
Bilag 1: Indsatsernes målopfyldelse 

Indsats Forvaltning1 Målopfyldelse Covid-19 Sikker By bemærkning 

PRIMÆR FOREBYGGELSE 

FerieCamp  KFF 4/6 

Covid-19-restriktioner har medført at 
påskeferiens og juleferiens camps er 
blevet aflyst, samt et lavt deltagerantal i 
efterårsferien. 

Det er positivt, at der i 2020 er udarbejdet nye 
succeskriterier, da det skaber et bedre overblik 
over hele indsatsen.  

I årets afrapportering har indsatsen et 
succeskriterie om 30.000 fremmøder i alt pr. 
år og et andet succeskriterie om minimum 64 
afholdte feriecamps. De to mål opfyldes 
desværre ikke pga. Covid-19 restriktioner. 
Sikker By vurderer ikke, at det er nødvendigt at 
gå i dialog med indsatsen om nye kriterier 
eller ambitionsniveauet på de nuværende. 

Bydækkende fritids- og 
studiejobindsats 

BIF 0/1 

Indsatsen er blevet påvirket af Covid-19, 
idet de fleste erhverv, undtaget 
detailbranchen, har efterspurgt færre 
fritidsjobbere end normalt, særligt på det 
private område. Derudover har der været 
nedgang i rekrutteringsønsker på 
fritidsjobbere på plejehjemmene, hvor en 
væsentlig del af de kommunale fritidsjob 
normalt oprettes. 

 Indsatsen har i år tilføjet et succeskriterium 
om, hvor stor en andel af de unge i indsatsen, 
der er fra udsatte boligområder. Data fra i år 
bruges som baseline for næste år, og der kan 
derfor ikke afrapporteres på målet endnu. 
Sikker By og indsatsen fortsætter løbende 
dialogen om flere eventuelle succeskriterier. 

Indsatsen opnår ikke succeskriteriet om antal 
unge i fritidsjobs i år, men dette tilskrives i høj 
grad Covid-19 og de medfølgende 
restriktioner. Derfor scores indsatsen gul i 
stedet for rød. 

TV-overvågning ØKF Ikke relevant 

 

1
  BIF er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, ØKF er Økonomiforvaltningen, KKF er Kultur- og Fritidsforvaltningen, SOF er Socialforvaltningen, TMF er Teknik- og 

Miljøforvaltningen og BUF er Børne- og Ungdomsforvaltningen 



SEKUNDÆR FOREBYGGELSE 

Sjakket SOF 12/12 

Grundet Covid-19 har indsatsen justeret 
sin indsats, fx ekstraordinære 
åbningstider og afholdelse af aktiviteter i 
små grupper.  

Grundig effektopfølgning med relevante mål 
på både primær målgruppe (børn/unge) og 
sekundær målgruppe (forældre). Indsatsen 
har desuden både opjusteret og tilføjet nye 
succeskriterier ift. sidste år. Dette skyldes bl.a. 
løbende evaluering og udvikling hos 
målgruppen. 

Københavnerteamet SOF 
Kan ikke 

vurderes i år 

 

På baggrund af Covid-19 restriktioner og 
for at undgå smitte, valgte indsatsen at 
lukke ned for det fysiske råd- og 
vejledningstilbud allerede under første 
nedlukning i marts. Covid-19 har også haft 
stor indflydelse på gadeplansindsatsen. 
Særligt i foråret og de første 
sommermåneder, hvor landet var lukket 
helt ned, var der færre unge på gaden. En 
stor del af målgruppen har desuden været 
ramt af smitte, og indsatsen på gaden fik 
derfor mere forebyggende karakter, hvor 
udgangspunktet var uddeling af håndsprit 
og mundbind samt dialog om 
regeringens retningslinjer, selvisolation, 
test og forsamlingsforbud. 

