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Bilag 2 – Socialt bæredygtig by

Bilag 1 til Strategi og indikatorer for socialt børedygtig by
Bilaget indeholder noter og datagrundlag for hver af de eksisterende indikatorer. Hvor der er fundet 

nødvendigt, indeholder bilaget ligeledes datadefinitioner af indikatorerne eller begreber, der relaterer sig 

hertil. Bilaget er opdelt i temaer og emner, som er at finde i slideshowet. 

Frederiksberg hvem er vi og hvordan bor vi:  

Boligformer: 

Andel personer beboende i forskellige boligtyper (andelsboliger, privatudlejning, ejerboliger og almene 

boliger).

Datagrundlaget er fra Boligstat.dk (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen), opgørelse af hovedboligtyper 

(ejerboliger, andelsboliger,  private udlejningsboliger og almene boliger)

Levealder:

Datagrundlaget er Danmarks Statistiks middellevetid for 0-årige.

Befolkningen: 

Andelen af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder 17-64 år. 

Datagrundlaget stammer fra Danmarks statistik (Statistikbanken), oplysninger om folketal.

Ydelsesmodtagere: 

Antallet af personer i alderen 16-66 år, der modtager ydelse i Frederiksberg Kommune. 

Datagrundlag stammer fra www.jobindsats.dk, som indeholder data om arbejdsmarkedet.

Husstands indkomstfordeling:

Kortet viser, at den primære indkomst i kommunen er middel- høj, der er dog områder, som er mere 

blandede. 

Datagrundlaget er Conzoom-kort og der er således tale om en overordnet vurdering af de forskellige 

områder. Data findes på dette link https://apps.conzoom.eu/public_map

https://apps.conzoom.eu/public_map
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Boliger til alle: 

Hjemløshed: 

4 pct. af de hjemløse i hovedstadsområdet ertilknyttet Frederiksberg Kommune. 

Datagrundlaget er SFI’s undersøgelse over hjemløshed i Danmark – nøgletal og oversigt, som blev udformet 

i 2017.

Herberg:

25 pct. af de hjemløse med tilknytning til Frederiksberg Kommune sover på herberg i eller udenfor byen.

Datagrundlaget er SFI’s undersøgelse over hjemløshed i Danmark – nøgletal og oversigt, som blev udformet 

i 2017.

Anvisning:

Datagrundlaget er midtvejsevalueringen af rammeaftaletabellen frem mod 2019.

Medfinansiering:

Frederiksberg Kommune har medfinansieret 9 byggeprojekter i form af grundkapitalindskud i perioden 2016-

2018.

Datagrundlaget er Frederiksberg Kommunes egne data.

Boligafdelinger med ændret beskæftigelsesgrad fra 2016-2018: 

Kortet viser hvilke boligselskaber, der har en ændret beskæftigelsesgrad ift. anvisning. 

Datagrundlaget er midtvejsevalueringen af rammeaftaletabellen frem mod 2019.

Flere formål når vi udvikler byen: 

Botilbud i Frederiksberg Kommune

Datagrundlaget er den Sociale Masterplan 2017 (2016 data), som opgør andelen i helårspersoner. Egne 

tilbud indeholder tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, såvel drevet af Frederiksberg Kommune som 

selvejende institutioner.

Foreninger i byen: 

Datagrundlaget er den seneste fordeling af §18 puljen. 

Plejehjemsmodernisering:

Kilde er Masterplan for plejeboligmodernisering. 

Biblioteker: 

Datagrundlaget er Frederiksberg biblioteker. 
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Udvikling af byen med flere formål: 

Datagrundlaget er hhv. Den sociale Masterplan og Plejeboligmasterplanen

Forebyggelse for en tryg by: 

Trygge unge:

Datagrundlaget er Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune, som er en analyse udarbejdet af 

Center for ungdomsforskning (CEFU).

Tryghed på cykel

Kilde: Frederiksberg Komunes cykelregnskab 2016

Områder med boligsocial indsats:

Flygtninge:

Datagrundlaget er den kvartalvise effektrapport på Beskæftigelsesområdet under Arbejdsmarkedes- og 

Uddannelsesudvalget.

Beskæftigelsesfaktor

Datagrundlaget for beskæftigelsesfaktoren er Conzoom-kort, hvorfor det er en overordnet vurdering af de 

forskellige områder. Data findes på dette link https://apps.conzoom.eu/public_map

Byudvikling i dialog med byen: 

VenligBolig Plus 

Kilde:  Halvårlig status på tilvejebringelse af boliger til flygtninge i regi af Socialudvalget.

Start- up City: 

Start-up City bliver navnet på et nyt iværksættermiljø, der placeres på Finsensvej 12. Projektet udvikles af 

KOM-KBH – i samarbejde med Jesper Buch, SOHO og Schmidt Hammer Lassen Architects.

