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Bilag

Tingbjerg-Utterslevhuse
Indledning

Fakta

Formålet med dette bilag er at

Område: Tingbjerg-Utterslevhuse

lingen i en række af de forhold,

Boligorganisation: Samvirkende Boligselskaber (SAB)
og fsb

specifikt for Tingbjerg-Utter-

give viden om, hvordan udvikder belyses i rapporten, ser ud
slevhuse og Københavns Kommune.

Kommune: Københavns Kommune

Nogle bilagsfigurer/tabeller har

Områdeafgrænsning: SAB afdeling Tingbjerg I: Ruten 6
A-R og 8A; Bygårdsstræde 2-8, 3-9 og 12-18; Helleborg 1-15; Hækkevold 1-7; Terrasserne 3-29; Tårnhusstræde 3-9 og 6-12. SAB afdeling Tingbjerg II: Ruten 761; Åkandevej 45-55. SAB afdeling Tingbjerg III: Ruten
63-143. SAB afdeling Tingbjerg IV: Arkaderne 34-44;
Midtfløjene 5-11, 20-38 og 40-46; Skolesiden 1-2. SAB
afdeling Tingbjerg V: Arkaderne 2-32; Langhusvej 1422; Midtfløjene 3, 2700 Brønshøj

ikke været mulige at lave, eftersom antallet af observationer i de givne opgørelser har
været for lave til at kunne afrapporteres.

Udvikling i forhold til kriterierne på ghettolisten
Bilagstabel 1

Udvikling i forhold til kriterierne på ghettolisten, 2016-2021

Tingbjerg-Utterslevhuse

Uden for
arb. marked

E&I ikke
vestlig

Dømte

Kun grundskole

Gns. indkomst

> 40 %

> 50 %

> 2,35 %
(2021, ændret
flere gange)

> 60 %
(50 % før 2018)

< 55 %

Tingbjerg-Utterslevhuse 2016

28,2%

72,5%

2,01%

59,7%

52,7%

Tingbjerg-Utterslevhuse 2017

28,1%

72,7%

2,06%

59,4%

51,5%

Tingbjerg-Utterslevhuse 2018

27,6%

73,1%

1,83%

76,3%

51,4%

Tingbjerg-Utterslevhuse 2019

25,7%

73,0%

2,04%

75,4%

52,8%

Tingbjerg-Utterslevhuse 2020

24,3%

73,0%

2,19%

72,4%

53,4%

Tingbjerg-Utterslevhuse 2021

25,2%

72,6%

2,17%

69,2%

54,7%

Kriterier

Kilde:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2016): Liste over ghettoområder pr. 1. december 2016.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2017): Liste over ghettoområder pr. 1. december 2017.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2018): Liste over hårde ghettoområder pr. 1. december 2018.
Transport- og Boligministeriet (2019): Liste over hårde ghettoområder pr. 1. december 2019.
Transport- og Boligministeriet (2020): Liste over hårde ghettoområder pr. 1. december 2020.
Indenrigs- og Boligministeriet (2021): Liste over omdannelsesområder pr. 1. december 2021.
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Oversigt over planlagte fysiske tiltag

Bilagstabel 2

Typer af omdannelser

Oversigt over planlagte fysiske tiltag

Nedrivning

Ommærkning/Omdannelse

TingbjergUtterslevhuse
Antal

Område

Tingbjerg-Utterslevhuse

Sammenlægning

Nybyggeri

Salg

Renovering/infrastruktur

X

X

X

132

2.758 (bolig)
+ 521 (erhverv + daginstitution)

Renovering af tilbageværende almene boliger.
Infrastrukturelle omdannelser

Boligorganisation

Antal almene
familieboliger
(2010*)

Antal almene
familieboliger
(2030)

Antal almene
familieboliger
til nedrivning

fsb + SAB

2.404

2.272

0

96%

40%

0

I alt (andel i %)
Anm.: Manglende kvalitetssikring fra kommune.
Kilde:

SAB, fsb & Københavns Kommune (2019): ’Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse’.
Bolig- og Planstyrelsen (2021): ’Skabelon for årlig og løbende afrapportering af en udviklingsplan: Tingbjerg/Utterslevhuse’, 23. april
2021.
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Tidslinje med milepæle

Bilagsfigur 1

Tidslinje med milepæle

Note:

Manglende kvalitetssikring fra boligorganisation.

