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Afrapportering på aktiviteter i tryghedspartnerska-
berne for Amager, Tingbjerg-Husum og Folehaven. 

 

Resumé 

Økonomiudvalget orienteres med dette notat om afrapportering på akti-

viteter i 2021 i Københavns Kommunes tre tryghedspartnerskaber i hen-

holdsvis Amager, Tingbjerg-Husum og Folehaven.  

 

Problemstilling 

Ved Økonomiudvalgets behandling af tryghedsplanerne 2021 for Ama-

ger og Tingbjerg-Husum Partnerskab den 8. december 2020 blev det be-

sluttet, at Økonomiudvalget årligt forelægges en orientering om afrap-

portering på tryghedsplanens aktiviteter ved årets afslutning. Såfremt 

Økonomiudvalget godkender Tryghedspartnerskabet Folehavens part-

nerskabsaftale 2022-2025 d. 14. december, vil samme være gældende. 

 

Status på aktiviteter i tryghedspartnerskaberne 

Herunder afrapporteres der på tryghedsplanens aktiviteter i de tre part-

nerskaber. I tabel 1, 2 og 3 gøres der status på, hvorvidt aktiviteternes mål-

sætninger er opnået for hvert af de tre tryghedspartnerskaber. En stor del 

af aktiviteterne er berørt af Covid 19-restriktionerne, der har betydning 

for, om og hvordan de kan gennemføres. 

 

Tabel 1, Tryghedspartnerskabet Folehaven: 
Aktivitet Økonomi Status på 

målsætnin-
ger 

Bemærkninger 

Kommunikation, di-
alog og omdømme 

210.000 kr.  Opnået.  

Videnspulje 5.000 kr.  Ikke opnået. Der er ikke afholdt arrange-
menter i 2021, da efter-
spørgslen ikke har været 
der. Midlerne er af arbejds-
gruppen blevet ompriorite-
ret til Tolerancedag i Fole-
haven. 
 
Aktiviteten fortsættes ikke i 
2022.  
 

Lommepengejob 
13-14-årige 

219.000 kr. Opnået.  

Ungeværter 126.000 kr.  Opnået.  
Det grønne fælles-
skab 

25.000 kr. Opnået  



Dialogmøder og 
tryghedsvandringer 

10.000 kr.  Delvist op-
nået. 

Covid-19 situationen og re-
striktioner afledt heraf har 
gjort det umuligt at samle 
folk både udenfor og inden-
for. Det er vurderet, at det 
ikke har givet mening at af-
holde noget online.  
 

Juniorbetjent  65.000 kr.  Opnået.  
Koordinator til 
idræts- og kultur-
hytterne  

220.000 kr.  Opnået.  

Folkekøkken 20.000 kr.  Opnået.  

 

 

Tabel 2, Amager partnerskab: 
Aktivitet Økonomi Status på 

målsætnin-
ger 

Bemærkninger 

Dialog, kommunika-
tion og værtskab, 
inkl. produkter  

335.000 kr. Delvis op-
nået. 

Grundet Covid-19 har nogle 
delaktiviteter ikke kunnet 
gennemføres. I det omfang 
det har været muligt, er akti-
viteterne blev justeret eller 
erstattet af andre tilsvarende 
tiltag. 
 

Videnspuljen 18.000 kr. Ikke op-
nået.     

I 2021 er der afsat 18.000 kr. 
og der er ikke anvendt midler 
fra puljen. 
 
Aktiviteten fortsættes ikke i 
den kommende periode.   

Tryghedspuljen 40.000 kr. Opnået.  

Aktiviteter for unge 
omkring containe-
ren i Remiseparken 

157.000 kr. Opnået.  

Bemandede lege-
pladser som arena 
for et tryggere lokal-
miljø  

90.000 kr. Delvis op-
nået. 

3 ud af 4 målsætninger er 
opnået. Det er ikke lykkedes 
at nå målsætningen om en 
model for partnerskabsaf-
tale. 

God stil i Remise-
parken 

70.000 kr. Opnået.  

Koordinationsnet-
værk for 18+ i gade-
rummet 

- Ikke opnået. Aktiviteten har været ramt af 
covid-19 restriktioner, men 
de første møder i netværket 
vil blive afholdt inden udgan-
gen af 2021. 

Lommepengejobs 
for 13-15-årige 

50.000 kr. Delvis op-
nået. 

Målsætning var 4 jobs skulle 
være løbende besat. Dette er 
kun blevet til tre (opgjort ul-
timo oktober 2021). Det skyl-
des at Covid-19 har været 
begrænsende faktor. 

