
Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

A. 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en 

stigning på 16 % i forhold til 2013.
859 1.000 30% Fire gange årligt. Socialforvaltningen har data.

B. Der sker 80 færre udsættelser i 2017, hvilket svarer til et fald på 15 % i forhold 

til 2013.
538 458 30% To gange årligt. Data modtages fra Domstolsstyrelsen.

C. Flere københavnere, der får anvist en bolig, fastholder deres bolig.
Baseline er under 

udarbejdelse.

Måltal 

afventer 

baseline.

15% Fire gange årligt.
Socialforvaltningen har data. Opgørelse er 

under udarbejdelse.

D. Der er 325 færre hjemløse i København i 2017, hvilket svarer til et fald på ca. 

21 % i forhold til 2013.
1.581 1.256 10%

E. Der er færre unge hjemløse københavnere.

Baseline afventer 

afklaring i 6-by-

samarbejdet

Måltal 

afventer 

baseline.

10%

129 (handicap) 100 2,5% Fire gange årligt. Socialforvaltningen har data.

102 (sindslidelse) 100 2,5% Fire gange årligt. Socialforvaltningen har data.

Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data 

A. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og 

matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år.

Baseline afventer  

kommunefordelte tal (jf. 

folkeskolereformen)

Måltal 

afventer 

baseline.

25%

Regeringens opdateringskadence 

kendes endnu ikke. Den forventes 

at være én gang årligt.

Data hentes fra den kommunefordelte 

opgørelse over regeringens 2020-mål.

B. Andelen af udsatte elever og elever med handicap med dårlige resultater i de 

nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 

Baseline afventer 

kommunefordelte tal (jf. 

regeringens 2020-mål)

Måltal 

afventer 

baseline.

25%

Regeringens opdateringskadence 

kendes endnu ikke. Den forventes 

at være én gang årligt.

Data hentes fra den kommunefordelte 

opgørelse over regeringens 2020-mål.

C. Skolefraværet blandt udsatte børn og unge samt blandt børn og unge med 

handicap falder.

Baseline er under 

udarbejdelse.

Måltal 

afventer 

baseline.

25% Fire gange årligt.
Socialforvaltningen har data. Opgørelse er 

under udarbejdelse.

D. Flere anbragte unge gennemfører 9. klasse.

Baseline afventer data 

fra Danmarks Statistik.

Måltal 

afventer 

baseline.

25% En gang årligt.

Data købes hos Danmarks Statistik.

Specificering af mål, herunder vægtning, datatype og tidsplan, relateret til Socialudvalgets grundlagspapir

Nedenfor oplistes målene bag de ni pejlemærker. Målene operationaliserer Socialudvalgets pejlemærker og afspejler udvalgets ønsker til fokusområder og målinger. Bag ved målene arbejder forvaltningen med 

indikatorer, som præciserer målingerne af udviklingen inden for de enkelte mål. 

Ved afrapportering på hvert pejlemærke omregnes udviklingen i de underliggende mål til en skala fra 1-10, hvor baseline er 5. Hvert mål har desuden fået en vægtning i forhold til, hvor meget udviklingen inden for det 

konkrete mål skal påvirke den samlede status for pejlemærket. 

For en del mål foreligger der endnu ikke data. For disse mål forventes baseline og måltal at kunne forelægges Socialudvalget ved afrapporteringen af pejlemærkerne i 2015, som finder sted inden den 1. maj. 

For de mål, der knytter sig til regeringens 2020-mål, vil fastsættelse af baseline og måltal være afhængig af national operationalisering af målene samt kommunefordelte tal.  Ifølge oplysninger fra Socialministeriet vil de 

mål, som allerede er operationaliseret, være tilgængelige for kommunerne i løbet af september 2014.

Af skemaet nedenfor fremgår oplysninger om baseline, måltal, vægtning, opdatering og data.

F. Højst 100 københavnere med handicap og 100 københavnere med 

sindslidelse venter på et botilbud i 2017.

Pejlemærke 2) Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre.

Data hentes fra SFI's hjemløsetælling (også 

anvendt i den kommunefordelte opgørelse 

over regeringens 2020-mål).

Hvert andet år.

Pejlemærke 1) Flere udsatte københavnere har en bolig.



Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

A. Andelen af københavnske unge, der sigtes for alvorlig eller personfarlig 

kriminalitet, er mindre end 1,1 % i 2017.
1,1% <1,1% 33%

B. Færre børn og unge med særlige behov sigtes for alvorlig kriminalitet.

Baseline afventer fælles 

definition af alvorlig 

kriminalitet. 

Socialforvaltningen 

samarbejder med SSP 

og Sikker By om 

definitionen.

Måltal 

afventer 

baseline.

33%

C. Ungdomskriminaliteten fortsætter samlet set med at falde i København.
Baseline afventer data 

fra Danmarks Statistik.

Måltal 

afventer 

baseline.

33%

Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

A. Flere københavnere med særlige behov bliver selvforsørgende via 

beskæftigelse eller uddannelse.

Baseline afventer svar 

fra Datatilsynet.

Måltal 

afventer 

baseline.

50% En gang årligt.

Data baseres på en samkøring af 

Socialforvaltningens og Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens egne data med DREAM-

data. Socialforvaltningen afventer p.t. en 

godkendelse af samkøringen fra Datatilsynet. 

