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Baggrund 
Byrådet godkendte den 11. marts 2013, Helhedsplan for Nordbyen, for perioden 2013-2017. Helhedsplanen har 
omfattet indsatser for børn, unge og voksne indenfor uddannelse, beskæftigelse, sundhed, kompetenceløft og 
almen trivsel. Der har også været indsatser for at støtte både afdelingsbestyrelser og foreninger i området. 
 
Denne afrapportering af data er den sidste på målene i den nu afsluttede Helhedsplan for Nordbyen 2013-17.  
  
Geografisk har helhedsplanen dækket Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Vangdalen. I alt omkring 1.700 
lejemål og 3.855 beboere (pr. 1.1.2017) 
 
Datagrundlaget udgøres delvist af data genereret fra Randers Kommunes egne systemer og af data fra Danmarks 

Statistiks Boligsociale Nøgletal. Desværre er data fra Danmarks Statistik tilgængelige med op til to års forsinkelse for 

nogle typer data, f.eks. indkomstdata. Der er derfor data for forskellige perioder på tværs af de indikatorer der følges 

op på under målene for helhedsplanen.  

Den overordnede vision for Helhedsplanen 2013-2017 er:  
Randers Nordby er et godt sted at bo, og de overordnede mål for Helhedsplanen 2013-2017 er:   
 
Mål 1: en øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne  

 

Mål 2: en øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne  

 

Mål 3: færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne  

 
Mål 4: færre anbringelsessager i de tre boligområder  

 

Mål 5: øget tryghed i boligområderne  

 

Derudover følges der som supplement op på: 

 

Mål 0: Demografi 

 

Mål 6: Ressourcestærke beboere 
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0. Demografi 
Først gives et billede af demografien i boligområderne, sammenlignet med Randers Kommune generelt, da de 

demografiske data er centrale for forståelsen af udviklingen i områderne i forhold til målene for helhedsplanen. 

Befolkningsdata, som f.eks. antallet af borgere i Randers Kommune samt i boligområderne, er ikke det samme i alle 

opgørelser, da opgørelserne som nævnt er fra forskellige perioder. Tabellen herunder indeholder alle de 

indbyggertal, der benyttes i rapporten. 

 

Tabel 0.1 - Antal borgere i Randers Kommune, fordelt på områder     

  2013 2014 2015 2016 2017 Vækst fra 2013-17 i % 

Glarbjergvejområdet 1.528 1.533 1.573 1.573 1.561 2,2 

Vangdalen 832 845 847 893 901 8,3 

Jennumparken 1.363 1.396 1.414 1.402 1.393 2,2 

Randers Kommune ex. Nordbyen 92.284 92.569 92.966 93.652 94.263 2,1 

Randers Kommune i alt 96.007 96.343 96.800 97.520 98.118 2,2 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. 
Befolkningstal er pr. 1.1.         

 

Tabel 0.1 viser desuden, at der fra 2013-2017 har været en større befolkningstilvækst i Vangdalen, end i de to andre 

områder og Randers Kommune generelt. 

Andel børn og unge under 18 år  

I tabel 0.2 ses udviklingen i antal børn under 18 år i Randers Kommune.  

Tabel 0.2 - Antal børn under 18 år i Randers Kommune     

  2013 2014 2015 2016 2017 Vækst fra 2013-17 i % 

Glarbjergvejområdet 370 390 411 402 392 5,9 

Vangdalen 290 293 296 325 330 13,8 

Jennumparken 481 486 499 499 477 -0,8 

Randers Kommune ex. Nordbyen 19.503 19.233 18.978 18.870 18.854 -3,3 

Randers Kommune i alt 20.644 20.402 20.184 20.096 20.053 -2,9 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Befolkningstal 
er pr. 1.1. 

     

Som det fremgår af tabel 0.2, har der på trods af, at den samlede befolkning er i vækst, fra 2013-2017 været et fald i 

antallet af børn i Randers Kommune på 2,9 %. I samme periode er børnetallet steget i Vangdalen og 

Glarbjergvejområdet, mens det er faldet marginalt i Jennumparken. Den største vækst ses i Vangdalen, hvor antallet 

af børn er steget med 13,8 % i perioden. 

