsatte byområder i 

2021: 28,7 pct. 

 

København i 2021: 

26,6 pct. 

 

Forvaltnings-

kommentar til 

udviklingen  

I forbindelse med midtvejsrapporten kunne Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

konstatere, at der er en nedgang i antallet af unge i de udsatte byområder, som oplever 

diskrimination, men at der ikke er en signifikant udvikling i målet siden 2019. Medbor-

gerskabsundersøgelsen i 2021 viste, at der i særlig grad blandt unge med ikke-vestlig 

baggrund opleves diskrimination. Herudover, at der inden for gruppen er signifikant 

flere, som er bosat i de udsatte byområder, som har følt sig diskrimineret, end ikke-vest-

lige unge bosat uden for de udsatte byområder.  

 

Indsats og 

handlinger 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimi-

nation gennem flere ligestillingsindsatser. Forvaltningen støtter bl.a. foreningen Sabaahs 

arbejde med at modvirke, at LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund udsættes 

for diskrimination, samt Jødisk Informationscenters arbejde med at forebygge bl.a. anti-

semitisme. Herudover har forvaltningen konkrete mangfoldighedsinitiativer, hvor køben-

havnske virksomheder støttes i at undgå ubevidst diskrimination af københavnere med 

ikke-vestlig baggrund på arbejdsmarkedet.   

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er endvidere på baggrund af et vedtaget 

medlemsforslag i Borgerrepræsentationen i gang med at udarbejde et politisk oplæg til 

en kommunal handlingsplan mod racisme og diskrimination. Handlingsplanen skal sikre 

aktiv handling mod diskrimination og racisme, og vil indeholde initiativer til fremme af 

dokumentation, oplysning om rettigheder og handlemuligheder mod diskrimination. Ini-

tiativerne vil understøtte forvaltningens opfyldelse af mål 8 frem mod 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Center for Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervspolitik  4/7 

 
 

Flere unge i de udsatte byområder får en uddannelse (mål 9) 

Tabel 3: Status på mål 9 

Mål 9: Flere 

unge i de udsatte 

byområder får en 

uddannelse (fæl-

les mål med BUF) 

Indikator Baseline Status 2019 Status 2021 

Andelen af 

unge på ud-

dannelseshjælp 

i udsatte byom-

råder mindskes 

i perioden 

2017-2025 

 

Udsatte byområder i 

2016: 4,1 pct. 

 

København i 2016: 

2,8 pct. 

Udsatte byområder i 

2018: 2,9 pct. 

 

København i 2018: 

2,0 pct. 

Udsatte byområder i 

2020: 3,1 pct. 

 

København i 2020: 

2,1 pct. 

 

Forvaltningskom-

mentar til udvik-

lingen  

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kunne med midtvejsrapporten konstatere 

et generelt fald i andelen af unge på uddannelseshjælp i udsatte byområder siden 

baselinemålingen. Der er samlet sket et fald i uddannelseshjælpsmodtagere på 1 pro-

centpoint i perioden fra 2016 til 2020. Til sammenligning er andelen ud af den samlede 

befolkningsgruppe i Københavns Kommune faldet med 0,7 procentpoint i samme peri-

ode. Siden målingen i 2018 har der dog været en mindre stigning i andelen af uddan-

nelseshjælpsmodtagere i både de udsatte byområder og i hele København. Det kan 

skyldes covid-19, hvor blandt andet unge i særligt hotel og restaurantbranchen har mi-

stet jobs. Der ses alt i alt en positiv udvikling i forhold til at indfri målsætningen om, at 

andelen af unge på uddannelseshjælp i udsatte byområder mindskes. 

 

Indsats og hand-

linger 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i kraft af den almindelige beskæfti-

gelsesindsats i jobcenteret fokus på at hjælpe alle unge i Københavns Kommune uden 

uddannelse i uddannelse, og unge med uddannelse i job. Indsatsen understøtter arbej-

det med målsætning 9 om, at færre unge i de udsatte byområder skal være på uddan-

nelseshjælp.  

 

Forvaltningen har også indsatser med et særligt fokus på unge i de udsatte byområder. 

Bl.a. arbejder forvaltningen med at få flere unge til erhvervsuddannelserne gennem en 

lære- og elevpladsindsats. Indsatsen er bydækkende, men med Budget 2022 er der gi-

vet midler til at styrke indsatsen med en opsøgende medarbejder i en særlig udgående 

funktion i fire udsatte boligområder (Aldersrogade, Mjølnerparken, Tingbjerg/Utters-

levhuse og Stærevej). Herudover har forvaltningen fokus på at skabe fritidsjobs til unge 

med ikke-vestlig baggrund, hvor der i samarbejde med forskellige NGO’er, boligfor-
eninger og øvrige forvaltninger som fx Socialforvaltningen, er et særligt fokus på unge 

med bopæl i udsatte boligområder. Der er med budgettet for 2022 givet midler til en 

forlængelse af indsatsen til 2025.  