Indsatsen har leveret en meget grundig 
afrapportering. Indsatsen har dog ingen 
succeskriterier, der kan måles på i år, men i 
stedet fem indikatorer. Det succeskriterie om 
rådgivning, som blev tilføjet sidste år, har 
indsatsen valgt ikke at afrapportere på, da 
rådgivningstilbuddet blev gjort online pga. 
Covid-19, og derfor ikke var sammenligneligt.  

Sikker By har løbende dialog med indsatsen 
om nye succeskriterier, og i år er et 
succeskriterie angående sunde fællesskaber 
tilføjet. Tallene for i år fungerer som baseline 
for næste år, og der kan således ikke 
afrapporteres på målet i år. 
Københavnerteamet har desuden ændret 
registreringspraksis så det næste år kan 
belyses, hvordan den bydækkende 
gadeplansindsats, forebyggende rådgivning, 
aktiviteter, akutte opgaver og øvrige 
delaktiviteter er systematiseret.  

På grund af de manglende succeskriterier kan 
indsatsen ikke scores.  

Ny Start SOF 2/3 

Covid-19 har besværliggjort en del af de 
brobygninger, som indsatsen normalt 
udfører til arbejdsliv, uddannelse og 
fritidsliv. Nogle unge har været hårdt ramt 

Indsatsen laver en god beskrivelse af deres 
arbejde. I 2020 har der været en god dialog 
med indsatsen om udarbejdelse af nye mål til 
afrapporteringen. Der er i den forbindelse 



af isolation og ensomhed. Indsatsen har 
dog været aktiv hele året og har taget 
telefonisk kontakt til målgruppen og været 
opsøgende i længere tid end normalt. 

formuleret tre succeskriterier, udover det ene 
der tidligere blev afrapporteret på. Ét af de 
nye mål bliver ikke afrapporteret før næste år. 
Der vil dermed være fire succeskriterier i alt fra 
næste år. 

Indsatsen opnår ikke målet om færre unge 
med en sigtelsesdato efter endt indsats. 
Covid-19 restriktionernes besværliggørelse af 
indsatsens håndholdte forløb inkl. fysiske 
møder kan have påvirket dette mål. 

Green Teams 
Driftssamarbejde 

TMF 0/1 

Grundet Covid-19 restriktioner kunne 
indsatsens møder med 
samarbejdspartnere i de almene 
boligorganisationers boligsociale 
helhedsplaner og borgerinvolverende 
arrangementer i løbet af året ikke 
afholdes.   

 Indsatsen har kun et enkelt succeskriterie og 
kan med fordel have et ekstra succeskriterium 
med til næste år, da Sikker By anbefaler, at der 
arbejdes med mere end et succeskriterie. 

Indsatsen når desværre ikke succeskriteriet 
om at øge børn og unges viden om miljø, 
affald og genbrug, men dette tilskrives i høj 
grad Covid-19 og de medfølgende 
restriktioner. Derfor scores indsatsen gul i 
stedet for rød.  

Green Teams Fritidsjob TMF 1/2 

Covid-19 og nedlukningen af landet 
påvirkede muligheden for at ansætte 
voksne ledige i vikariater, idet driften blev 
skåret ned til nødbemanding, og der 
derfor ikke var mulighed for ansættelser 

Indsatsen har udarbejdet en god beskrivelse 
af delaktiviteterne. Indsatsen har i år tilføjet et 
effektmål om ansættelse af ledige voksne 6 
måneder efter endt vikariat. Succeskriteriet er 
dog ikke opnået grundet Covid-19.  

Din Betjent ØKF 1/3 

På grund af Covid-19 er flere kampagner 
ikke afholdt, ligesom der heller ikke har 
været arrangeret netværks- og 
vidensarrangementer. 