Som det fremgår af figur 0.1 nedenfor, udgør børn en væsentlig større andel af beboerne i de tre boligområder end 

det er tilfældet i Randers Kommune som helhed. 
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Kilde: Beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Befolkningstal er pr. 1.1. 

 

Af figur 0.1 fremgår det, at ikke kun antallet af børn er stigende i Vangdalen og Glarbjergvejområdet, men også den 

andel de udgør af beboerne er stigende, modsat Randers Kommune som helhed, hvor børn og unge udgør en stadig 

mindre del af befolkningen. 

Indvandrere og efterkommere 

I tabel 0.3 ses udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Randers Kommune, og i de tre boligområder. 

 

Tabel 0.3 - Antal indvandrere og efterkommere i Randers Kommune   

  2013 2014 2015 2016 2017 Vækst fra 2013-17 i % 

Glarbjergvejområdet 429 439 470 512 555 29,4 

Vangdalen 262 283 295 341 337 28,6 

Jennumparken 601 604 616 624 659 9,7 

Randers Kommune ex. Nordbyen 4.811 5.162 5.603 6.403 6.853 42,4 

Randers Kommune i alt 6.103 6.488 6.984 7.880 8.404 37,7 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Befolkningstal er 
pr. 1.1. 

     

Antallet af indvandrere og efterkommere i Randers Kommune er steget med 37,7 % fra 2013-2017. Det er ligeledes 

steget i de tre boligområder, men stigningen har været mindre end i Randers Kommune som helhed. 

 

Som det fremgår af figur 0.2, udgør indvandrere og efterkommere en større andel af befolkningen i de tre 

boligområder, end i Randers Kommune generelt. 
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Kilde: Beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Befolkningstal er pr. 1.1. 

 

Siden 2013 er andelen af indvandrere og efterkommere i Randers Kommune vokset fra 6 % til 9 %. I Jennumparken 

udgør indvandrere og efterkommere 47 % af beboerne, hvilket er højest af de tre boligområder, hvor hhv. Vangdalen 

og Glarbjergvejområdet har 37 % og 36 % indvandrere og efterkommere.  

Tabel 0.4 viser fordelingen af indvandrere og efterkommere på vestlig og ikke-vestlig oprindelse. 

Tabel 0.4 - Fordeling af indvandrere og efterkommere på vestlig/ikke-vestlig oprindelse   

  2013 2017 

  
Andel m. vestlig opr. i 

% 
Andel m. ikke-vestlig opr. i 

% 
Andel m. vestlig opr. i 

% 
Andel m. ikke-vestlig opr. i 

% 

Glarbjergvejområdet 8% 92% 10% 90% 

Vangdalen 11% 89% 14% 86% 

Jennumparken 4% 96% 5% 95% 
Randers Kommune ex. 
Nordbyen 37% 63% 38% 62% 

Randers Kommune i alt 30% 70% 33% 67% 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Befolkningstal er pr. 1.1. 
   

Der er væsentlig forskel på fordelingen mellem vestlig og ikke-vestlig oprindelse blandt indvandrere og 

efterkommere i de tre boligområder og i Randers Kommune generelt. I Randers Kommune har to ud af tre 

indvandrere og efterkommere ikke-vestlig oprindelse, mens det i boligområderne gælder omkring ni ud af ti. Fra 

2013 til 2017 har udviklingen dog været i retning af, at indvandrere og efterkommere af vestlig oprindelse er 

kommet til at udgøre en lidt større del af indvandrerne og efterkommerne i kommunen. 

Indkomstdata 

Tabel 0.5 viser, hvor stor en andel af de fuldt skattepligtige personer, der har en personlig indkomst i forskellige 

indkomstintervaller. 
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Tabel 0.5 - Fuldt skattepligtige personer fordelt på indkomstintervaller.   