Kilde:

VIVEs Desk research. Se nedenfor.
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2001: Københavns Kommune indgår partnerskabsaftale med fsb,
SAB/KAB og Tingbjerg Fællesråd om helhedsorienteret indsats i Tingbjerg-Utterslevhuse.



2007: Københavns Borgerrepræsentation godkender helhedsplan for
Tingbjerg.



2015: Københavns Kommune, fsb og SAB/KAB får med hjælp fra rådgivere
udarbejdet ‘Tingberg-Husum Byudviklingsstrategi’ samt helhedsplaner for
Bystævneparken og Ruten.



2016: Boligsocial helhedsplan for 2016-2020 starter.



2018, februar: Københavns Borgerrepræsentation vedtager lokalplan for
Lille Torv. Marts: Regeringen lancerer strategien ‘Ét Danmark uden parallelsamfund’.



2018, oktober: Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus åbner. fsb og SAB vedtager ‘Tingbjerg Byudviklingsplan’. Aftale med NREP om at opføre 1.000 private boliger. December: Københavns Borgerrepræsentation vedtager lokalplan for Store Torv.



2019: Tingbjerg opnår godkendelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at udvide området med en række matrikler. Københavns Borgerrepræsentation godkender lovbestemt udviklingsplan.



2019: 35 boliger og butikker svarende til 37 boliger opført i Bygården. I
forbindelse med renoveringer af boligmassen fra 2010-2019 er der udgået
54 familieboliger som følge af sammenlægninger.



2020: Boligsocial helhedsplan for 2020-2024 starter. Opføring af private
boliger, butikslokaler, plejecenter, seniorbofællesskab og børneinstitution
ved Store Torv starter.



2021, marts: Regeringen præsenterer aftalen ‘Blandede Boligområder –
næste skridt i kampen mod parallelsamfund’. 8 private boliger opført.



2021, december: Københavns Borgerrepræsentation vedtager lokalplan
for Tingbjerg.



2022: 170 private boliger opført på Store Torv. 120 almene plejeboliger
opført på Store Torv. Private butikker svarende til 66 boliger opført på
Store Torv.



2025: 1.094 private boliger opført i Tingbjerg. Udbygning af kollegie med
216 ungdomsboliger. Daginstitutionsgrupper svarende til 78 boliger. Tingbjerg-Utterslevhuse ikke længere på ghettolisten.



2029: 200 private boliger opført i Tingbjerg. 660 private boliger og 225
ældreboliger opført i Bystævneparken. Erhverv svarende til 340 boliger
opført i Bystævneparken. 66 almene familieboliger ommærket til ungdomsboliger. 50 almene familieboliger ommærket til ældreboliger.
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2029: Andel almene familieboliger på 40 %. Udviklingsplan implementeret
og helhedsplan gennemført.

Kilder: SAB & fsb (2009): ’Tingbjerg-Utterslevhuse – en bydel i udvikling’. Juni 2009.
fsb, SAB v/KAB & NREP (2018): ’Tingbjerg Byudviklingsplan 2018-2025’.
fsb, SAB v/KAB & Københavns Kommune (2016): ’Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats: Tingbjerg-Utter-slevhuse 2016-2020’.
fsb, SAB v/KAB & Københavns Kommune (2020): ’Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats: Tingbjerg-Utterslevhuse 2020-2024’.
Indenrigs- og Boligministeriet (2021): ’Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund’.
Marts 2021.
Københavns Borgerrepræsentation (2007): ’Helhedsplan for Tingbjerg’, referat fra møde i Købehavns Borgerrepræsentation 31.05.2007, punkt 15 på dagsordenen’.
Københavns Kommune, fsb & SAB/KAB (2015): ’Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi: Fra udsat byområde til
udviklingsområde’, 2015.
Københavns Kommune, fsb & SAB/KAB (2015): ’Tingbjerg-Husum Helhedsplan: Ruten’, 2015.
Københavns Kommune, fsb & SAB/KAB (2015): ’Tingbjerg-Husum Helhedsplan: Bystævneparken’, 2015.
Københavns Borgerrepræsentation (2018): ’Endelig vedtagelse af lokalplan Store Torv, Brønshøj-Husum’, referat fra møde i Københavns Borgerrepræsentation 13.12.2018, punkt 24 på dagsordenen.
Københavns Borgerrepræsentation (2018): ’Endelig vedtagelse af lokalplan ’Lille Torv, Tingbjerg’, med kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum’, referat fra møde i Københavns Borgerrepræsentation 01.02.2018, punkt 12 på
dagsordenen.
Københavns Borgerrepræsentation (2021): ’Endelig vedtagelse af lokalplan Tingbjerg med kommuneplantillæg,
Brønshøj-Husum’, referat fra møde i Københavns Borgerrepræsentation 16.12.2021, punkt 9 på dagsordenen.
Mechlenborg, M., Bech-Danielsen, C. & Stender, M. (2021): ‘Tingbjerg – Baselineundersøgelse 2020’, BUILD
Rapport 2021: 35, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet.
Regeringen (2018): ’Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030’. Marts 2018.
SAB, fsb & Københavns Kommune (2019): ’Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse’.
Bolig- og Planstyrelsen (2021): ’Skabelon for årlig og løbende afrapportering af en udviklingsplan: Tingbjerg/Utterslevhuse’, 23. april 2021.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2019): ’Afgørelse af ansøgning om udvidelse af Tingbjerg/Utterslevhuse’. Marts 2019.
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Organisatorisk set-up for gennemførelse af udviklingsplanen