 

I forhold til stigningen i andelen af unge på uddannelseshjælp siden 2019 bemærkes 

det, at en opgørelse fra november 2021 over ledigheden i udsatte boligområder under 

covid-19 har vist, at den kortvarige stigning i antallet af ledige som følge af nedluknin-

gen af samfundet er faldet igen. Opgørelsen tog afsæt i alle ydelsesgrupper og viste, at 

ledigheden i de udsatte boligområder var faldet til under niveauet for ledigheden før 

coronanedlukningen i marts 2020. 

 

Herudover bemærkes det, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2022 udar-

bejder en ny aktiveringsstrategi for ungeindsatsen med planlagt ikrafttræden fra 2023. 

Den nye aktiveringsstrategi udarbejdes som følge af ‘Første delaftale om nytænkning 
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af beskæftigelsesindsatsen’, der reducerer Københavns Kommunes indsatsramme med 
cirka 35 mio. kr. årligt fra 2022. Beskæftigelses- og integrationsudvalget godkendte d. 

20. september 2021, at besparelsen som følge af ‘Første delaftale om nytænkning af 
beskæftigelsesindsatsen’ skal implementeres fra 2023. Den nye aktiveringsstrategi skal 
erstatte Ungeaftalen (2015) og justeringen af denne (2019). Det er forvaltningens vur-

dering, at besparelsen under alle omstændigheder vil påvirke effekten af indsatsen på 

ungeområdet.  
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Færre unge i de udsatte byområder oplever social kontrol (mål 14) 

Tabel 4: Status på mål 14 

Mål 14: Færre 

unge i de udsatte 

byområder oplever 

social kontrol 

 

Indikator Baseline Status 2019 Status 2021 

Andelen af de 

unge i udsatte by-

områder, der ople-

ver social kontrol (i 

form af at de ikke 

må have en kære-

ste eller selv må 

vælge ægtefælle) 

mindskes i perio-

den 2017-2025 

Baseline blev 

opgjort i 2019 

 

Udsatte byområder i 

2019: 7,35 pct. 

 

København i 2019: 

5,6 pct. 

Udsatte byområder i 

2021: 6,17 pct. 

 

København i 2021: 

7,04 pct.  

Forvaltningskom-

mentar til udviklin-

gen  

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bemærkede i f forbindelse med midt-

vejsrapporten, at der ikke var sket en signifikant udvikling i målet siden 2019. Resul-

taterne af Medborgerskabsundersøgelsen viste, at der stadig er udfordringer med 

social kontrol blandt unge i København, hvor særligt unge med ikke-vestlig bag-

grund oplever social kontrol. Blandt unge med ikke-vestlig baggrund er andelen, som 

oplever social kontrol i forhold til ægtefælle og kæreste steget signifikant fra 16 pct. i 

2019 til 24. pct. i 2021. På den baggrund konkluderede forvaltningen, at der fortsat er 

behov for at forebygge og bekæmpe social kontrol. 

 

Indsats og handlin-

ger 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats mod social kontrol har føl-

gende to spor, som understøtter arbejdet med målsætningen frem mod 2025: 

• Tidlig forebyggelse blandt børn, unge og forældre: Oplysning til børn og 

unge om rettigheder, trivsel og medbestemmelse, så de er bedre rustet til at 

stå imod social kontrol. Indsatsen afvikles som undervisning, workshops og 

dialogaktiviteter på bl.a. skoler og udbydes i samarbejde Børns Vilkår, 

C:NTACT og Børne- og Ungdomsforvaltningen.   

• Social kontrol som beskæftigelsesbarriere: Ansættelse af social kontrol-vejle-

dere på Jobcenter København, som skal rådgive og vejlede jobkonsulenter i 

sager, hvor der er bekymring om social kontrol - og herigennem være med 

til at sikre, at sager om social kontrol identificeres og håndteres. Derudover 

afholder forvaltningen i samarbejde med Als Research kurser, som har til for-

mål at oplyse om ligestilling og kvinders rettigheder, særligt i relation til be-

skæftigelse. Kurserne udbydes i jobcenterregi såvel som i udsatte boligom-

råder.  
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Flere borgere i udsatte byområder stemmer til kommunalvalg (mål 15) 

Tabel 5: Status på mål 15 

Mål 15: Flere 

borgere i udsatte 

byområder stem-

mer til kommu-

nalvalg 

 

Indikator Baseline Status 2017 Status 2021 

Valgdeltagelsen i 

udsatte byområder 

øges i perioden 

2017-2025  

 

Baseline blev op-

gjort i 2019 

 

Niveau for de ud-

satte byområder 

ved valget i 2017: 

56,4 pct. 

Niveau for Køben-

havn ved valget i 

2017: 61,9 pct. 

 

Niveau for de ud-

satte byområder 

ved valget i 2021: 

56,15 pct.  

Niveau for Køben-

havn ved valget i 

2021: 59,97 pct.  

 

Forvaltningskom-

mentar til udvik-

lingen  

Opgørelsen beror på tal fra valgdistrikter, hvor halvdelen eller derover har bopæl i et 

udsat boligområde. Opgørelsen viser den nogenlunde samme valgdeltagelse ved kom-

munalvalget i 2021 som ved valget i 2017. Der er dermed ikke sket en udvikling hen 

imod en øget valgdeltagelse og indfrielse af målsætningen om, at flere borgere i ud-

satte byområder stemmer til kommunalvalg.  

