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Afgrænsning

Kilder

Målgruppen:
Udsatte børn og unge er afgrænset til børn og unge, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning på et tidspunkt
i deres liv. Børn og unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger
indgår ikke endnu, da data først er etableret fra 2014.

De nationale
test/Styrelsen for
IT og læring

Målgruppen:
Udsatte 18-21-årige er afgrænset til unge, der har været anbragt eller
modtaget en forebyggende social foranstaltning inden for de seneste fem
år. Unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger indgår ikke
endnu, da data først er etableret fra 2014.

Uddannelsesregistret og Elevregistret

1) Udsatte børn og
Danmarks
unges faglige niveau i
Statistik
folkeskolen skal
Målet:
forbedres
Udsatte børn og unges gennemsnitlige score i den normbaserede test i
læsning og matematik (gennemsnit af de tre profilprøver i hhv. læsning og
matematik aflagt i referenceåret), uanset klassetrin.

Danmarks
Statistik

Tælleren:
Antal udsatte 18-21-årige, der har været anbragt eller modtaget en fore2) Flere udsatte unge
byggende social foranstaltning inden for de seneste fem år, der er i gang
skal gennemføre en
med eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse.
ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelser omfatter gymnasiale uddannelser og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt særligt tilrettelagte uddannelser.
Nævneren:
Antal 18-21-årige unge, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning inden for de seneste fem år.
Målgruppen
Personer med handicap er afgrænset til 18-59-årige, der får en indsats
efter serviceloven, som følge af betydelig og varig nedsat fysisk eller
kognitiv funktionsevne.

3) Flere personer
med handicap skal i
uddannelse og
beskæftigelse

Tælleren
Antal 18-59-årige, der får en indsats efter serviceloven med henblik på at
tilgodese et behov, som følge af varig eller betydelig nedsat fysisk eller
kognitiv funktionsevne, i beskæftigelse eller uddannelse.
Beskæftigelse omfatter personer med beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, herunder personer i fleksjob. Kun personer med fleksjob, der
har beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, indgår.
Uddannelse omfatter personer i uddannelse ifølge Indkomstregistret.

De kommunale
serviceindikatorer
Indkomstregistret, Socioøkonomisk klassifikation ver. 2013,
DST.
Foreløbigt
baseret på 32
kommuner. Flere
kommuner
tilføjes gradvist.

Nævneren
Antal 18-59-årige, der får en indsats efter serviceloven med henblik på at
tilgodese et behov, som følge af varig eller betydelig nedsat fysisk eller
kognitiv funktionsevne.
Målgruppen
De kommunale
Målgruppen er afgrænset til 18-59-årige, der får en indsats efter servicelo- serviceindikatoven, som følge af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.
rer

4) Flere personer
med psykiske vanskeligheder eller
sociale problemer
skal i uddannelse og
beskæftigelse

Tælleren
Antal 18-59-årige, der får en indsats efter, som følge af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, i beskæftigelse eller uddannelse.
Beskæftigelse omfatter personer med beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, herunder personer i fleksjob. Kun personer med fleksjob, der
har beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, indgår.
Uddannelse omfatter personer i uddannelse ifølge Indkomstregistret.
Nævneren
Antal 18-59-årige, der får en indsats efter serviceloven, som følge af
psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

5) Flere personer

Målgruppen

Indkomstregistret, Socioøkonomisk klassifikation ver. 2013,
DST.
Foreløbigt
baseret på 32
kommuner. Flere
kommuner
tilføjes gradvist.

Statistik for
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udsat for vold i nære
relationer skal i
uddannelse og
beskæftigelse

18-59-årige, der har modtaget et tilbud på et kvindekrisecenter eller et
ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til personer udsat for vold i
nære relationer
Tælleren
Antal 18-59-årige, der har haft ophold på et krisecenter eller ambulant
behandling, i beskæftigelse eller uddannelse i det efterfølgende år.
Beskæftigelse omfatter personer med beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, herunder personer i fleksjob. Kun personer med fleksjob, der
har beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, indgår.

krisecentre
Manuel opgørelse
af ambulant
behandling
Indkomstregistret, Socioøkonomisk klassifikation ver. 2013,
DST.

Uddannelse omfatter personer i uddannelse ifølge Indkomstregistret.
Nævneren
Antal 18-59-årige, der har haft ophold på et krisecenter eller modtaget
ambulant behandling i forbindelse med at være udsat for vold i nære
relationer.
Målgruppen:
Udsatte børn og unge er afgrænset til børn og unge, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning på et tidspunkt.
Unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger indgår ikke endnu,
da data først er etableret fra 2014.