Bilagsfigur 2

Organisatorisk set-up for gennemførelse af
udviklingsplanen

Anm.: Manglende kvalitetssikring fra kommune.
Kilde:

SAB, fsb & Københavns Kommune (2019): Lovpligtig udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse.
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Bilagsfigur 3

Planer for boligområdet

Anm.: Manglende kvalitetssikring fra kommune.
Kilde:

VIVEs Desk research. Se nedenfor.

Den lovpligtige udviklingsplan er en del af en større udvikling i området, hvor
der er vedtaget andre planer, som er afbildet i figuren og beskrevet neden for.

Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi (2015), helhedsplaner for
Ruten og Bystævneparken



Københavns Kommune, fsb og SAB/KAB indgik samarbejde om en omfattende fysisk udvikling af Tingbjerg-Husum med henblik på at ’løfte byområdet fra udsat byområde til et udviklingsområde, der er attraktivt for
både nuværende og nye beboere’.



Skitserer tre delmål for 2025:
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1) Tingbjerg-Husum skal have et varieret og attraktivt boligudbud
2) Tingbjerg-Husum skal have et styrket byliv og flere udadvendte
funktioner
3) Tingbjerg-Husum skal være et åbent og trygt boligområde



Skitserer vision om ’grøn, aktiv og åben boligby’.



Rummer vision for udvikling af skole og fritidstilbud samt etablering af
plejecenter.



Strategien søger at fastholde og tiltrække flere ressourcestærke beboere.
Byudviklingen skal herunder tiltrække børnefamilier, unge og ældre.



Hovedprincipper i strategien
1) Nye trafikforbindelser skal skabe et åbent og trygt boligområde
2) Nybyggeri skal skabe et varieret og attraktivt boligudbud og butiksliv
3) Nye bydannelser skal skabe styrket byliv og flere udadvendte
funktioner
4) Nye landsskabsrum skal skabe en grøn attraktion.



Rummer fysiske tiltag i forhold til infrastruktur, nye trafikforbindelser, nybyggeri af boliger med blandede bolig- og ejerformer, nybyggeri af butikker og servicetilbud.



Helhedsplan for Ruten: Udvikling af Ruten som områdets sociale og kulturelle akse. Transformationen af Ruten bliver det centrale åbningstræk.
Nye trafikforbindelser, landskabsrum, bydannelse, koncentration af udadvendte bylivsfunktioner samt nybyggeri med varieret bolig- og butiksliv.



Helhedsplan for Bystævneparken: Bystævneparkens boligliv skal integreres med naturen og grønne landskabsrum, bylivet skal koncentreres omkring familieboliger, plejeboliger, ungdomsboliger og institutioner på Bystævnet. Nye trafikforbindelser skal åbne området og skabe trygt boligområde med mennesker i byrummet; ny bydannelse skal give styrket byliv; koncentration af udadvendte bylivsfunktioner og nybyggeri skal skabe
varieret og attraktivt boligliv; landskabsrum med grønne attraktioner.