God beskrivelse af indsatsen – særligt af 
fyrværkerikampagnen. Indsatsen arbejder på 
at udvikle et evalueringsskema, så kampagner 
kan vurderes efter samme mål hvert år. 
Indsatsen begrunder de manglende 
netværks- og vidensarrangementer med 
Covid-19. Indsatsen forventer at disse 
arrangementer kan udføres online, såfremt at 



Covid-19 stadig påvirker indsatsen i 
fremtiden. 

Ungdomsbrandkorpset ØKF 4/6 

Otte af indsatsens grundforløb blev 
afkortet med tre undervisningsdage 
grundet nedlukning i december 2020 
relateret til Covid-19. 

Indsatsen har udarbejdet en god beskrivelse 
af deres delaktiviteter og opstiller relevante 
resultat- og effektmål. Det bemærkes, at 
indsatsens mål om øgede sociale 
kompetencer og øget selvtillid ikke indfris. Det 
er andet år i træk, og tilskrives ikke 
umiddelbart Covid-19. Sikker By er derfor i 
dialog med indsatsen om, hvad der er 
realistisk at måle på i 2022. Indsatsen forsøger 
desuden at indsamle data på en anden måde i 
2021 for at afdække disse succeskriterier 
bedre. 

Fokus på forebyggelse 
af ekstremisme 

BIF 3/5 

Covid-19 restriktioner har påvirket 
indsatsen på forskellig vis: Inddragelse af 
forældre har ikke været mulig, og det 
samme gælder afprøvningen af konkrete 
koncepter og afholdelse 
opmærksomheds-oplæg for 
frontpersonale i behandlingspsykiatrien.  

Afrapporteringen er grundig og indeholder 
relevante effekt- og resultatmål for indsatsen. 
Indsatsens succeskriterier er blevet opdateret 
med vedtagelsen af den nye ”Handleplan 
2020-21 – forebyggelse af ekstremisme i 
København” fra marts 2020 og er derfor ikke 
de samme som ved sidste års afrapportering. 

Det bemærkes, at situationen med Covid-19 
restriktioner har begrænset indsatsen, og at 
målet om forældreinddragelse derfor ikke 
indfris, mens målet om udvikling og 
afprøvning af koncept for opsøgende dialog 
med relevante risikomiljøer kun delvist indfris, 
da afprøvningen ikke har været mulig i 2020.  

TERTIÆR FOREBYGGELSE 

18+ enheden SOF 3/5 

Det bemærkes, at der pga. Covid-19 
restriktioner og forsamlingsforbud har 
været lukkeperioder (uge 11 – uge 26), 
hvilket har betydning for indsatsens 
aktiviteter. 

Indsatsen beskriver grundigt aktiviteter og har 
desuden nuanceret succeskriteriet om 
brobygning. Herudover har Voldparken fået et 
separat succeskriterie efter dialog med Sikker 
By. 



Indsatsen indfrier ikke succeskriteriet om øget 
pædagogiske aktiviteter grundet COVID-19 
restriktioner (forsamlingsforbud, udbuddet af 
aktiviteter, lukkeperioder og smittetilfælde). 
Det samme gælder målet om brobygning, 
grundet lukkede uddannelsesinstitutioner og 
begrænset udbud af arbejde.  

Spydspidsen SOF 4/4 

Covid-19 har periodevist gjort det 
vanskeligt at etablere praktik, hvorfor 
indsatsen i flere tilfælde har forlænget 
tilbuddet. 

Indsatsen opstiller ambitiøse og relevante 
effektmål. Indsatsen har i år hævet 
ambitionsniveauet for andelen af de unge, der 
udskrives uden at Spydspidsen har kendskab 
til den videre plan, så der maks. accepteres 20 
pct.  

Det bemærkes at afrapporteringen vedrører 
Spydspidsen og Spydspidsen+, men ikke 
LUDO (Læring, Udvikling, Dannelse, 
Overgang). 