Opgjort som andel i % af fuldt skattepligtige personer i området     

  Under 100.000 100.-149.999 150.-199.999 200.-299.999 300.000+ 

Glarbjergvejområdet 32% 9% 18% 29% 11% 

Vangdalen 43% 7% 12% 25% 13% 

Jennumparken 41% 9% 16% 25% 9% 

Randers Kommune i alt 27% 9% 11% 21% 32% 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Opgjort pr. 1.1.2016. Indkomsten er den personlige 
indkomst optjent i 2015, opgjort i kr. På grund af afrunding summerer procenttallene ikke op til præcis 100 % i alle 
rækker 

 

Der er markant flere personer i Randers Kommune generelt, som tjener mere end 300.000 kr. om året, end det er 

tilfældet i de tre boligområder. Således tjener ca. en tredjedel af befolkningen i Randers Kommune over 300.000 kr. 

om året, mens det kun gælder 1 ud af 10 i de tre boligområder. Gruppen med en indkomst under 100.000 kr. om 

året udgøres langt overvejende af unge mennesker, hvorfor Vangdalen og Jennumparken, som har en yngre 

befolkning end Glarbjergvejområdet og Randers Kommune generelt, har en stor andel af beboerne i den laveste 

indkomstgruppe. 

Opgørelserne i Tabel 0.6 og 0.7 viser den gennemsnitlige husstandsindkomst, henholdsvis pr. husstand og pr. person 

i husstanden. 

Tabel 0.6 - Gennemsnitlig husstandsindkomst i kr.     

  2011 2012 2013 2014 2015 Vækst fra 2011-2015 i % Andel af kommunens gennemsnit i % i 2015 

Glarbjergvejområdet   293.044    308.152    303.378    308.896    310.025  6% 64% 

Vangdalen   340.180    349.709    362.547    362.123    362.865  7% 75% 

Jennumparken   344.889    345.834    347.816    348.093    353.318  2% 73% 

Randers Kommune i alt   454.129    460.514    466.416    471.545    484.808  7% 100% 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Årstallene i tabellen er indkomstår. Indkomsten for indkomståret er opgjort 1.1. året efter 

 

Tabel 0.7 - Husstandsindkomst pr. person i husstanden i kr.   

  2011 2012 2013 2014 2015 Vækst fra 2011-2015 i % Andel af kommunens gennemsnit i % i 2015 

Glarbjergvejområdet   173.681    181.124    181.353    183.542    185.767  7% 75% 

Vangdalen   161.598    164.214    169.788    171.246    166.993  3% 68% 

Jennumparken   156.523    160.621    162.477    163.207    165.879  6% 67% 

Randers Kommune i alt   231.011    234.784    237.927    241.326    247.349  7% 100% 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Årstallene i tabellen er indkomstår. Indkomsten for indkomståret er opgjort 1.1. året efter 

 

Tabellerne 0.6 og 0.7 viser, at beboerne i de tre boligområder i gennemsnit har en lavere indkomst end beboerne i 

Randers Kommune generelt.  

Opsummering 

Befolkningstilvæksten fra 2013-17 i Glarbjergvejområdet og Jennumparken følger udviklingen i Randers Kommune 

generelt, mens Vangdalen har oplevet en større vækst i antallet af beboere.  

Antallet af indvandrere og efterkommere er stigende, både i boligområderne og i Randers Kommune generelt. 

Indvandrere og efterkommere udgør fortsat en væsentlig større andel af befolkningen i boligområderne end i 
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Randers Kommune generelt. Andelen af indvandrere og efterkommere, som er af ikke-vestlig oprindelse, er højere i 

boligområderne end i Randers Kommune generelt. For Randers Kommune er det dog også omkring 2/3, som er af 

ikke-vestlig oprindelse. 

Den gennemsnitlige indkomst er væsentlig lavere i boligområderne end i Randers Kommune generelt. Dette er også 

at forvente, da boligområdernes boliger er billigere end gennemsnittet for Randers Kommune. Det bør dog 

bemærkes at forskellen overordnet set er blevet større fra 2011-15. 

 

 

  



9 
 

1. Beskæftigelsesgrad 
Mål 1: en øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne  

 

Tabel og figur 1.1 viser udviklingen i beskæftigelsesgraden for de tre boligområder og Randers Kommune generelt. 

Tabel 1.1 - Andel af befolkningen fra 18-64 år i beskæftigelse   

  2011 2012 2013 2014 2015 

Glarbjergvejområdet 40% 40% 41% 40% 41% 

Vangdalen 46% 45% 46% 49% 46% 

Jennumparken 37% 39% 37% 37% 38% 

Randers Kommune i alt 72% 71% 71% 72% 72% 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Status ult. nov. 2011-2015, opgjort 
1.1. året efter. 

  

 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Status ult. nov. 2011-2015, opgjort 1.1. året efter. 