 

Indsatser og 

handlinger 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke indsatser, der har til formål at 

fremme valgdeltagelsen i udsatte byområder eller generelt. Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gen arbejder dog med flere initiativer målrettet en øget valgdeltagelse ved kommunal-

valg. Blandt initiativerne ved kommunal- og regionalvalget i 2021 kan nævnes valgbus-

sen, som kørte ud til områder og målgrupper med en generel lav valgdeltagelse. Her-

udover blev der etableret en udvidet indsats i forhold til at informere borgere om mu-

ligheden for at brevstemme i eget hjem, og der blev også taget initiativ til at placere 

brevstemmesteder i Urbanplanen og Tingbjerg. Overordnet bemærkes det, at der ved 

kommunalvalget i 2021 var et fald i fremmøde på selve valgdagen, hvilket formentlig 

kan tilskrives covid-19, men at der samtidig blev afgivet markant flere brevstemmer 

end tidligere.  

 
 



 

 

 
   

 
Orientering vedrørende Børne- og 
Ungdomsforvaltningens målsætninger for Politik for 
Udsatte Byområder 
  
 

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) orienteres hermed om Børne- og 

Ungdomsforvaltningens (BUF) målsætninger for Politik for Udsatte 

Byområder. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) koordinerer Politik for 

Udsatte Byområder og inddrager øvrige forvaltninger i det løbende 

arbejde og opfølgning af politikken. 

 

TMF har derfor anmodet Københavns Kommunes forvaltninger om en 

vurdering af, hvorvidt det forventes om forvaltningerne kan indfri egne 

målsætninger i Politik for Udsatte Byområder frem mod 2025. 

Vurderingen vil indgå i en indstilling om målsætningerne frem mod 

2025 til Teknik- og Miljøudvalget den 4. april og 

Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022. 

 

Politik for Udsatte Byområder blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 

i 2017 og løber frem mod 2025. I 2021 blev der udarbejdet en 

midtvejsstatus for Politik for Udsatte Byområder, som BUU fik til 

orientering i efteråret 2021. Midtvejsstatus kan tilgås her.  

 

BUF har fire mål i Politik for Udsatte Byområder: 

 
• Mål 1: Højere fagligt niveau blandt eleverne i de udsatte 

byområder  
• Mål 4: Færre børn med sproglige vanskeligheder i de udsatte 

byområder 
• Mål 7: Flere børn i de udsatte byområder går i dagtilbud 
• Mål 9: Flere unge i de udsatte byområder får en uddannelse 

 

Mål 1: Højere fagligt niveau blandt eleverne i de udsatte byområder  

 

Til dette mål afrapporterer BUF på elevers karaktergennemsnit i 

prøvefag ved folkeskolens 9. klasse. Målet for 2025 er, at elevernes 

faglige niveau bliver højere – herunder at karaktergennemsnittet i de 

bundne prøvefag ved folkeskolens 9. klasseprøve nærmer sig niveauet 

for København. 
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I 2019 var karaktergennemsnittet i de udsatte byområder 6,2, hvilket var 

steget til 6,3 i 2021. I 2020 og 2021 har karakterer været påvirket af 

covid19 og særregler omkring 9.klasseprøverne. På den baggrund er 

det forvaltningens vurdering, at der er stor usikkerhed om, om vi vil se 

en fortsat stigning i karakter for elever i de udsatte byområder.  

 

BUF-indsatser  

 

Forvaltningen arbejder med følgende indsatser: 

 
• Intensive læringsforløb, hvor formålet er at give elever i udsatte 

positioner et fagligt, personligt og socialt løft. 

 
• Skoler på faglig handlingsplan for at løfte niveauet på udvalgte 

skoler – typisk i udsatte byområder. Skoler på faglig 
handlingsplan får støtte fra forvaltningen til at igangsætte 
indsatser, der har fokus på skolens centrale udfordringer. Det 
kan fx være indsatser relateret til trivsel, karakterer eller fravær.  

 
• Model med partnerskabsskoler, hvor skoler med samme 

elevsammensætning indgår i et samarbejde og vidensdeler 
med hinanden. Fx med henblik på at løfte elever fra udsatte 
byområder.  

 

Skoler i udsatte byområder støttes ligeledes via budgetmodellen, hvor 

forvaltningen fordeler midler til skoler på baggrund af socioøkonomi, 

hvilket skal være med til at styrke chanceligheden og fagligheden på 

tværs af byen – særligt i udsatte byområder og på skoler med mange 

tosprogede elever.  
 
Endeligt er det et princip for inddelingen af skoledistrikter, at der er 
fokus på at skabe en socioøkonomisk hensigtsmæssig sammensætning 
på skolerne.  
 