SSP+ SOF 3/3 

Covid-19 har ikke påvirket indsatsens evne 
til at gennemføre koordinations-
gruppemøder, da disse overgik til et 
effektivt digitalt format. Covid-19 har dog 
påvirket gennemførslen af de indsatser, 
som SSP+ parterne har tildelt de unge 
eks. aktivering, samfundstjeneste og 
besøg fra God Løsladelse. 

Indsatsen opstiller gode og relevante 
effektmål for deres arbejde. Indsatsen oplever 
et fald af SSP+ sager, da et øget antal 
indsatser arbejder med målgruppen. Der har 
dog været et større antal overdragelsessager 
fra SSP til indsatsens koordinationsgrupper. 

Indsatsen har indirekte været påvirket af 
Covid-19, idet de indsatser, som SSP+ 
parterne tildeler har været påvirket af 
udskydelser. 

Den korte snor SOF 5/7 

Covid-19 har påvirket indsatsens 
aktiviteter. Meget kommunikation er 
foregået over telefonen og det har derfor 
været svært for familierådgivere og 
kontaktpersoner at udføre deres opgaver 
optimalt. 

Indsatsen opstiller gode og relevante 
effektmål for deres arbejde. Indsatsen har 
efter aftale med Sikker By anvendt data fra 
2019 om fritidsliv, da der i 2020 er ændret i 
metoden for dataindsamling. Det bemærkes 
ligeledes, at Den Korte Snor ikke har modtaget 
sigtelsesdata for 2020 fra politiets ungelister. 



Derfor opgøres sigtelser i år udelukkende på 
baggrund af datapakker fra Sikker By. 

Indsatsen opnår ikke deres mål om venskabs-
relationer og fritidsjob ved udskrivning. Dette 
skyldes formentlig Covid-19, da målgruppen 
har siddet isoleret derhjemme og fysiske 
aktiviteter lukkede ned grundet restriktioner. 

Nexus SOF 
  

3/5 

Grundet Covid-19 har indendørs 
træningsfaciliteter været lukket ned. Da 
nedlukningen bl.a. skete i vinterhalvåret, 
var udendørs træning ikke altid en 
mulighed. Undervisningen er desuden 
foregået online på indsatsens eksterne 
skoler. Dette vurderes at have påvirket de 
unges motivation. Flere indsatsdeltagere 
har desuden været i isolation, hvilket også 
har medført begrænsninger ift. den tætte 
kontakt til den unge. 

Indsatsen opstiller gode og relevante 
effektmål. Indsatsen opnår ikke succeskriteriet 
om, at 70% af de unge på Nexus skal deltage i 
sport og fysiske aktiviteter minimum 3 gange 
om ugen. Det samme gælder målet om 
fremmøde i indsatsens interne skole på 60%. 
Begge begrundes med covid-19, idet 
indendørs træningsfaciliteter har været lukket 
ned og undervisningen er foregået online, 
hvilket besværliggør aktiviteten.  

Sikker By bemærker, at målet om fysisk 
aktivitet heller ikke blevet opnået sidste år, 
men Nexus ønsker fortsat at fastholde den 
høje målsætning, da det er en del af 
indsatsens miljømæssige 
behandlingskoncept. 

Enheden for 
Kriminalpræventive 

Indsatser 
SOF 3/3 

Indsatsen havde en periode med fuld 
hjemsendelse pga. Covid-19, hvor 
borgersamtaler primært blev afholdt 
telefonisk. Dette har medført, at nogle 
borgerforløb har været anderledes, evt. 
med konsekvenser i forlængede forløb 
eller forløb der er afsluttet førend de ellers 
ville være afsluttet. En eventuel 
konsekvens af dette kan ikke ses endnu. 

Afrapporteringen er grundig med relevante 
effektmål. Sikker By er i dialog med indsatsen 
og BIF ift. måden at opgøre 
beskæftigelsesdata på. Der forventes en 
afklaring inden næste afrapportering. 
Indsatsen har desuden tilføjet et nyt 
succeskriterie på baggrund af den 
brugertilfredshedsundersøgelse, der udføres i 
SOF. 