Både for boligområderne og for Randers Kommune som helhed, er beskæftigelsesgraden stort set uændret fra 2011-

2015. Af de tre boligområder havde Vangdalen med 46 % for 2015 den højeste beskæftigelsesgrad, mens 

Jennumparken med 38 % havde den laveste. Alle tre boligområder har en markant lavere beskæftigelsesgrad end 

Randers Kommune generelt, hvor beskæftigelsesgraden for 2015 var 72 %. 

Tabel og figur 1.2 viser stort set det samme billede, illustreret ved andelen af befolkningen fra 18-64 år, som er uden 

for arbejdsmarkedet. 

Tabel 1.2 - Andel af befolkningen fra 18-64 år uden for arbejdsstyrken 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Glarbjergvejområdet 55% 54% 52% 55% 54% 

Vangdalen 48% 48% 48% 46% 49% 

Jennumparken 57% 55% 57% 58% 57% 

Randers Kommune i alt 24% 25% 25% 25% 25% 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Status ult. nov. 2011-2015, opgjort 1.1. 
året efter. 
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Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Status ult. nov. 2011-2015, opgjort 1.1. året efter. 

Som det fremgår af tabel og figur 1.2, er andelen af befolkningen fra 18-64 år, som er uden for arbejdsstyrken 

relativt stabil over årene 2011-15, både for boligområderne og for Randers Kommune som helhed. Billedet afspejler 

beskæftigelsesgraden (og omvendt), hvorfor boligområderne har en markant højere andel af befolkningen, som er 

uden for arbejdsstyrken. 

Tabel 1.3 viser udviklingen fra 2014-17 i antal personer som modtager førtidspension. 

Tabel 1.3 - Antal borgere som modtager førtidspension     

  2014 2016 2017 Ændring i % 2014-17 

Glarbjergvejområdet 172 167 146 -15% 

Vangdalen 69 65 58 -16% 

Jennumparken 167 149 146 -13% 

Randers Kommune i alt 4.729 4.460 4.294 -9% 

Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Antal førtidspensionister er pr. 1.9.2014, 31.7.2016 og 25.8.2017 

 

Der er generelt færre personer i Randers Kommune, der modtager førtidspension i 2017, end i 2014. Det gælder 

også for de tre boligområder. Faldet har relativt set været størst i de tre boligområder.  

Der har ligeledes været et fald i andelen af befolkningen fra 18-64 år, der modtager førtidspension, som illustreret i 

figur 1.3 herunder. 
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Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Antal førtidspensionister er pr. 1.9.2014, 31.7.2016 og 25.8.2017 

De tre boligområder, især Jennumparken og Glarbjergvejområdet, har fortsat en markant større andel af 
befolkningen på førtidspension, end Randers Kommune som helhed. 

Opsummering 
Beskæftigelsesgraden er væsentlig lavere i de tre boligområder end i Randers Kommune generelt. Både i de tre 
boligområder og i Randers Kommune generelt, har beskæftigelsesgraden været relativt stabil fra 2011-15. 

Både boligområderne og Randers Kommune generelt har oplevet et fald i andelen af befolkningen, som er på 

førtidspension. Det skyldes formodentlig lovændringerne på området, der siden 1.1.2013 har gjort målgruppen for 

førtidspension væsentlig mindre end tidligere. 
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2. Uddannelsesgrad 
Mål 2: en øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne  
 

Tabel 2.1 viser udviklingen i uddannelsesniveauet for 15-64-årige i boligområderne og i Randers Kommune generelt. 

Tabel 2.1 - Uddannelsesniveau for personer fra 15-64 år               

  Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt 

  2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Grundskole 373 338 210 176 355 321 12551 11505 

Gymnasial uddannelse 35 35 33 27 37 42 3053 3554 

Erhvervs- og kort videregående uddannelse 255 249 128 155 199 201 24670 24350 

Mellemlang og lang videregående uddannelse 37 38 30 39 27 46 9490 10338 

Ingen el. ukendt uddannelse 86 116 34 62 45 82 1492 2706 

Igangværende uddannelse 154 128 95 102 162 147 10205 9962 

Personer i alt 940 904 530 561 825 839 61461 62415 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Opgjort som antal personer med pågældende uddannelsesniveau som højeste fuldførte uddannelse pr. 
1.10. 