Blå bane – arena for 
brobygning 

55.000 kr. Delvis op-
nået.  

Det gennemsnitlige deltager-
antal er lidt mindre end for-
ventet, så antallet af unge, 
der er brobygget til andre 
sunde fællesskaber, er under 
målsætningen. Brobygning 
har pga. covid-19 kun været 
muligt en mindre del af året. 

Tryghedsskabende 
projekt i Sundby Id-
rætspark 

30.000 kr. Delvis op-
nået. 

Pga. covid-19 blev der i 2021 
ikke inkluderet samme antal 
som de tidligere år, men akti-
viteten anses stadig som væ-
rende tryghedsskabende. 



 

Tabel 3, Tingbjerg-Husum partnerskab: 
Aktivitet Økonomi Status på 

målsætnin-
ger 

Bemærkninger 

Juniorbetjent 80.000 kr. Opnået  
Fælleshaven 220.000 kr. Opnået  
Videnshus 190.000 kr. Delvist op-

nået 
Grundet covid-19 restriktioner 
har det ikke været muligt at af-
holde aktiviteter i ønskede 
omfang.  

Tryghed ved bygge-
pladser 

50.000 kr. Opnået  

Tidlig foreningsstart 149.000 kr. Delvist op-
nået 

Målsætninger opnået, dog har 
der været færre forældre in-
volveret end tiltænkt, bl.a. på 
grund af covid-19 restriktioner 
og nedlukning. 

Tryghed ved Ener-
gicenter Voldpar-
ken 

50.000 kr. Delvist op-
nået 

Grundet covid-19 har ECV væ-
ret lukket i de første 5 måne-
der af året, hvorfor arbejdet 
med målgruppen blev udsat 

Lommepenge- og 
fritidsjob 

200.000 kr.  Delvist op-
nået 

Der er ikke ansat lommepen-
gejobbere i det tiltænkte om-
fang grundet nedlukning ifm. 
covid-19. 

Fællesskab om tek-
nologi, håndværk og 
design 

125.000 kr.  Opnået  

Tryggere og renere 
kældre 

75.000 kr. Delvist op-
nået 

Tidsplan blev fremrykket. Dels 
grundet covid-19 restriktioner. 
Dels grundet udskiftning af 
personale undervejs. 

Det gode valg 100.000 kr. Opnået  
Motion i Husum 35.000 Delvist op-

nået 
Grundet covid-19 blev under-
visningen gennemført online i 
stedet for fysisk. 

Fællesskaber i film, 
foto og musik 

120.000 kr. Delvist op-
nået 

Grundet personale og res-
sourcemangel i klubben Ter-
rasserne har det ikke været 
muligt at inddrage personalet i 
det tiltænkte omfang. 

Tingbjerg Challenge 15.000 kr. Opnået  
Kommunikation, di-
alog og omdømme 

330.000 kr.  Delvist op-
nået 

Grundet covid-19 restriktioner 
har der ikke været afhold bor-
gerarrangementer i tiltænkt 
omfang. 

Bylivs- og trygheds-
pulje 

180.000 kr. Opnået  

Videnspulje 10.000 kr. Ikke opnået Der har ikke været afholdt ar-
rangementer i år. Vidensar-
rangement planlagt i år til af-
holdelse i 2022. 

 

Økonomi 

Dette notat har ingen økonomiske konsekvenser.  

Udvikling af ungetil-
bud i Hørgården 

65.000 kr. Opnået.  

Formidlingsindsats 
målrettet familier 
med flerkulturel 
baggrund 

335.000 kr. Delvist op-
nået. 

Det har i 2021 været nødven-
digt at tilpasse indsatsen til 
situationen omkring covid-19 
med den betydning, at fami-
lier, der er skabt kontakt til, 
ikke er på det ønsket antal 
samt afholdelse af kursus 
ikke har været muligt at gen-
nemføre. 

Samfundshjælperne  40.000 kr. Delvist op-
nået. 

Den manglende målopfyl-
delse bunder i, at halvdelen 
af projektperioden gik med 
covid-19. 



 

Videre proces 

Økonomiudvalget fik i juni 2021 status på målsætninger for tryghed og 

kriminalitet i partnerskabsområderne, og vil modtage tilsvarende status i 

juni 2022. Økonomiudvalget vil desuden blive forelagt afrapportering på 

2022-aktiviteter i partnerskaberne i december 2022. 