Hvis tilsynet ikke godkender samkøringen, kan 

målingen foretages ved tilkøb hos Danmarks 

Statistik.

B. Flere københavnere deltager i Socialforvaltningens beskæftigelsestilbud.
Baseline afventer 

operationalisering.

Måltal 

afventer 

baseline.

50% Vides endnu ikke.
Socialforvaltningen kan udvikle data. Målet 

baseres på nye registreringer i CSC Social.

Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

Baseline er under 

udarbejdelse.

Måltal 

afventer 

baseline.

50% Vides endnu ikke.

Data baseres på Socialforvaltningens 

registrering fra voksenudredningsmetoden 

(VUM), men afventer endelig 

operationalisering.

5% 

(Andel borgere, der har 

modtaget en ydelse fra 

den sociale 

hjemmepleje, og hvis 

sag i det pågældende år 

er afsluttet med årsagen 

'klarer sig selv'.)

Måltal er 

under 

afklaring.

50% En gang årligt. Data findes i den sociale hjemmepleje.

Pejlemærke 3) Færre københavnske unge begår kriminalitet.

Pejlemærke 4) Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Pejlemærke 5) Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv.

Data købes samlet hos Danmarks Statistik.
En gang årligt.

A. Flere københavnere klarer sig bedre og har derfor mindre behov for hjælp.



Mål Baseline Måltal2017 Vægtning Opdatering Data

A. Andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug 

som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 44 % i 2017.

Baseline afventer 

kommunefordelte tal (jf. 

regeringens 2020-mål).

44% 20%
Regeringens opdateringskadence 

kendes endnu ikke. 

Data hentes fra den kommunefordelte 

opgørelse over regeringens 2020-mål.

B. Andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for misbrug af 

alkohol som afholdende eller med reduktion i misbruget, er øget i 2017.

Baseline afventer 

kommunefordelte tal (jf. 

regeringens 2020-mål).

Måltal 

afventer 

baseline.

20%
Regeringens opdateringskadence 

kendes endnu ikke. 

Data afventer regeringens operationalisering 

og hentes fra den kommunefordelte opgørelse 

over regeringens 2020-mål.

C. Flere unge reducerer eller stopper deres misbrug af hash.
Baseline afventer aftale 

med ministerier.

Måltal 

afventer 

baseline.

20% Vides endnu ikke.

Socialforvaltningen kontakter 

Undervisningministeriet og Socialministeriet 

for at få inkluderet spørgsmål vedr. stofbrug 

(debutalder for hash) i den nye nationale 

trivselsmåling blandt skoleelever.

D. Flere københavnere med dobbeltdiagnose kommer i behandling for deres 

misbrug.

Baseline afventer 

afgrænsning af 

målgruppen.

Måltal 

afventer 

baseline.

20% Vides endnu ikke.
Socialforvaltningen har ikke data, men data vil 

kunne udvikles.

E. Færre københavnere oplever tilbagefald efter endt stofmisbrugsbehandling.
Baseline er under 

udarbejdelse.

Måltal 

afventer 

baseline.

20% Fire gange årligt.
Socialforvaltningen har data. Opgørelse er 

under udarbejdelse.

Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

A. Færre københavnere lever i fattigdom.

Baseline afventer data 

fra KoncernService.

Måltal 

afventer 

baseline.

50%
En gang årligt. Data er to år 

forsinkede. 

B. Færre børn vokser op i fattige familier.

Baseline afventer data 

fra KoncernService.

Måltal 

afventer 

baseline.

50%
En gang årligt. Data er to år 

forsinkede. 

Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

A. Flere københavnerne med særlige behov er tilfredse med livet.
Baseline er under 

udarbejdelse.
60%

B. Andelen af københavnere med særlige behov, der er ensomme, falder.
Baseline er under 

udarbejdelse.
40%

Mål Baseline Måltal 2017 Vægtning Opdatering Data

A. 80 % af de københavnere, der har særlige behov, er tilfredse med 

samarbejdet med Socialforvaltningen i forbindelse med myndighedsarbejdet i 

2017.

Baseline er under 

udarbejdelse.
80% 40% En gang årligt.

B. 80 % af de københavnere, der har særlige behov, er tilfredse med 

samarbejdet med Socialforvaltningen på tilbudsområdet i 2017. 

Baseline er under 

udarbejdelse.
80% 40% En gang årligt.

C. 90 % af alle ansøgningssager behandles til tiden i Socialforvaltningen i 2017, 

hvilket svarer til en stigning på 33 procentpoint i forhold til 2014.
57% 90% 20% Fire gange årligt. Socialforvaltningen har data. 

Data købes hos KoncernService.

Pejlemærke 6) Flere københavnere stopper eller reducerer deres misbrug.

Pejlemærke 7) Færre københavnere lever i fattigdom.

Pejlemærke 8) Flere københavnere med særlige behov oplever høj livskvalitet.

Pejlemærke 9) Flere københavnere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen.

Data indhentes via en samlet 

spørgeskemaundersøgelse. Metode og 

redskaber er under udvikling i 

Socialforvaltningen.

Metode og redskaber er under udvikling i 

Socialforvaltningen.

Måltal 

afventer 

baseline.

En gang årligt.