Af Tabel 2.1 fremgår det, at flere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og færre har grundskolen 

som højeste fuldførte uddannelse i 2016, end i 2012. Det gælder både i de tre boligområder og i Randers Kommune 

generelt. I Vangdalen er der flere med en erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse, og færre med en 

gymnasial uddannelse i 2016, end i 2012. I de to øvrige boligområder, såvel som i Randers Kommune generelt, ses 

det omvendte billede, hvor flere i 2016 har en gymnasial uddannelse og færre har en erhvervsuddannelse eller kort 

videregående uddannelse. Generelt er der flere i 2016, end i 2012, som er registreret med ingen/ukendt uddannelse- 

Det skyldes formodentlig det større antal flygtninge, der er kommet til Randers Kommune i årene op til 2016 end 

tidligere.  

Figur 2.1. viser udviklingen fra 2012-16 for andelen af personer fra 15-64 år, som ikke er i gang med en uddannelse, 

og som har ingen/ukendt eller grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. 

 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Opgjort som antal personer med pågældende uddannelsesniveau som højeste fuldførte uddannelse pr. 

1.10. 

Vangdalen har oplevet et fald i andelen af beboere med ingen/ukendt eller grundskolen som højeste fuldførte 

uddannelse, mens det for de to øvrige boligområder og Randers Kommune som helhed er stort set uændret siden 
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2012. Af de tre boligområder er det Glarbjergvejområdet, der har den største andel beboere med kun grundskole 

eller ingen/ukendt uddannelse som højeste fuldførte uddannelse.  

Figur 2.2. viser udviklingen i andelen af unge fra 18-29 år, som har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i gang 

med en uddannelse. 

 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Opgjort som antal personer med pågældende uddannelsesniveau som højeste fuldførte uddannelse pr. 

1.10. 

For de unge har der været en positiv udvikling i Vangdalen og Jennumparken, som fra 2012 til 2016 har oplevet 

stigninger på henholdsvis 4 og 2 procentpoint, i andelen af unge som har gennemført en ungdomsuddannelse eller 

er i gang med en uddannelse. For Glarbjergvejområdet og Randers Kommune som helhed er niveauet uændret i 

forhold til 2012. 

Tabel 2.4 viser udviklingen i andelen af 15-17-årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med en 

uddannelse. 

Tabel 2.2 - Antal og andel af 15-17-årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med uddannelse   

  2012 2016   

  Antal personer Andel i % Antal personer Andel i % Ændring i %-point 

Glarbjergvejområdet 4 6% 8 16% 10 

Vangdalen 6 13% 3 6% -7 

Jennumparken 2 2% 10 13% 11 

Randers Kommune i alt 181 5% 296 8% 3 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Opgjort pr. 1.10. Vær opmærksom på, at der er afrundet til hele tal. Da der er relativt få personer i 
aldersgruppen i de tre boligområder giver få personer anledning til store udsving i procenttallene. 

Boligområderne oplever meget store udsving i procenttallene, da målgruppen for opgørelsen er lille. Generelt kan 

man sige, at antallet af 15-17-årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse er 

steget til 296 unge i Randers Kommune pr. 1. oktober 2016, svarende til 8 % af målgruppen. I denne gruppe er 

Jennumparken og Glarbjergvejområdets unge let overrepræsenteret, mens Vangdalens unge er let 

underrepræsenteret i målgruppen i 2016. Man skal dog være opmærksom på, at niveauerne kan svinge meget fra 

årgang til årgang. 
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Opsummering 

Uddannelsesgraden er stort set uændret i Randers Kommune generelt, og kun Vangdalen har oplevet et fald i 

andelen af 15-64 årige uden anden uddannelse end grundskolen. For de 18-29-årige er det fortsat ca. 78 % i Randers 

Kommune som helhed, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. For boligområderne er 

andelen lavere, men stigende for Vangdalen og Jennumparken, mens den for Glarbjergvejområdet er uændret i 

forhold til 2012.  
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3. Færre kontanthjælpsmodtagere 
Mål 3: færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne  

Efter kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, er der sket en del ændringer i 

kontanthjælpssystemet. Der er i dag flere forskellige ydelser, som udbetales til personer, der alle tidligere ville have 

modtaget kontanthjælp (eller starthjælp i den periode hvor det eksisterede). Opgørelserne i dette afsnit omhandler 

derfor både kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse.  