Indsatsen nævner ikke Covid-19 i årets 
afrapportering. Dette skyldes, at indsatsen er 
påvirket i relativt lav grad og dermed ikke 



umiddelbart mærkes i de afrapporterede tal. 
En eventuel konsekvens af Covid-19s 
påvirkning på borgernes forløb kan ikke ses 
endnu, hvorfor det ikke nævnes i 
afrapporteringen. 

Beskæftigelses- og 
uddannelsesfokuseret 

afsoning og god 
løsladelse (BUAGL) 

BIF 3/3 

Arbejdsgangene i indsatsen har måttet 
justeres pga. Covid-19. Bl.a. er kontakten 
til de indsatte københavnere i perioder 
sket via telefon, Skype m.v. Derudover har 
påbegyndelse af forløb i jobcentret også 
været justeret i perioder for at overholde 
Covid-19restriktioner. 

Covid-19 kan potentielt have påvirket 
målet om, at mindst 30 pct. 52 uger efter 
endt indsats er i job og uddannelse. For 
nogle af de borgere, der måles effekt på, 
ses på deres job- og uddannelsesstatus i 
perioden fra marts-september 2020, dvs. 
inden for den periode, hvor samfundet 
har været påvirket af Covid-19. Tallet bør 
derfor ses i lyset af corona, selvom målet 
opfyldes dog i år. 

Indsatsen har udarbejdet en grundig 
beskrivelse. Indsatsen har desuden opdelt sit 
ene succeskriterie fra sidste år i tre forskellige 
mål i år, idet Sikker By anbefaler, at der 
arbejdes med mere end et succeskriterie. 

Sikker By bemærker, at Den Tværgående 
Analyseenhed (ØKF) er ved at udarbejde en 
statistisk analyse af BUAGL, som 
sammenlignet med nærværende 
effektopfølgning ser mere isoleret på effekten 
af indsatsen.  
 

Styrket 
aktiveringsindsats til 
ledige med bande- 

eller rockerrelationer 
(specialenheden) 

BIF 
Kan ikke 

vurderes i år 

Grundet Covid-19 har 
beskæftigelsesindsatsen været helt eller 
delvist suspenderet i dele af 2020, hvilket i 
høj grad har påvirket Specialenhedens 
arbejde med borgerne. Bl.a. har der i disse 
perioder ikke har været mulighed for 
fysisk fremmøde i leverandørernes 
aktiveringstilbud. Der har dog under 
nedlukningen været mulighed for, at 
jobcentersamtaler og mentorforløb med 
fysisk fremmøde kunne fortsættes eller 
igangsættes. 

Indsatsen har opstillet gode mål og giver en 
grundig beskrivelse af deres aktiviteter. Det er 
første gang, specialenheden indgår i 
effektopfølgningen, og indsatsen kan derfor 
ikke scores, da årets tal anvendes som 
baseline.  



Mentorprojektet 
STRØM 

BUF 1/4 

Enkelte mentorforløb er afbrudt helt eller 
delvist pga. Covid-19, da ikke alle 
mentorer eller mentees havde lyst til at 
mødes fysisk. Virtuel eller telefonisk 
kontakt var ikke bæredygtigt for alle 
forløb, hvorfor nogle blev afbrudt før tid. 

Indsatsen har opstillet gode og relevante 
succeskriterier. Tre af kriterierne opfyldes ikke 
i år, men data er baseret på en meget lille 
respondentgruppe (7 ud af 31 deltagere), da 
det er første år, indsatsen kører, og flere forløb 
derfor ikke er afsluttet endnu. 