Kilde:

Københavns Kommune, fsb & SAB/KAB (2015): ’Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi: Fra udsat byområde til
udviklingsområde’, 2015.
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/aa18fe2c-5b5e-41b2-b1c5ed5b51d941ec/970fdddd-8489-44bc-9185-7c2e93eb987a-bilag-1.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.
Københavns Kommune, fsb & SAB/KAB (2015): ’Tingbjerg-Husum Helhedsplan: Ruten’, 2015.
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/aa18fe2c-5b5e-41b2-b1c5ed5b51d941ec/970fdddd-8489-44bc-9185-7c2e93eb987a-bilag-2.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.
Københavns Kommune, fsb & SAB/KAB (2015): ’Tingbjerg-Husum Helhedsplan: Bystævneparken’, 2015.
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/aa18fe2c-5b5e-41b2-b1c5ed5b51d941ec/970fdddd-8489-44bc-9185-7c2e93eb987a-bilag-3.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.
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Politik for udsatte byområder (2017)



Politisk aftale vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i juni 2017,
udarbejdet af Københavns Kommune. Erstatter ’Politik for udsatte byområder (2011)’.



Vision: ’Vi vil have et København uden udsatte byområder’.



Indeholder ønske om at ’gøre op med den opdelte by’.



Skitserer ’tre tilgange’ til arbejdet, herunder
1) Understøttende tilgang
2) Lokalt organiserende tilgang
3) Strukturel tilgang.



Om den strukturelle tilgang nævnes: ”Vi har evidens for, at en fokuseret
indsats virker, når vi bystrategisk arbejder med det rette miks af sociale
og fysiske indsatser … Det kan kræve, at vi ændrer på infrastrukturen,
gentænker vores byrum eller måske vælter en boligblok”.



Indeholder 18 delmål fordelt på de tre tilgange.



Indeholder en milepæl for 2025: De udsatte byområder skal i 2025 være
’halvt så udsatte’ som i 2017.



Dette skal måles ved, at de udsatte byområders efterslæb i forhold til københavner-niveauet er halveret på mindst halvdelen af de fem udpegningskriterier i 2025, i forhold til 2017.

Kilde:

Københavns Kommune (2017): ”Politik for udsatte byområder’.
Tilgængelig [Online]: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1712, Sidst besøgt
01/09/2022.

Tingbjerg Byudviklingsplan (2018)



Udarbejdet af fsb og SAB/KAB i samarbejde med NREP



Konkretisering af Byudviklingsstrategien fra 2015. Sætter retning for byudviklingen i Tingbjerg 2018-2025.



Rummer blandt andet opførelse af 1.000 private boliger samt et infrastrukturprojekt med ansøgning om midler fra Landsbyggefonden. Formålet beskrives således: ’…Tingbjerg får et løft og bliver en bydel med nye

faciliteter og muligheder for nuværende og kommende beboere’.



’20 års investeringer i fysiske og sociale indsatser har haft en positiv effekt, men den helt store udfordring er, at Tingbjerg ikke er en del af den
blandede by – det vil vi ændre på med Tingbjerg Byudviklingsplan’.



Planen vil endvidere gøre op med ’…Tingbjergs isolation fra resten af Kø-

benhavn og det udelukkende almene boligtilbud, der kendetegner Tingbjerg’.
Kilde:

fsb, SAB v/KAB & NREP (2018): ’Tingbjerg Byudviklingsplan 2018-2025’.

11

Tilgængelig [Online]: http://tingbjergforum.dk/sites/default/files/tingbjerg_byudviklingsplan_endelig_hoej_oploesning_0.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022

Lokalplaner for Store Torv og Lille Torv (2018)



Store Torv: Formål at muliggøre omdannelse af område med boliger og
butiksarkade til blandet kvarter med nye boliger, daginstitution, plejecenter og butikker.



Lille Torv: Formål at muliggøre omdannelse af butikscenter til blandet bolig- og butiksområde. Muliggøre visionerne fra Helhedsplan Ruten og byudviklingsstrategien.