Mål 4: Færre børn med sproglige vanskeligheder i de udsatte 

byområder 

 

Til dette mål afrapporterer BUF på andelen af børn i udsatte byområder, 

der scorer under 15 inden sprogscreeningen i 0. klasse. Målet for 2025 

er, at færre børn i udsatte byområder har sproglige vanskeligheder og 

nærmer sig niveauet for København. 

 

I 2019 var andelen af børn i udsatte byområder, der scorede under 15 i 

sprogscreeningen 28,3 % og 26,9 % i 2021. Forvaltningen er usikker på, 

hvordan udviklingen af børnenes sprogresultater vil udvikle sig 

fremover. Udviklingen for børn i hele København kan tyde på, at 

andelen i udsatte boligområder ikke nødvendigvis vil blive reduceret.  
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BUF-indsatser 

 

Forvaltningen arbejder med følgende indsatser: 

 
• Årlige pædagogiske tilsyn, hvor forvaltningen følger løbende 

med i sprogindsatsen i kommunens daginstitutioner, hvor en 
pædagogisk konsulent vurderer institutionernes sprogindsats. 
Hvis en institutions sproglige miljø ikke vurderes at være 
tilfredsstillende, bliver institutionens bedt om at tilpasse eller 
nytænke sprogindsatsen. Forvaltningen monitorerer derudover 
løbende institutionernes sprogvurderinger, som bliver 
foretaget i 3 og 5-årsalderen hos børn, som vurderes at have 
sproglige udfordringer.  

 
• Faglig handleplan, hvor forvaltningen – som på skoleområdet - 

kan indstille institutioner til at komme på faglig handleplan med 
henblik på at igangsætte indsatser til at løfte institutioners 
faglige niveau, herunder arbejdet med sprog, hvis der vurderes 
at være behov for dette.    

 
• Kvalitetsløft, som forvaltningen har arbejdet med i flere år i 

daginstitutioner i udsatte by- og boligområder, hvor 
institutioner får midler til at styrke deres faglige og 
pædagogiske praksis. Der vil typisk være fokus på 
sprogindsatsen som en del af kvalitetsløftene, da sprog er en 
gennemgående udfordring på tværs af de udsatte byområder.  

 
• Endelig er forvaltningen ved at implementere en bydækkende 

sprogindsats via klyngerne, som skal styrke arbejdet med sprog 
i daginstitutionerne tværs af byen. Indsatsen forventes at have 
en positiv indflydelse på antallet af børn med sproglige 
udfordringer.  

 

Mål 7: Flere børn i de udsatte byområder går i dagtilbud 

 

Til dette mål afrapporterer BUF på, hvor mange procent børn i de 

udsatte byområder, der er indmeldt i daginstitution sammenholdt med 

resten af København. Målet for 2025 er, er at flere børn i de udsatte 

byområder går i dagtilbud. 

 

I 2019 var 89 % af børnene i udsatte byområder i daginstitution og i 

2021 var det 90,1 %. Det er forvaltningens forventning, at der vil ske et 

yderligere fald af børn udenfor dagtilbud i udsatte byområder. I og 

med, at de udsatte boligområder nærmer sig niveauet i hele København 

forventes det, at andelen snart vil finde et mere fast niveau.  

 

BUF-indsatser 

 

Forvaltningen arbejder med følgende indsatser: 
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• Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte byområder, som 
følge af national lovgivning og som understøtter barnet i den 
sproglige og sociale udvikling. 

 

Forvaltningen arbejder endvidere systematisk med den opsøgende 

indsats og der er igangsat flere indsatser via sundhedsplejen, som har 

til formål, at flere børn starter i dagtilbud. Det omfatter bl.a. indsatserne  

 
• En God Familiestart 
• En God Overgang til Dagtilbud 
• Styrket Forældresamarbejde 

 

Indsatserne har særligt fokus på, at flere børn fra udsatte by- og 

boligområder starter i dagtilbud, og er bl.a. målrettet Tingbjerg og 

Nørrebro, som har en stor andel af børn fra udsatte by- og 

boligområder.  

 

 

Mål 9: Flere unge i de udsatte byområder får en uddannelse 

 

Til dette mål afrapporterer BUF andelen af elever fra de københavnske 

folkeskoler, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

ungdomsuddannelse. Målet for 2025 er, at flere unge i de udsatte 

byområder får en uddannelse og nærmer sig niveauet for København.  

 

I 2019 var det 82,8 % af eleverne fra københavnske folkeskoler, der 15 

måneder efter afsluttet 9. klasse var i gang med en 

ungdomsuddannelse. I 2021 var det 85,8 %. Med afsæt i tendensen 

over udviklingen de seneste år, er det forvaltningens forventning, at 

andelen af elever, der fortsætter i ungdomsuddannelse, vil stige.  

 

BUF-indsatser 

 

Forvaltningen har igangsat en målrettet uddannelsesvejledning i de 

udsatte by- og boligområder med henblik på at flere unge gennemfører 

en ungdomsuddannelse. Indsatsen varetages af UU København og 

indebærer bl.a. en opsøgende indsats, 1-1 vejledning og 

uddannelsesaftenener på folkeskoler for både elever og forældre. 