Tabel 3.1 viser udviklingen i antal personer på kontanthjælp eller lignende ydelser fra 2014-17. 
 

Tabel 3.1 - Antal personer på kontanthjælp el. lignende ydelser   

  2014 2015 2016 2017 Ændring 2014-17 i % 

Glarbjergvejområdet 181 178 181 150 -17% 

Vangdalen 102 97 104 84 -18% 

Jennumparken 148 162 161 139 -6% 

Randers Kommune ex. Nordbyen 2485 2481 2621 2569 3% 

Randers Kommune i alt 2916 2918 3067 2942 1% 

Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Opgjort pr. 1.8. de respektive år. 
   

Randers Kommune har oplevet en lille stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, svarende til 1 % fra 2014 til 

2017, men antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i de tre boligområder i perioden. Det mønster kan i hvert 

fald delvist forklares ved, at det relativt store antal flygtninge, som Randers Kommune modtog i 2015-16, kun i 

meget begrænset omfang har fået bolig i de tre boligområder. 

Tabel 3.2 viser udviklingen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 2014-17. De aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere er de kontanthjælpsmodtagere som er længst væk fra arbejdsmarkedet. 

Tabel 3.2 - Antal personer på kontanthjælp el. lignende ydelser, der er visiteret som aktivitetsparate 

  2014 2015 2016 2017 Ændring 2014-16 i % 

Glarbjergvejområdet 143 138 132 98 -31% 

Vangdalen 78 78 75 57 -27% 

Jennumparken 122 125 119 96 -21% 

Randers Kommune ex. Nordbyen 1771 1820 1852 1630 -8% 

Randers Kommune i alt 2114 2161 2178 1881 -11% 

Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Opgjort pr. 1.8. de respektive år. 
    

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet ganske markant, både i boligområderne og i Randers 

Kommune som helhed. Dette skyldes bl.a. regelændringer for flygtninge og familiesammenførte i 

integrationsprogram, der nu i langt højere grad end tidligere skal visiteres som jobparate. 

Figur 3.1 viser udviklingen fra 2014-17 i andelen af personer på kontanthjælpslignende ydelser, der er 

aktivitetsparate. 
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Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Opgjort pr. 1.8. de respektive år. 

Som det fremgår af figur 3.1 er det på trods af omvisitering af borgere i integrationsprogram stadig størstedelen af 

personer på kontanthjælp eller lignende ydelser, som har andre udfordringer end ledighed og ikke står til rådighed 

for arbejdsmarkedet.  

Opsummering  

Antallet af borgere, der modtager kontanthjælp eller lignende ydelser, er faldet fra 2016 til 2017. I de tre 

boligområder er antallet nu lavere end i 2014, mens det for Randers Kommune som helhed stadig ligger lidt over 

2014-niveauet. Når antallet af borgere på kontanthjælp og lignende ydelser ikke er faldet i en periode med faldende 

ledighed, så skyldes det i hvert fald delvist kombinationen af det stigende antal flygtninge og de ændrede 

dagpengeregler. Faldet i 2017 tyder på, at effekten af dagpengereformen er aftaget. Samtidig er antallet af 

flygtninge, som Randers Kommune modtager faldet betydeligt i forhold til 2015-16. 

Der ses en positiv udvikling i forhold til antallet af aktivitetsparate. Dette skyldes udover den ovenfor nævnte 

udvikling de ændrede regler for borgere i integrationsprogram, der nu i langt højere grad end tidligere er visiteret 

som jobparate. Sidstnævnte effekt kan altså ikke tages som udtryk for en generel forbedring af borgernes 

arbejdsmarkedsparathed. 
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4. Færre anbringelsessager i de tre boligområder 
Mål 4: færre anbringelsessager i de tre boligområder  
 

Tabel 4.1 viser udviklingen fra 2013-17 i antal personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn, 

mens tabel 4.2 viser udviklingen for samme periode i antal anbragte børn, fordelt på område efter 

forældremyndighedsindehavers bopæl.  

 

Tabel 4.1 - Personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn   

  1.7.2013 1.7.2014 1.7.2016 1.7.2017 

Glarbjergvejområdet 11 13 10 13 

Vangdalen 3 3 3 4 

Jennumparken 10 11 8 11 

Randers Kommune i alt 125 121 126 153 

Bopæl uden for Randers Kommune 60 61 64 59 

Forældremyndighedsindehavere i alt 185 182 190 212 

Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Pga. af fejl i opgørelsen fra 2015 er denne udgået af tabellen. 