Kilde:

Københavns Kommune (2018): ’Store Torv – forslag til lokalplan’.
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/856c5ea4-267f-4bad-a145bb1fe90c9274/69524e4d-0df8-47ea-a9b7-75675f4e9369-bilag-2.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.
Københavns Kommune (2018): ’Lille Torv – forslag til lokalplan med dertilhørende kommuneplantillæg’,
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/4109b4c6-0320-4c4e-9793c8df2fcf02f9/4c86737e-cf30-40c1-9850-46aceed82165-bilag-1.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.

Den lovbestemte udviklingsplan (2019)



Lovbestemt plan for omdannelse af området udarbejdet af Københavns
Kommune, fsb og SAB v/KAB. Skal vise, hvordan parterne vil leve op til
lovbestemt krav om maksimal andel almene familieboliger på 40 % inden
2030.



Den lovbestemte udviklingsplan bygger videre på Byudviklingsstrategien
(2015) og Byudviklingsplanen (2018).



Beskriver et ønske om at ’udvikle fremfor at afvikle’ Tingbjerg.



Fortætning med private boliger som hovedgreb, suppleret med byggeri og
ommærkning til ungdoms- og ældreboliger samt erhverv i form af butikker
og daginstitutioner.

Kilde:

fsb, SAB v/KAB & Københavns Kommune (2019): ’Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse’. Marts 2019.
Tilgængelig [Online]: https://bpst.dk/da/-/media/BPST-DA/Bolig/Udviklingsplaner/Udviklingsplan---Tingbjerg.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.
fsb, SAB v./KAB & Københavns Kommune (2021): ’Skabelon for årlig og løbende afrapportering af en udviklingsplan: Tingbjerg/Utterslevhuse’. April 2021.
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/04517779-a154-4ab4-9344a33a4bda5968/9b86d912-cad9-46c3-9695-4f47ae151e54-bilag-2.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.

Lokalplan for Tingbjerg – etape 1 (2021)



Formålet er at muliggøre hovedgrebene fra udviklingsplanen, herunder
opførelsen af nye private boliger samt en mindre andel erhverv og daginstitutioner + sikre adgang til haverum, at haverum fremstår grønne og
sikre nye vejforbindelser og stier i området.

Kilde:

Københavns Kommune (2021): ’Tingbjerg – Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport’. Marts
2021.
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Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/e3f2c0ac-2735-41ab-86c8bc053a646849/0971547a-9509-4e8e-bb80-5ba1dc6895d3-bilag-2.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.

Boligsocial helhedsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse (2020-2024)



Samarbejdsaftale om boligsocial i Tingbjerg-Utterslevhuse 2020-2024
mellem fsb, SAB v/KAB & Københavns Kommune.



Skitserer målsætninger inden for fire overordnede indsatsområder:
1) Uddannelse og Livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og
unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
2) Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
3) Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne opleves som trygge
4) Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Kilde:

fsb, SAB v/KAB & Københavns Kommune (2020): ’Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats: Tingbjerg-Utterslevhuse’.
Tilgængelig [Online]: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/01f2d226-caf9-4fc3-95430fec926bf532/d8e43ee5-a032-4a03-8ba6-d73a3d1a7e37-bilag-2.pdf, Sidst besøgt 01/09/2022.

13

Socialt mix

Bilagsfigur 4

Socialt mix målt som mix af borgere med forskellig
uddannelsesbaggrund, 2013-2020

Uddannelsesmixet er opgjort ud fra, hvorvidt en borger har grundskole, ungdomsuddannelse,
erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse.
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

2013

2014

2015

2016

Omdannelsesområde

2017

2018

2019

2020

Kommune

Anm.: N (Omdannelsesområde) = 2.423-2.809; N (Kommune) = 236.552-266.050.
Mixet er udregnet ud fra højeste fuldførte uddannelse for 30-59-årige grupperet i fire grupper: Grundskole/Ukendt, Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige uddannelser og Videregående uddannelser. Værdien 0 er
udtryk for fuldstændig homogenitet, mens værdien 1 er udtryk for fuldstændig heterogenitet, hvilket vil sige, at
alle grupper er ligeligt repræsenteret. ]0;0,25]: homogent, ]0,25;0,50]: til dels homogent, ]0,50; 0,75]: til dels heterogent, ]0,75; 1,0[: heterogent område.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Bilagsfigur 5

Socialt mix målt som mix af borgere med forskellig
beskæftigelsesbaggrund, 2013-2020