 

Derudover har forvaltningen et generelt fokus på overgangen til 

ungdomsuddannelse på alle folkeskoler, som skal bidrage til, at flere 

unge overgår til en ungdomsuddannelse. Det omfatter bl.a. løbende 

uddannelsesvejledning, erhvervspraktik, vejledning til ikke-

uddannelsesparate unge og brobygningsforløb til 

ungdomsuddannelser.  
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Som følge af BUFs Styrket Udskoling program, har forvaltningen 

derudover igangsat følgende indsatser, som skal være med til at støtte 

og motivere unge til at søge en ungdomsuddannelse:  

 
• Uddannelsesambassadører 
• Erhvervsplaymakere 
• Skole-Erhvervsforløb 
• Virksomhedsbesøg 
• Brobygning til erhvervsuddannelser 
• Praktiske værksteder  

 



 

 

 
   

 
Politik for Udsatte Byområder: Status og forventning til 
målopfyldelse 

 

Der er med Midtvejsstatus for Politik for Udsatte Byområder givet en 

status på målsætningerne på baggrund af perioden 2017-2021. Teknik- 

og Miljøforvaltningen har til brug for den politiske behandling anmodet 

øvrige fagforvaltninger om at bidrage med vurdering af forventning til 

indfrielse af forvaltningernes målsætninger samt forslag om eventuelle 

nye indsatser med henblik på målopfyldelse. Nærværende notat udgør 

Kultur- og Fritidsforvaltningens bidrag. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at indfri forvaltningens mål-

sætning og planlægger ikke at igangsætte yderligere indsatser med 

henblik på målopfyldelse. 

 

Måling på Kultur- og Fritidsforvaltningens målsætning 

Af de 18 mål, der udgør Politik for Udsatte Byområder, bidrager Kultur- 

og Fritidsforvaltningen med ét mål: Mål 11: Flere børn og unge i de ud-

satte byområder skal være aktive i kultur- og fritidslivet.  

 

I målingen på mål 11 indgår følgende indikatorer: 

1. En stigning i antal deltagere i FerieCamps, antal guidninger hos 

FritidsGuiderne KBH og medlemstilgang hos de foreninger, der 

modtager midler fra Sociale Partnerskaber 

2. Andelen af beboere i de udsatte byområder, hvis børn under 18 

år er aktive i kultur- og fritidslivet, nærmer sig niveauet for Køben-

havn 

Ifm. midtvejsevalueringen er det besluttet at tilføje følgende indikator: 

3. 1.400 børn og unge får økonomisk støtte til kontingent og/eller 

udstyr 

 

Siden politikkens vedtagelse er flere af Kultur- og Fritidsforvaltningens 

idrætssociale indsatser blevet omlagt og mere fokuserede, hvilket sam-

let set betyder, at datagrundlaget for målingen er ændret. For at sikre et 

retvisende grundlag er det i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen 

besluttet at gøre 2020-tallene til ny basis for målingerne. 
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Ændringen træder i kraft fra og med midtvejsstatus, men er ved en fejl 

fra Teknik- og Miljøforvaltningen ikke blevet indarbejdet i selve midt-

vejsevalueringen. 

 

For indikator 2 er det Digitale Borgerpanel tidligere benyttet som data-

kilde. Med henblik på et mere sikkert datagrundlag er det ifm. midtvejs-

status besluttet at lade tidligere måling udgå og fremover benytte bør-

nesundhedsprofilen som datakilde i stedet. 

 

Med udgangspunkt i at 2020-tallene fremadrettet danner basis for må-

lingen, forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen at forvaltningens mål-

sætning vil blive indfriet i 2025. Forvaltningen planlægger derfor ikke at 

igangsætte yderligere indsatser med henblik på målopfyldelse. 

 



 
   

Høringssvar vedr. Socialforvaltningens målsætninger i 
Politik for Udsatte Byområder 2017-2025 

Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet alle Københavns Kommunes 

forvaltninger om et høringssvar vedr. en vurdering af, hvorvidt forvalt-

ningerne forventer at kunne indfri egne målsætninger i Politik for Ud-

satte Byområder (PUB). Herunder hvilke indsatser der iværksættes frem 

mod 2025 for at opnå målene. Høringssvarene vil indgå som en del af 

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede indstilling til Teknik- og Miljø-

udvalget d. 4. april og Borgerrepræsentationen d. 5. maj om, hvilke 

handlinger og indsatser der gennemføres frem mod 2025. Socialfor-

valtningen har to målsætninger i PUB: Mål 2: Færre udsættelser i de ud-

satte byområder og Mål 5: Færre unge kriminelle i udsatte byområder. 

 

Mål 2: Færre udsættelser i de udsatte byområder 

Ifm. denne målsætning afrapporterer Socialforvaltningen på antallet af 

varslinger af fogedudsættelser. Målet for 2025 er, at antallet af varslin-

ger af fogedudsættelser i de udsatte byområder er faldet med 25 %. 