Betty 3

Kilde: Masterplan for plejehjemsmodernisering

Boligudvikling: 

Rammeaftale med de almene boligorganisationer

Byudvikling:

Kortet viser steder, hvor der foretages områdefornyelse, områder hvor der er større private investeringer, 

områder hvor der er offentligt- private investeringer samt nogle af de områder, hvor der opføres alment 

boligbyggeri. Oplysninger er fra frederiksberg.dk.

https://apps.conzoom.eu/public_map
https://www.facebook.com/jesperbuch?fref=mentions
https://www.facebook.com/Soho.dk/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Schmidt-Hammer-Lassen-Architects-429562800401877/?fref=mentions
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Borgerens potentialer:

Pasningsgrad:

96,4 pct. af alle treårige på Frederiksberg er tilknyttet pasningstilbud (dagpleje samt kommunale, selvejende 

og private daginstitutioner). Datagrundlaget er fra Børne- og Ungeområdet.

Langtidsledighed: 

Datagrundlaget er den kvartalvise effektrapport på Beskæftigelsesområdet under Arbejdsmarkedes- og 

Uddannelsesudvalget.

Inklusion: 

Datagrundlaget er Fælles skoledata Indikatoren ’Inklusionsgrad’, som beskriver, hvor stor en andel af 

eleverne der er inkluderet i den almindelige undervisning. 

Kilde: www.uvm.dk

Rehabilitering: 

Datagrundlaget er resultatrapporten 1. kvartal 2018 (SOU). 

Opnåede karakterer i bundne fag: 

Datagrundlaget er Fælles skole data, indikatoren socioøkonomisk reference. Heri defineres socioøkonomisk 

reference som et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme 

baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og 

økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for 

skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.

Kilde: www.uvm.dk

Aktiviteter og fællesskaber for alle: 

§18 bevillinger: 

 Datagrundlaget er den seneste fordeling af §18 puljen. 

§79 bevillinger:

Datagrundlaget er den seneste fordeling af §79 puljen.

Mental Sundhed:

Datagrundlaget er Sundhedsprofilen. Sundhedsprofilen definerer ensomhed ud fra følgende spørgsmål: 

Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Hvor ofte føler du, at du savner nogle at være sammen med og hvor 

ofte føler du dig udenfor? Summen af disse besvarelser danner grundlaget for ensomhedsindikatoren.

Kultur:

Kilde: Borgerundersøgense 2017 (Frederiksberg Kommune)
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Udfordringer for nogle borgere: 

Fokuselever: 

Fokuselever er defineret som elever, der vurderes ikke-uddannelsesparat i forhold til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse når de afslutter 9. eller 10. klasse. 

Datagrundlaget er Fokuselevanalysen, præsenteret for AUU maj 2018.

Modtager ydelser:

Datagrundlaget er effektrapporten fra 1. kvartal (AUU). Det dækker over både de midlertidige 

forsørgelsesydelser, som eksempelvis a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge, men 

også mere varige forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Det er eksklusiv personer der 

modtager hhv. efterløn og SU.

Motion: 

12 pct. af de 10-16 årige og hver tredje borger over 60 år dyrker ikke motion. 

Kilde. www.frederiksberg.dk/bevaegdigforlivet

Stress:

Sundhedsprofilen fokuserer på den del af befolkningen, der har højest stressniveau. Datagrundlaget er 

sundhedsprofilen. 

Fokuselever der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse fordelt efter bopæl:

Kortet viser hvor de fokuselever, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse bor. Fokuselever er 

defineret som elever, der vurderes ikke-uddannelsesparat i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse 

når de afslutter 9. eller 10. klasse. Datagrundlaget er fokuselevanalysen. 

Sundhed og potentialer:

Alkoholvaner: 

Sundhedsprofilen tager udgangspunkt i en række spørgsmål omhandlende alkoholvaner over de seneste 12 

måneder. Datagrundlaget er sundhedsprofilen. 

Kost:

Sundhedsprofilen lægger vægt på bl.a. mængden af fedtstoffer, pålægstyper, varm mad, grøntsager og antal 

portioner. Datagrundlag er sundhedsprofilen. 

Sundhedsdata:

Datagrundlaget er eSundhed (KØS).

http://www.frederiksberg.dk/bevaeg
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Søvnmønstre: 

Sundhedsprofilen tager udgangspunkt i en række spørgsmål omhandlende alkoholvaner over de seneste 12 

måneder. Ifølge Sundhedsprofilen tager udgangspunkt i et spørgsmål om, hvorvidt den enkelte inden for 14 

dage har været meget eller lidt generet af søvnbesvær. Datagrundlaget er Sundhedsprofilen.