Strafferetlige
afgørelser fra
kriminalregisteret
under Rigspolitiet.

Tæller:
Antal udsatte 15-17-årige, der har modtaget en fældende strafferetlig
afgørelse i referenceåret.

Danmarks
Statistik

Afgrænsningen følger Danmarks Statistiks opgørelse af kriminalitet blandt
6) Færre udsatte
udsatte unge.
unge begår kriminalitet
En fældende strafferetlig afgørelse betegner, at en ung er fundet skyldig i
overtrædelser af straffeloven, færdselsloven eller øvrige særlove. Dog er
bøder under 1.500 kr. for færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser ikke medtaget.
Nævner:
15-17-årige, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social
foranstaltning på et tidspunkt i deres liv.
Unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger indgår ikke endnu,
da data først et etableret fra 2014.

7) Færre hjemløse

Målgruppen:
Målgruppen er defineret med udgangspunkt i afgrænsningen i den nationale kortlægning af hjemløshed: personer, ” som ikke disponerer over
egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie,
venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et
opholdssted den kommende nat.”.

SFI’s kortlægning af hjemløshed i Danmark.
(Hvert andet år,
baseline 2015,
næste gang i
2017)

Målet:
Antal hjemløse i tællingen.
Målgruppen
StofmisbrugsdaPersoner der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug i referenceåret. tabasen.
En person kan optræde flere gange, hvis vedkommende har afsluttet flere
forløb i løbet af året.
Rigspolitiet
Tæller
Antal behandlingsforløb for stofmisbrug, der afsluttes med status ”ophørt”
(stoffri), ”reduceret” eller ”stabiliseret” forbrug.
Opgørelsen omfatter alle afsluttede forløb uanset afslutningsårsag. Afslutningsårsager kan fx være, at klienten er færdigbehandlet, selv har anmo8) Større effekt af
det om at afslutte behandling, eller at klienten er blevet overført til krimistofmisbrugsbehand- nalforsorgen.
lingen
Nævner
Antal afsluttede behandlingsforløb for stofmisbrug det pågældende år.
Behandlingsforløb, hvor der ikke er oplysninger om afslutningsstatus,
indgår ikke i opgørelsen/nævneren.
Derimod indgår forløb, hvor borgeren ikke har påbegyndt sin behandling
efter iværksat kontaktforløb.
Færre narkorelaterede dødsfald
Antal dødsfald der af Rigspolitiet er registreret som narkotikarelateret.
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Registreringen omfatter dødsfald, hvor der er sket indberetning til politiet
med henblik på medikolegalt ligsyn, og hvor der samtidig foreligger oplysninger om et problematisk stofmisbrug. Det drejer sig om fx om dødsfundne, pludselig uventede døde, ulykker (forgiftninger, drab og selvmord mv.).
Ulykkesdødsfald forårsaget af såvel forgiftning som af anden ulykke, hvor
den pågældende havde indtaget narkotika, vil således indgå.

Målgruppen:
Personer, der afslutter et offentligt alkoholbehandlingsforløb. En person
kan optræde flere gange, hvis vedkommende har afsluttet flere forløb i
løbet af et år.

Det National
Alkoholbehandlingsregister
(NAB)

Tæller:
Antal ikke-anonyme offentlige alkoholbehandlingsforløb, der afslutter
behandlingen som ”færdigbehandlet” eller med henvisning til andet tilbud
9) Større effekt af
alkoholbehandlingen (”Udskrevet til anden institution”, ”Udskrevet til egen læge” eller ”Udskrevet til hospital”). ”Færdigbehandlet” dækker over: ”Det vurderes, at der
ikke længere er behov for behandling i forhold til klientens alkoholmisbrug.
Der kan dog stadig være behov for anden social støtte.”
Nævner:
Antal ikke-anonyme afsluttede offentlige alkoholbehandlingsforløb.
Målgruppen:
Personer, der står uden for arbejdsmarkedet. Gruppen er afgrænset til
personer med førtidspension eller kontanthjælp.
10) Flere uden for
arbejdsfællesskabet
skal deltage i den
frivillige indsats

Frivillighedsundersøgelsen
(baseline i 2012,
ny måling i 2017)

Personer på folkepension eller efterløn indgår ikke.
Tæller:
Antal voksne, der står uden for arbejdsmarkedet, der har gjort en frivillig
indsats det seneste år ifølge survey-undersøgelse af frivillige indsatser.
Nævner:
Antal voksne, der i det givne år står uden for arbejdsmarkedet.

Indkomstregistret, Socioøkonomisk klassifikation ver. 2013,
DST.