Baseline viste, at niveauet i 2016 for varslede fogedudsættelser i de ud-

satte byområder var på 1,4 % og for hele København på 0,6 %. I 2020 var 

niveauet i de udsatte byområder faldet til 0,8 % (559 varslede udsættel-

ser), svarende til et fald på knap 43 % ift. baseline. For hele København 

var niveauet faldet til 0,3 % (656 varslede udsættelser). 

Der er således sket et fald frem til og med 2020. Faldet i 2020 skyldtes 

sandsynligvis corona-pandemien. Antallet af effektuerede udsættelser 

var generelt lavt i 2020, hvor fogedretten var lukket fra starten af marts 

2020 og et stykke tid ind i 2021. Efter fogedretten er åbnet igen, har ni-

veauet været stabilt. Desuden har boligorganisationerne i forbindelse 

med midtvejsstatus for PUB oplyst, at de oplever færre restancer. 

Ud fra nuværende tendens vurderer Socialforvaltningen, at målet vedr. 

færre udsættelser i de udsatte byområder forventes at kunne indfries. 

Det skal dog understreges, at det er vanskeligt endeligt at vurdere, ef-

tersom samfundsmæssige ændringer let kan påvirke udviklingen.  

Socialforvaltningen har fået midler i 2022-2025 til opsøgende sociale 

indsatser i udsatte byområder. Midlerne anvendes til boligrådgivere, 

som skal give bedre forudsætninger for, at udsatte borgere kan få og 

blive i egne boliger. Derudover er der indsatser, som indirekte kan på-

virke udviklingen. Det er bl.a.  samarbejdet med Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningen frem mod 2025, vedr. socialrådgivere hos praktise-

rende læger i udsatte boligområder og indsatsen om at udvide 
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kapaciteten af Exit KK, der hjælper voksne borgere, der ønsker hjælp til 

at ophøre med at begå alvorlig og personfarlig kriminalitet. Flere løs-

ladte løslades i den kommende tid og forventes at tage ophold i udsatte 

boligområder.  

Mål 5: Færre unge kriminelle i udsatte byområder. 

Ifm. denne målsætning afrapporterer Socialforvaltningen på andelen af 

mindreårige kriminelle fremstillet i grundlovsforhør (15 til 17-årige). 

Målet for 2025 er, at andelen af mindreårige kriminelle fra udsatte by-

områder fremstillet i grundlovsforhør i København er faldet med 6 %. 

Baseline viste, at i 2016 udgjorde andelen af mindreårige kriminelle fra 

udsatte byområder 56 % af det samlede antal mindreårige kriminelle 

fremstillet i grundlovsforhør i København (28 ud af i alt 50 unge). I 

2020 var denne andel steget til 59 % (20 ud af i alt 34 unge). Således 

har der været en andelsmæssig stigning på 3 procentpoint, men der 

har været et fald i antallet af unikke unge fra udsatte byområder, der 

fremstilles i grundlovsforhør i København (fra 28 til 20 unge), dvs. et 

fald på ca. 29 pct.  

Den nuværende tendens er, at der overordnet er sket et fald i antallet af 

unikke unge fremstillet i grundlovsforhør i København, dog med ud-

sving gennem årerne. Grundet faldet, er antallet af unikke unge så lavt, 

at små ændringer heri vil påvirke den andel, som de unge i udsatte bo-

ligområder udgør af det samlede antal unge fremstillet i grundlovsfor-

hør i København.  

I forlængelse heraf er det vanskeligt for Socialforvaltningen at vurdere, 

hvorvidt målet vedr. færre kriminelle i udsatte byområder forventes at 

kunne indfries. Der er ingen entydig konklusion på, hvorfor antallet af 

unikke unge fremstillet i grundlovsforhør falder. Det kan skyldes forvalt-

ningens indsatser, men er ligeledes under indflydelse af fx politiets ind-

satsområder og corona-pandemien og de samfundsmæssige ændrin-

ger, der er sket som følge heraf. 

Socialforvaltningen følger udviklingen omkring ungdomskriminalitet 

tæt og har igangsat initiativer, som specifikt skal forebygge kriminalitet i 

de udsatte boligområder. Eksempelvis blev lovgivningen omkring Ung-

domskriminalitetsnævnet implementeret i 2019, hvilket kan formodes at 

have en effekt på ungdomskriminaliteten over de næste år. Der er der-

udover bl.a. i regi af parallelsamfundsindsatsen afsat midler til aktivite-

ter i udsatte boligområder med Idrætsprojektet, der er en indsats, som 

brobygger mellem fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse for 

børn og unge, og til en udvidelse af Ny Start gadeplansindsats i tre ud-

satte boligområder. Ny Start tilbyder individuelle forløb med rådgiv-

ning og vejledning for børn og unge (12-15 år), som er kriminalitetstru-

ede eller har en kriminel adfærd. Ny Start-medarbejderne besøger 

klubber og væresteder, indgår i lokale netværk, laver gruppeaktiviteter 

samt støtter op om eksisterende tilbud og events i lokalområderne. 
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Med venlig hilsen 

 

Mikkel Boje 
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Midtvejsstatus for Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-
gens mål i Politik for Udsatte Byområder 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om midtvejsstatus for det 
mål som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i Politik for Udsatte 
Byområder. Udvalget orienteres herudover om forvaltningens aktuelle 
indsatser i udsatte byområder og generelle arbejde for at opnå målet i 
Politik for Udsatte Byområder. Udvalget orienteres forud for, at Teknik- 
og Miljøudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen vil få fore-
lagt den samlede midtvejsstatus for Politik for Udsatte Byområder.  
 