Beskæftigelsesmixet er opgjort ud fra, hvorvidt en borger er i arbejde, arbejdsløs eller står
uden for arbejdsstyrken.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 6.300-7.591; N (Kommune) = 559.431-632.339.
Mixet er udregnet ud fra den primære beskæftigelse i året (Socio13) grupperet i tre grupper: Beskæftigede, Ledige
og Uden for arbejdsstyrken (inkl. studerende, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister mv.). Værdien 0 er udtryk for fuldstændig homogenitet, mens værdien 1 er udtryk for fuldstændig heterogenitet, hvilket vil sige, at alle
grupper er ligeligt repræsenteret. ]0;0,25]: homogent, ]0,25;0,50]: til dels homogent; ]0,50; 0,75]: til dels heterogent, ]0,75; 1,0[: heterogent område.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Bilagsfigur 6

Socialt mix målt som mix af borgere med forskellig
indkomst, 2013-2020

Indkomstmixet er opgjort ud fra, hvorvidt en borger har en indkomst under den økonomiske
fattigdomsgrænse, op til 25 pct. over den økonomiske fattigdomsgrænse eller over 25 pct.
over den økonomiske fattigdomsgrænse.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 6.300-7.591; N (Kommune) = 559.431-632.339.
Mixet er udregnet ud fra den ækvivalerede disponible familieindkomst grupperet i tre grupper: Under fattigdomsgrænsen (mindre end 0,5 gange medianen), 0,5-1,25 gange medianen, mere end 1,25 gange medianen. Værdien 0
er udtryk for fuldstændig homogenitet, mens værdien 1 er udtryk for fuldstændig heterogenitet, hvilket vil sige, at
alle grupper er ligeligt repræsenteret. ]0;0,25]: homogent, ]0,25;0,50] til dels homogent, ]0,50; 0,75]: til dels heterogent, ]0,75; 1,0[: heterogent område.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Underretninger

Bilagsfigur 7

Underretninger for 0-6 årige børn, 2016-2020

0-6-årige børn med mindst én underretning i året. I procent.
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

2016

2017

2018

Omdannelsesområde

2019

2020

Kommune

Anm.: N (Omdannelsesområde) = 881-924; N (Kommune) = 50.577-52.390.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Bilagsfigur 8

Underretninger for 7-18-årige børn og unge, 2016-2020

7-18-årige med mindst én underretning i året. I procent.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 1.159-1.213; N (Kommune) = 53.465-63.451.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Forebyggende foranstaltninger

Bilagsfigur 9

Forebyggende foranstaltninger for 0-18-årige børn og
unge, 2013-2020

0-18-årige med mindst én forebyggende foranstaltning i året. I procent.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 2.040-2.154; N (Kommune) = 103.553-115.841.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Ydelser efter serviceloven

Bilagsfigur 10

Ydelser efter serviceloven til voksne, 2015-2020

Personer over 18 år, der har modtaget mindst én serviceydelse efter serviceloven i året. I procent.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 4.522-5.557; N (Kommune) = 477.935-521.517. I nogle år er antallet af observationer
for lavt til, at andelen kan afrapporteres.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Psykiatriske diagnoser

Bilagsfigur 11

Psykiatriske diagnoser 0-17-årige børn og unge, 20132019

0-17-årige børn og unge med mindst én psykiatrisk diagnose kumuleret over personens liv. I
procent.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 1.978-2.065; N (Kommune) = 98.895-109.336.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Bilagsfigur 12

Psykiatriske diagnoser for voksne, 2013-2019

Personer over 18 år med mindst én psykiatrisk lidelse kumuleret over personens liv. I procent.
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Anm.: N (Omdannelsesområde) = 4.317-4.644; N (Kommune) = 418.346-521.517.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Nettotilflytning

Bilagsfigur 13

Nettotilflytning, 2013-2020
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Anm.: N (Beboere) = 6.300-7.591; N (Tilflyttere) = 819-1.827; N (Fraflyttere) = 762-1.205. Nettotilflytningen er udregnet
som tilflytningen fratrukket fraflytningen, opgjort pr. 1. januar i året sammenholdt med 1. januar året før.
Opgjort jf. den gældende områdeafgrænsning i det pågældende år.
Kilde:

Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.
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