 

Tabel 4.2 - Antal anbragte børn, fordelt på område for forældremyndighedsindehavers bopæl 

  1.7.2013 1.7.2014 1.7.2016 1.7.2017 

Glarbjergvejområdet 14 17 12 14 

Vangdalen 4 4 4 5 

Jennumparken 20 18 12 18 

Randers Kommune i alt 161 152 162 184 

Bopæl uden for Randers Kommune 83 85 80 78 

Anbragte børn i alt 244 237 242 262 

Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Pga. af fejl i opgørelsen fra 2015 er denne udgået af tabellen. 

 

Der ses en stigning i antal anbragte børn for Randers Kommune som helhed fra 2016 til 2017. Denne stigning skyldes 

dog primært et øget fokus på at få alle sager registreret inden sommerferien, hvor der tidligere år har været en 

stigning lige umiddelbart efter ferien.  

 

Tabel 4.3 viser udviklingen fra 2013-17 i antal anbragte børn som andel af børn under 18 år. 

 

Tabel 4.3 - Antal anbragte børn som andel af børn under 18 år i området for forældremyndighedsindehavers bopæl 

  1.7.2013 1.7.2014 1.7.2016 1.7.2017 Ændring fra 2013-17 i %-point 

Glarbjergvejområdet 3,8% 4,4% 3,0% 3,6% -0,2 

Vangdalen 1,4% 1,4% 1,2% 1,5% 0,1 

Jennumparken 4,2% 3,7% 2,4% 3,8% -0,4 

Randers Kommune i alt 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 0,2 
Kilde: Randers Kommunes fagsystemer og Danmarks Statistik. Befolkningstal er pr. 1.1. i hhv. 2013, 2014, 2016 og 2017. Kun anbragte børn, hvor 
forældremyndighedsindehavers bopæl er i Randers Kommune indgår i opgørelsen. Pga. af fejl i opgørelsen fra 2015 er denne udgået af tabellen. 

Af tabel 4.3. fremgår det, at der fortsat er flere anbragte børn pr. barn under 18 år i de tre boligområder, end i 

Randers Kommune generelt. Jennumparken har den højeste andel anbragte børn pr. barn under 18 år med 3,8 %, 

hvilket er 2,8 %-point mere end for Randers Kommune generelt, mens Vangdalen kun ligger 0,5 %-point over 

Randers Kommune generelt, som det laveste niveau for de tre boligområder.  
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5. Tryghed 
Mål 5: øget tryghed i boligområderne  
 

Tabel 5.1 viser udviklingen fra 2012-16 i antal sigtede personer. 

Tabel 5.1 - Antal sigtede personer pr. 1000 indbyggere       

  2012 2013 2014 2015 2016 Ændring 2012-16 i %  

Glarbjergvejområdet 31,8 21,4 16,2 22,7 17,2 -46% 

Vangdalen 27,2 22 20,2 19,4 21 -23% 

Jennumparken 30 24,9 29 21,2 31,3 4% 

Randers Kommune i alt 13,5 11,9 11 9,6 10,5 -22% 
Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Opgjort pr. 1.1. året efter. Der indgår oplysninger om sigtelser inden for 
straffelov, våbenlov og lov om euforiserende stoffer. 

Kriminaliteten har generelt været faldende i Randers Kommune fra 2012-16. Antal sigtede personer pr. 1000 

indbyggere er faldet fra 13,5 i 2012 til 9,6 i 2015, hvorefter der har været en lille stigning i 2016, til 10,5. Fra 2012-16 

har der altså været et fald på 22 %. For boligområderne er der store udsving i tallene, da det drejer sig om få 

personer. I 2016 var der flest sigtede personer i Jennumparken og færrest i Glarbjergvejområdet, mens det i 2015 

var Glarbjergvejområdet, der havde flest sigtede. I forhold til niveauet i 2012 er antallet af sigtede personer næsten 

halveret i Glarbjergvejområdet, mens det i Jennumparken er stort set uændret. Vangdalen følger den generelle 

udvikling i Randers Kommune, med et fald på 23 %. 
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6. Ressourcestærke beboere 
Mål 6: Ressourcestærke beboere 
Mål 6 er et supplerende mål, som er medtaget for at nuancere billedet af, hvilke udfordringer de enkelte 
boligområder har, i forhold til Randers Kommune som helhed.  
 

