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Ghettokriterier - spørgsmål fra Odense kommune 

 

Kære Kristian Lyndorff 

 

Tak for din henvendelse. 

Du spørger i mail af 1. juli 2019 om, hvor længe I aktivt kan påvirke 

ghettokriterierne i boligområder, som risikerer at komme på den 

hårde ghettoliste i december 2020. 

I det følgende vil jeg besvare dine spørgsmål enkeltvis.  

 

Spørgsmål 1 

Hvor længe har vi (fra 1. juli 2019) til at påvirke de fire kriterier ne-

denfor i forhold til ghettolisten pr. 1. december 2020?   

• Andele uden for arbejdsmarkedet 

• Kriminalitet 

• Kun grundskole 

• Gennemsnitsindkomst 

 

Svar på spørgsmål 1: 

• Andele uden for arbejdsmarkedet: 

Ghettokriteriet er opfyldt, hvis andelen af beboere i alderen 18-64 år, 

der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 

40 pct. af beboerne i samme aldersklasse.  

I beregningen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. 

Det vil sige opgjort primo (1. januar) det pågældende år, jf. husleje-

registreret, BBR og befolkningstabellen (døde, udvandrede, osv. er 

ikke med i statistikken).  

Der anvendes et gennemsnit for de seneste to år. 
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Det vil sige, at ved opgørelsen af ghettolisten pr. 1. december 2020, 

indgår de personer, der ifølge Danmarks Statistiks befolkningstabel 

boede i området ved udgangen af hhv. 2019 og 2018 – altså BEF2019 

og BEF2020.  

Oplysninger om disse personers arbejdsmarkedstilknytning er et gen-

nemsnit af oplysninger vedrørende 2019 og 2018.  

 

Opgørelsen leveres i fuldtidspersoner. Endvidere sikres det, at hver 

person tæller med højst 37 timer pr. uge i den samlede opgørelse. En 

beboer, der er arbejdsløs i 3 mdr., medregnes således med 0,25. 

 

Tallene beregnes på baggrund af en særlig tabel fra Danmarks Stati-

stik (registre i forskerordningen), der indeholder sociale indikatorer 

for manglende arbejdsmarkedstilknytning. Udgangspunktet for opgø-

relsen er statistikken over offentligt forsørgede. Det skal dog bemær-

kes, at personer på SU, feriedagpenge, barselsdagpenge, sygedag-

penge (fra beskæftigelse), fleksjob, fleksydelse samt efterlønsmodta-

gere ikke indgår. 

 

DST har opdelt ”beboere uden arbejdsmarkedstilknytning” i kategori-

erne/indikatorerne A-E. Det omfatter ledige (både forsikrede og ikke-

forsikrede), aktiverede (både forsikrede og ikke-forsikrede), passive 

kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere (med sygeperiode 

på mindst 8 uger) samt førtidspensionister.  

 

• Kriminalitet: 

I beregningen af kriterieværdien for andelen af dømte indgår kriminal-

statistikken og befolkningstabellen. 

 

Ved opgørelsen af ghettolisten pr. 1. december 2020, vil andelen af 

dømte blive beregnet ved at flette befolkningstabellen for 2019/2020 

med kriminalitetstabellen for 2018/2019. Der udregnes således et 

gennemsnit af dels kriminalitet registreret i 2019 for befolkningen pr. 

31. december 2019 (primo 2020) og kriminalitet registreret i 2018 for 

befolkningen pr. 31. december 2018 (primo 2019).    

 

Se også svar på spørgsmål 2.  

 

• Kun grundskole: 

Ved opgørelsen af andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene 

har en grunduddannelse, pr. 1 december 2020, anvendes: 
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- befolkningstabellen opgjort pr. 31. december 2019 (primo 

2020), og 

- det seneste register over befolkningens højest fuldførte uddan-

nelse på dette tidspunkt. Dette register er opdateret med op-

lysninger om befolkningens uddannelse indkommet før 30. 

september 2019.  

Ifølge Danmarks Statistik, er det særlige ved uddannelsesregistre, at 

deres referencetidspunkt er pr. 30. september åååå – 2017’s referen-

cetidspunkt er altså pr. 30. september 2016. (Kilde: Danmarks Stati-

stik).  

Se svar på spørgsmål 3. 

 

• Gennemsnitsindkomst: 

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for regionerne, er beregnet for 

skattepligtige i alderen 15-64 år, eksklusive uddannelsessøgende. I 

beregningen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. 

Beboere, der ikke har været skattepligtige i Danmark i hele året, ind-

går dog ikke i beregningen.  

 

I perioden fra 2014 til 2017 var befolkningstabellen for foregående år 

flettet sammen med indkomst- og uddannelsestabellen fra to år tidli-

gere. Dvs. beregningen af indkomstkriteriet for 2017, var baseret på 

befolkningstabellen for 2016 og indkomst- og uddannelsestabellen for 

2015. Grunden til dette var, at DST endnu ikke havde opgjort ind-

komsttabellen for 2016.  

 

Fra og med 2018 er befolkningstabellen for indeværende år, flettet 

sammen med indkomst- og uddannelsestabellen fra foregående år. 