Indstilling 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,  
 

1. at Sundheds-og Omsorgsudvalget tager forvaltningens oriente-
ring om midtvejsstatus for Politik for Udsatte Byområder til ef-
terretning.  

 
Problemstilling 
Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder blev vedtaget af 
Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017 og gælder indtil 2025. Poli-
tikken har som vision, at ”København skal være en mangfoldig, sam-
menhængende og tryg by, hvor der er plads til og brug for alle byens 
borgere”. Målet er, at der i 5 ikke er udsatte byområder i København. 
Alle forvaltninger har meldt mål ind til politikken. For Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen drejer det sig om ”øget lighed i sundhed i de 
udsatte byområder”.  
 
Politik for Udsatte Byområder er forankret i Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen. I 2021 blev der indsamlet data for alle mål i politikken. Dette frem-
går af bilag 1. Med afsæt heri gøres der nu midtvejsstatus og vurderes 
om der er behov for at igangsætte yderligere indsatser på tværs af kom-
munen for at opnå politikkens målsætninger i 2025. Teknik- og Miljøud-
valget og siden Borgerrepræsentationen bliver orienteret herom i hhv. 
april og maj 2022.  
 
De udsatte byområder varierer meget i størrelse – fra næsten hele by-
dele til mindre byområder og udgør i alt omkring en syvendedel af Kø-
benhavns areal. Indenfor de udsatte byområder findes de boligområ-
der, som er udpeget på statens såkaldte ”ghettolister”.  Politik for ud-
satte byområder er vedlagt som bilag 2.  
 
Løsning 
 

Midtvejsstatus for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens mål  
I Politik for Udsatte Byområder afrapporterer Sundheds- og Omsorgs-
forvaltningen på målet ’Øget lighed i sundhed i de udsatte byområder’. 
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Der måles på middellevetiden samt forventede leveår uden funktions-
nedsættelse eller langvarig sygdom i de udsatte byområder i forhold til i 
resten af byen.  
 
For så vidt angår middellevetid, viser midtvejsstatus, at der fortsat er 
ulighed i sundhed i middellevetiden, hvilket fremgår af nedenstående 
tabel. 
 

 Status 2017 Status 2021 
Middellevetid i de 
udsatte byområder 

74,7 år  
 

75,9 år 

Middellevetid i hele 
Københavns Kom-
mune  

78,6 år 79,8 år  

Forskel  3,9 år 3,9 år  
 
Der ses en fremgang i middellevetiden fra baselinemålingen i 2017 til 
statusmålingen i 2021 for både de udsatte byområder og for Køben-
havn som helhed. Det betyder, at de udsatte byområder, trods en posi-
tiv udvikling, fortsat ligger under gennemsnittet for København. Mid-
dellevetiden i de udsatte byområder er således 75,9 år mens gennem-
snittet for København er 79,8 år. Forskellen er 3,9 år, hvilket også var til-
fældet i 2017, hvor baseline for målet blev beregnet.  
 
For at målet skal nås, skal middellevetiden i de udsatte områder stige 
mere end i resten af byen, hvilket ikke har været tilfældet de seneste år. 
Udviklingen i de udsatte byområder går i den rigtige retning, men ikke 
så hurtigt som ønsket.  Målet er derfor ikke opfyldt.  
 
For så vidt angår forventede leveår uden funktionsnedsættelse eller 
langvarig sygdom, har målet ikke kunne opgøres i 2021, da det baseres 
på data fra den regionale sundhedsprofil, som gennemføres hvert 
fjerde år. Nye data fra sundhedsprofilen forventes offentliggjort i marts 
2022.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indsats for at bryde social ulig-
hed i sundhed  
Den lavere middellevetid i de udsatte byområder er et udtryk for, at der 
er social ulighed i sundhed i København. Senere i løsningsafsnittet 
fremgår en række eksempler på hvordan Sundheds- og Omsorgsfor-
valtningen konkret arbejder med at bryde den sociale ulighed i sund-
hed i de udsatte byområder.  
 
Social ulighed i sundhed er et helt centralt omdrejningspunkt i Køben-
havns Kommunes sundhedspolitik ”Nyd Livet Københavner” og i Sund-
heds- og Omsorgsforvaltningens forebyggende arbejde generelt. I 
april 2016 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at omlægge den 
borgerrettede forebyggelse fra en individrettet tilgang til en strukturel 
tilgang.  Beslutningen tog udgangspunkt i, at social ulighed i sundhed 
bedst reduceres med løsninger, der påvirker og ændrer rammerne for 
borgernes liv og adfærd.  
 