Børn med enlige forsørgere 

Figur 6.1 viser udviklingen fra 2013-17 i andelen af børn, der bor med en enlig forsørger. 

 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligsociale Nøgletal 2017. Opgjort pr. 1.1. Vær opmærksom på, at der er rundet af til hele tal. 

 

Fra 2013 til 2017 er andelen af børn med en enlig forsørger steget med 1 procentpoint i Randers Kommune. I samme 

periode er andelen i Jennumparken uændret, mens Vangdalen og Glarbjergvejområdet har oplevet et fald på 

henholdsvis 7 og 3 procentpoint. Glarbjergvejområdet har alle år fra 2013-17 haft den højeste andel af børn med en 

enlig forsørger. Alle tre boligområder har væsentlig flere børn, der bor med en enlig forsørger, end det er tilfældet i 

Randers Kommune generelt. 
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Til- og fraflytning 

Tabel 6.1 viser til- og fraflytning fra 2011-15 af offentligt forsørgede fuldtidspersoner. 

Tabel 6.1 - Nettotilflytning af offentligt forsørgede 
fuldtidspersoner       

  2011 2012 2013 2014 2015 I alt 

Glarbjergvejområdet 8,9 -14,4 5,1 10,2 1,2 11 

Vangdalen -3,3 -7,9 -12,3 4,9 10 -8,6 

Jennumparken 21,2 -3,7 36 -12,6 2,6 43,5 

Randers Kommune i alt 104,7 63,2 99,4 17 61,3 345,6 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligsociale Nøgletal 2017. 
     

Randers Kommune har alle år fra 2011-15 oplevet en nettotilflytning af offentligt forsørgede. For de tre 

boligområder er billedet mere skiftende i perioden, men samlet set har kun Vangdalen oplevet en nettofraflytning af 

offentligt forsørgede, mens Glarbjergvejområdet og Jennumparken, ligesom Randers Kommune generelt, har haft en 

nettotilflytning af offentligt forsørgede.  

Tabel 6.2 viser differencen mellem den gennemsnitlige indkomst for til- og fraflyttere i årene 2011-15. 

Tabel 6.2 - Gennemsnitlig personlig indkomst for flyttede personer     

Opgjort som differencen mellem tilflyttere og fraflytteres indkomst     

  2011 2012 2013 2014 2015 

Glarbjergvejområdet -7625 1152 4536 -5232 -10644 

Vangdalen 3361 12354 26467 18717 -19907 

Jennumparken -12968 3770 -3454 14677 -1011 

Randers Kommune i alt 617 -8 -1389 -1053 -423 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal 2017. Differencen er positiv, hvis tilflyttede personer i gennemsnit har højere 
indkomst end fraflyttede. 

For Randers Kommune generelt ligger differencen i indkomst for tilflyttere og fraflyttere stabilt tæt på nul, selvom 

der fra 2012-15 har været et lille minus på balancen mellem til- og fraflytteres indkomst. For de tre boligområder er 

der væsentlig større udsving (bl.a. på grund af det mindre antal personer det drejer sig om). Vangdalen havde en 

negativ difference i 2015, men har fra 2011-14 haft en positiv difference. Glarbjergvejområdet har haft en negativ 

difference samlet set over perioden 2011-15, mens Jennumparken trods udsving mellem årene har haft omtrent 

identiske indkomstniveauer for områdets til- og fraflyttede. 

Opsummering 

Andelen af børn, der bor med en enlig forsørger er faldende i Glarbjergvejområdet og Vangdalen, mens det har 

været stigende i Randers Kommune generelt. I Jennumparken er andelen af børn, der bor med en enlig forsørger 

uændret i 2017 i forhold til 2013.  

Mens både Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Randers Kommune generelt har oplevet en nettotilflytning af 

personer på offentlig forsørgelse, har Vangdalen oplevet en nettofraflytning af personer på offentlig forsørgelse, 

hvilket formodentlig har bidraget til, at til- og fraflytning har bidraget positivt til den gennemsnitlige indkomst i 

Vangdalen, som det eneste område. 


