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Viborg Kommune - fakta:

• 97.000 indbyggere – 9. størst i Danmark
• Største byer: Viborg (41.000); Bjerringbro 
(7.400); Stoholm (2.500); Karup (2.100)
• Samlet areal på 1.422 km² - Danmarks 
næststørste
• Ca. 6.000 ansatte i kommunen (omregnet til 
fuldtidsstillinger)
• Heraf arbejder knap 900 personer i den 
centrale administration
• 26 skoler og 8 friskoler
• 74 pasningstilbud, herunder primært 
børnehaver
• 16 plejecentre
• Ca. 50.000 arbejdspladser 
• 4.500 virksomheder



• Ca. 15 forskellige almenboligorganisationer er repræsenteret i Viborg Kommune 
– heraf har tre hjemsted i Viborg Kommune

• Der er to store almenboligorganisationer: Boligselskabet Sct. Jørgen og 
Boligselskabet Viborg (de to selskaber har over 70 % af alle almene boliger i 
kommunen)

• Ca. 9.500 almene boliger i Viborg Kommune – svarende til ca. 20 % af alle 
boliger

• Ca. 14.000 indbyggere – svarende til ca. 15 % af Viborg Kommunes befolkning 
bor i almene boliger.

• Viborg Kommune har tidligere haft to boligområder på ”Ghettolisten” 
(Ellekonebakken og Houlkærparken) – men de er ikke længere på listen.

Almene boliger – udvalgte nøgletal



Viborg Kommune vil i sin administration af almenboligloven:
• vil fremme en byudvikling med blandede boligformer (leje og eje),
• vil prioritere mindre almene boliger til målgrupper med behov for en 

rimelig og betalbar husleje, hvorfor huslejeniveauet vægtes højt,
• vil være proaktiv i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til 

behov og placering af mindre boliger,
• vil årligt ud fra behov afsætte en økonomisk ramme til almene boliger. 

Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige 
behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra 
boligselskaberne.

Principper og administrationsgrundlag for 
almene boliger i Viborg Kommune



• Viborg byråd har årligt afsat 9 mio. kr. pr. år til grundkapital til 
nybyggeri af almene boliger, svarende til 40-50 almene boliger. 

• De seneste tre år er kvoterne prioriteret til nye boliger udenfor 
Viborg by.

Almene boliger – status og udvikling



Almene boliger – fokus i planudvikling
Viborg Baneby – en ny mangfoldig bydel.

Med investeringer på omkring 5 mia. kroner omdannes det 
tidligere industriområde syd for banegården til en dynamisk og 
mangfoldig bydel med institutioner, erhverv og boliger til op 
mod 3.500 nye beboere.

Almene boliger udgør ca. ¼ af de etablerede boliger fordelt på:
• 100 Plejeboliger

• 40 Familieboliger 

• 36 Små billige familieboliger

• 79 Familieboliger, som udlejes efter særlige kriterier 

• 65 Ungdomsboliger



Eksempel: Ellekonebakken – fra ghetto til 
attraktivt boligområde

I 2018 var Ellekonebakken på regeringens 
ghettoliste… Det er den ikke længere.
En målrettet, tværfaglig indsats og en 
helhedsplan skal sørge for, at området ikke 
kommer på ghettolisten igen.

• Mål:
- få flere af borgerne i arbejde og uddannelse
- gøre boligområdet mere attraktivt at bo i.

- borgeren sættes i centrum for arbejdet.





Ellekonebakken

• Afdelingen består af i alt 536 lejemål
• Der er både rækkehuse, etageboliger inkl. ungdomsboliger.
• Ellekonebakken ligger ca. 2 km fra centrum
• Der ligger både vuggestue, børnehave og skoler i nærheden.
• Ellekonebakken er opført i perioden 1968-73. I 1993-95 blev 

afdelingen renoveret m.h.t. varmebesparende foranstaltninger og 
overdækkede altaner.



Ellekonebakken



Helhedsplan for Ellekonebakken

Organisering



Evalueringen viser, at:
• Samarbejdets grundidé er rigtig
• Den fysiske placering af de to teams i nærområdet har en effekt
• Relations-arbejdet gør en forskel
• Samarbejdet åbner op for tidlig, effektiv forebyggelse, men også at 

der er plads til forbedring, og der er potentiale til mere

Foreløbige resultater

”[navngiven medarbejder] har hele vejen igennem givet mig støtte, og har været en stor
opbakning for mig og hun har været meget anerkendende i forhold til mig og min
situation […]. Jeg har udviklet mig og fundet styrke til at komme i uddannelse.”
(citat fra borger på Ellekonbakken)



Tak for i dag 