Indkomstkriterier for 2020-ghettoliste, vil blive beregnet på baggrund 

af befolkningstabellen for 2020 (primo) og gennemsnitlig indkomst i 

regionerne i 2019. 

 

Spørgsmål 2 

Hvordan opgøres gennemsnittet for kriminalitet for ghettolisten pr. 1. 

december 2020. Er det via et nedslagspunkt i 2018 og et nedslags-

punkt i 2019 (eller er det kvartal for kvartal eller måned for måned) 

Eksempel:  

Kriminel i ghettoområde: 

1 dom i 2018 

1 dom i halvår 2019 
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Fraflytter i 2. halvår 2019 

Kun dommen fra 2018 tæller med i gennemsnitsberegningen for 

2018/2019 til brug for ghettolisten december 2020? 

Er I enige? 

 

Svar på spørgsmål 2: 

Som mål for kriminaliteten anvendes kriterie for andelen af beboere 

dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om eufori-

serende stoffer som udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet, op-

gjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 

 

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven 

eller lov om euforiserende stoffer, på landsplan, bliver beregnet ved at 

flette befolkningstabellen for indeværende år med kriminalitetstabel-

len for foregående år.  

 

Antal dømte personer bliver divideret med antal personer på 15 år og 

derover. Der anvendes et gennemsnit for de seneste 2 år.  

 

Hvis en person er dømt flere gange i løbet af et år, tælles vedkom-

mende med én gang.  

 

Hvert år vægtes lige meget, selvom befolkningstallet ændrer sig. 

 

Eksempel på beregning af kriterieværdien i december 2018.  

Landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år 

(1,98 pct. i 2018)  

Dømte i 2016 divideret med befolkningen i 2017 (primo)  

➔ 32.844/4.787.201= 0,006860794  

 

Dømte i 2017 divideret med befolkningen i 2018 (primo) 

➔ 30.680/4.820.620= 0,006364327  

 

Andelen af dømte i 2017 + andelen af dømte i 2018 * 100 / 2 = Gen-

nemsnit over 2 år = Landsgennemsnit opgjort som gennemsnit over 

de seneste 2 år.  

➔ (0,006860794 + 0,006364327) * 100 / 2 = 0,66125603  

 

Landsgennemsnit opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år * 3  

➔ 0,66125603 * 3 = 1,98376809  

 

Det vil sige, at ved opgørelsen af ghettolisten pr. 1. december 2020, 

vil andelen af dømte bliver beregnet ved at flette befolkningstabellen 
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for 2019/2020 (begge primo) med kriminalitetstabellen for 

2018/2019. 

 

- Referencetidspunkt for befolkningen: BEF pr. 31. december 

2019 (primo 2020). 

- Danmarks Statistik modtager én gang årligt udtræk om afgø-

relser fra det centrale kriminalregister under Rigspolitiet. Det 

årlige udtræk indeholder oplysninger for hele kalenderåret. 

 

Spørgsmål 3: 

Hvordan opgør I uddannelser, som tæller med ”over grundskole”. Er 

et kursus nok, er en 1-årig uddannelse nok, eller hvad skal der til? 

Svar på spørgsmål 3: 

Ved beregningen af ghettokriteriet for uddannelse, bruges andelen af 

personer i alderen 30-59 år i områderne efter højest fuldførte uddan-

nelse opdelt i kategorien ”kun grundskole”. 

Kriteriet omfatter uddannelser, som er gennemført eller godkendt i 

Danmark, og som derfor kan bruges med henblik på at få et arbejde i 

det danske samfund. De uddannelseskilder, vi ser bort fra i vores op-

gørelse, er kun de imputerede og selvrapporterede. HF_KILDE:  

3=  ’Indvandrenes medbragte udd. Besvaret -2006’ 

9=  ’Indvandrenes medbragte udd. imputeret -2006’ 

17= ’Indvandrenes medbragte udd. Besvaret 2007-’ 

18= ’Indvandrenes medbragte udd. imputeret 2007-’ 

 

I forbindelse med dannelsen Danmarks Statistiks register over højst 

fuldførte uddannelse indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuld-

førte uddannelse skal være kompetencegivende, jf. 

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/ho-

ejkvalitetsvariable/hoejst-fuldfoerte-uddannelse/hfaudd  

Uddannelser med følgende værdier af kompetencevariablen KOMP 

bruges: 

 

KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse)  

KOMP = 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse)  

KOMP = 7 (overbygning på en videregående uddannelse). 

 

Ifølge Danmarks Statistik, er det særlige ved uddannelsesregistre, at 

deres referencetidspunkt er pr. 30. september åååå – 2017’s referen-

cetidspunkt er altså pr. 30. september 2016. 

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/hoejst-fuldfoerte-uddannelse/hfaudd
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/hoejst-fuldfoerte-uddannelse/hfaudd


Side 6 (6) 

 

Det vil sige, at befolkningstabellen er opgjort pr. 31. december 2019 

(primo 2020), og det seneste register over befolkningens højest fuld-

førte uddannelse på dette tidspunkt. Dette register er opdateret med 

oplysninger om befolkningens uddannelse indkommet før 30. septem-

ber 2019. 

 

Med venlig hilsen 

Diana R. Nuridova 

Fuldmægtig 

Dinu@tbst.dk 