Udfordringerne med social ulighed i sundhed kan imidlertid ikke løses 
af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen alene, da de hænger sammen 
med en række sociale og økonomiske faktorer som bl.a. 
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uddannelsesniveau og beskæftigelse. Derfor skal løsninger på den soci-
ale ulighed i sundhed skabes på tværs af kommunens forvaltninger.  
 
Forvaltningen arbejder løbende på at udvikle løsninger der kan bryde 
den sociale ulighed i sundhed. Bl.a. er der potentiale for at samarbejde 
endnu mere med de almene boligorganisationer, civilsamfundsorgani-
sationer og de øvrige forvaltninger om indsatser, der sikrer sunde ram-
mer om hverdagslivet i de udsatte byområder. Dette vil forvaltningen 
arbejde videre med frem mod 2025 hvor såvel Sundhedspolitikken som 
Politik for Udsatte Byområder udløber.  
 
Eksempler på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde i udsatte 
byområder 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende indsatser, som er 
forankret i de udsatte byområder og som har særligt fokus på at løfte 
sundheden blandt borgerne her.  
 
Sundhed i udsatte boligområder – med særligt fokus på Tingbjerg 
Som en del af kommunens arbejde med udsatte boligområder blev der 
i budget 2021 afsat midler i to år til en indsats centreret i Tingbjerg. For-
målet med indsatsen er at løfte sundhed og trivsel for borgerne, særligt 
ledige borgere, og derigennem øge deres tilknytning til arbejdsmarke-
det og uddannelse. Der er i den forbindelse etableret et lokale i områ-
det, som bl.a. benyttes af Center for Diabetes og til at gennemføre 
sundhedsaktiviteter for ledige borgere, ligesom der har været afholdt 
rygestopkurser. Det er ambitionen, at alle de bydækkende centre, der 
tilbyder behandlings- og rehabiliteringsforløb til københavnerne, på 
sigt skal anvende lokalet og at der i den forbindelse arbejdes med at 
samtænke ydelser på tværs for på den måde at skabe en synergieffekt 
for borgerne.   
 
Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder 
De praktiserende læger kan være en god indgang til at nå borgere som 
ellers kan være svære at nå. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 
Socialforvaltningen har siden 2018 samarbejdet om en ordning, hvor 
socialrådgivere tilknyttes praktiserende læger lokaliseret i udsatte bolig-
områder. Indsatsen er udviklet i Tingbjerg og med Københavns Kom-
munes Budget 2022 udvidet til en lægepraksis i Hørgården og Remise-
vængerne på Amager.  
 
Aktive børn i forening 
Aktive børn i forening er en fireårig indsats (2020-2023), der finder 
sted i syv udsatte boligområder fra regeringens ’ghettoliste’ 9. Ind-
satsen er et brobygningsprojekt og et samarbejde mellem Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne-
og Ungeforvaltningen. Formålet er, at børn og deres familier kommer 
tættere på foreningslivet med henblik på, at børnene opnår øget sund-
hed og bedre bevægelseskompetences gennem leg og idræt. 
 
Familiekøkkenet 
Familiekøkkenet er en fireårig indsats (2019-2022), som støtter familier 
i udsatte boligområder med at få sundere mad og måltidsvaner (2019-
2022).  Det sker på madlavningskurser, hvor familier mødes lokalt i et 
skolekøkken for at lave sund, billig og bæredygtig mad sammen.  
 
Coronaforebyggelse og smittehåndtering i de udsatte boligområder 
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Smitteforebyggelse og smittehåndtering har siden sensommeren 2020 
været en stor arbejdsopgave i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 
Arbejdet er sket i tæt samarbejde mellem kommunens forskellige for-
valtninger og med de nationale myndigheder og Region Hovedstaden. I 
forhold til de udsatte byområder har data understøttet en god smitte-
overvågning og bidraget til, at der kunne igangsættes fokuserede ind-
satser i områder med høj smitte. Eksempelvis pop-up test og vaccina-
tion i samarbejde med region og sundhedsmyndigheder. 
 
Derudover er der i samarbejde med de almene boligorganisationer ud-
viklet en ’coronaskole’. Her formidles materialer og budskaber fra Kø-
benhavns Kommune og Sundhedsstyrelsen samt indsamles viden om 
myter og barrierer i de udsatte områder til brug for den fremadrettede 
indsats. Det velfungerende tværgående samarbejde både i og udenfor 
kommunen om løbende at få iværksat målrettede indsatser når smitten 
stiger rundt om i byen, er erfaringer der kan bygges videre på i det fort-
satte arbejde med at løfte sundheden i udsatte byområder.  
 
Økonomi 
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Videre proces 
Borgerrepræsentationen vil få forelagt en samlet midtvejsstatus for Po-
litik for Udsatte Byområder d. 5. maj 2022. Inden da har sagen været 
behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Sundheds- og Omsorgsforvalt-
ningens vurdering af målopfyldelsen vil indgå i den samlede midtvejs-
status.  
 
Katja Kayser 
 

/Katrine Schjønning 
 
Bilag 

Bilag 1: Midtvejsstatus 2021 for Politik for Udsatte Byområder 

Bilag 2: Politik for Udsatte Byområder 2017 

 

 



 

 

 