OMRÅDEBASEREDE INDSATSER 

Amager Partnerskab ØKF 2/2 

Enkelte af partnerskabets aktiviteter er 
pga. Covid-19 blevet skubbet eller sat 
midlertidigt på pause, og her er tiden i 
stedet brugt på at hverve 
samarbejdspartnere, opkvalificere 
personale og lignende. Derfor forventes 
der ikke umiddelbart at være et stort 
mindre forbrug i 2021, ligesom der heller 
ikke var et væsentligt mindre forbrug i 
2020. Dog blev midlerne fra én aktivitet i 
2020, omprioriteret til en anden.  

Indsatsen opstiller relevante effektmål for hhv. 
udvikling i tryghed og kriminalitet. Idet 
indsatsen har udvalgt ny baseline, fordi 
områdets geografi er udvidet, er det kun 
målene om SSP-handleplaner og samarbejde, 
der kan måles på. 

Næste år vurderes indsatsen således på 
baggrund af yderligere en række mål. 

Folehaven Partnerskab ØKF 4/6 

Grundet Covid-19 har flere aktiviteter i 
partnerskabet ligget stille. Det drejer sig 
bl.a. om dialogmøder og 
tryghedsvandringer, som grundet 
forsamlingsforbud ikke har været mulige 
at afholde. 

Indsatsen opstiller relevante effektmål for hhv. 
udvikling i tryghed og kriminalitet.  

Indsatsen opnår ikke succeskriteriet om 
fastholdelse eller reducering af anmeldelser af 
vold/våben. Det bemærkes, at 
niveauforskellen i generel utryghed er 
uændret, men faldende i aften og 
nattetimerne. 

Flere af partnerskabets aktiviteter og indsatser 
har grundet Covid-19 haft andre betingelser 
for gennemførsel end normalt, men har 
understøttet udbredelsen af viden om Covid-
19 i partnerskabsområdet. 

Tingbjerg-Husum 
Partnerskab 

ØKF 1/1 Grundet covid-19 har flere aktiviteter i 
tryghedsplanen 2021 været svære at 

Indsatsen opstiller relevante effektmål for hhv. 
udvikling i tryghed og kriminalitet. Idet 



drive. Flere aktiviteter er udskudt. Flere 
aktiviteter blev online, fx Motion i Husum. 
Aktiviteten Tidlig foreningsstart har i en 
længere periode gennemført træning ved 
at have færre børn til stede 

indsatsen har udvalgt ny baseline, fordi 
områdets geografi er udvidet, er det kun 
målet om samarbejde, der kan måles på. 

Næste år vurderes indsatsen således på 
baggrund af yderligere en række mål. 

Tryghed Sydhavn/ 
SydhavnsCompagniet 

ØKF 4/4 

2020 har været præget af Covid-19, 
hvorfor der har været såvel 
begrænsninger som restriktioner, hvad 
angår volumen af aktiviteter og 
arrangementer. 

Indsatsen redegør godt for dens forskellige 
aktiviteter. Enkelte succeskriterier er i år 
tilpasset, så de passer til de aktuelle aktiviteter. 
Indsatsen og Sikker By vil i fællesskab i det 
kommende år udarbejde effektmål af 
indsatsens arbejde. 

All in SOF 6/7 

Covid-19 og forsamlingsforbuddet har 
umuliggjort, at forløb med mange unge 
har haft deltagelse af alle deltagere på en 
gang. Flere af aktiviteterne har desuden 
været efter først til mølle-princippet 

Covid-19 har desuden medført en række 
ekstra opgaver for de professionelle 
deltagere, der har forhindret deres 
deltagelse i forløbet, fysisk og virtuelt. 

I afrapportering redegøres grundigt for 
indsatsens forskellige aktiviteter og der 
opstilles relevante mål. Indsatsen opfylder ikke 
succeskriteriet om professionelle deltagere, 
men dette er grundet Covid-19. 

Indsatsen har i år ikke haft mulighed for at 
gentage den kvalitative undersøgelse, som 
blev udarbejdet i april 2020 og opdateret i 
marts 2021. De afrapporterede tal er derfor 
efter aftale med Sikker By fra 2019. 

 


