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Boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune 

Forord 

Som bestyrelse for den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune er det vores vision at 

skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder. Livsmuligheder og en tryg opvækst anser vi som 

centrale for alle mennesker og en forudsætning for at kunne indgå i og bidrage til værdifulde fællesskaber. 

Desuden ønsker vi åbne boligområder, som besøges og benyttes af andre borgere end beboerne, ligesom 

beboerne har tæt kontakt til og udveksling med omkringliggende lokalområder.  

Med denne boligsociale helhedsplan er det vores ambition at bidrage til realiseringen af visionen ved at 

igangsætte en positiv udvikling for de involverede boligområder. Vi har stor erfaring med samarbejde om 

boligsociale indsatser. Et samarbejde der er opbygget mellem boligselskaberne, Viborg Kommune og 

Boligselskabernes Fællessekretariat gennem de seneste to boligsociale helhedsplaner for Viborg Kommune. 

Dette samarbejde vurderer vi er et vigtigt fundament for realiseringen af helhedsplanen og dermed 

visionen. Derudover har vi høstet en række konkrete erfaringer med boligsociale indsatser. Erfaringer som 

har været med til at kvalificere denne plan. Et fokusområde for os, er at sikre samarbejde om, og 

koordinering af indsatser for de borgere og beboere vi ønsker at skabe en positiv udvikling for. Et 

samarbejde og en koordinering, der involverer kommune, civilsamfund og boligsociale indsatser. Med 

andre ord er vores ambition at skabe koordinerede, helhedsorienterede indsatser, der understøtter 

hinanden og bidrager til positiv udvikling for de mennesker, der vurderes at kunne drage nytte at netop 

disse indsatser.  

I bestyrelsen ønsker vi desuden at påvirke by- og boligudviklingen i Viborg Kommune ved at afsøge 

muligheder for at sikre blandede by- og boligområder.  

Vi forventer, at disse indsatser og vores arbejde i bestyrelsen kan forebygge, at Viborg Kommune fremover 

figurerer på ghettolisten.   

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan 2021-2025 Viborg Kommune 

 

 

Resume af den boligsociale helhedsplan 2021-2025 

Fundamentet for den boligsocial helhedsplan:  

Den boligsociale helhedsplan er et koordineret samarbejde mellem Boligselskabet Viborg, Boligselskabet 

Sct. Jørgen og Viborg Kommune, baseret på en bevilling fra Landsbyggefonden samt en lokal 

medfinansiering.  

LBF bevilger: 13.709 mio. kr. kontant, Viborgs medfinansiering udgør 11.980 mio. kr. fordelt ved VK: 7,2 

mio. kr. (kontant og ressourcer) og boligselskaberne i alt 4.780 mio. kr. – svarende til en samlet 

medfinansiering på 47 %. 

Samlet beløb for helhedsplanen over 4 år: 25.689 mio. kr.  

Organisering af en boligsocial helhedsplan:  

Der er sammensat en professionel bestyrelse, som sikrer entydig ledelse af helhedsplanen. Bestyrelsens 

vision er udarbejdet i nuværende projektperiode og lyder: ”Vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i 

åbne boligområder”. 
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Bestyrelsen har ansvaret for at sikre retning, fremdrift og effektivitet samt at sikre, at helhedsplanen 

bliver gennemført som planlagt i den gældende periode.  

På tværs af helhedsplanens tre indsatsområder etableres en operationel gruppe bestående af ledere 

blandt relevante samarbejdspartnere. Den operationelle gruppe skal bidrage til omsætning af hensigterne 

i helhedsplanen. 

Målsætningen for den boligsociale helhedsplan læner sig tæt op af Viborg Kommunes 

sammenhængsmodel. Herved tilstræbes det, at Viborg Kommune og den boligsociale helhedsplan 

arbejder sammen om at løse de sociale udfordringer i de udvalgte boligområder. 

Helhedsplanen er ansøgt med afsæt i følgende boligområder:  Boligselskabet Viborg: Houlkærvænget, 

Vestervang og Ringparken. I alt    2079beboere. Boligselskabet Sct Jørgen Ellekonebakken og 

Klostervænget. I alt 1716 beboere.  

Indhold i den boligsociale helhedsplan:  

Boligområderne er kendetegnet ved at have en høj andel af beboere, som står overfor flere sammensatte 

problemkomplekser - eksempelvis arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau, ringe danskkundskaber og 

barrierer i livet der skygger for livsmuligheder generelt.  

Fundamentet for arbejdet i helhedsplanen bygger på det brede og opsøgende samarbejde på tværs af 

kompetencer og organisationer og søges løst gennem helhedsplanens tre delaftaler: 

Uddannelse og livschancer  

Med denne delaftale vil helhedsplanen understøtte den kommunale indsats for at fastholde unge i skole 

og ungdomsuddannelsessystemet, støtte børn og unge til et højere fagligt niveau, samt medvirke til at 

øge uddannelsesniveauet blandt beboerne i boligområderne. Endvidere vil delaftalen bidrage til at styrke 

forældreskabet og familielivet i boligområderne. 

Beskæftigelse  

Med denne delaftale vil helhedsplanen understøtte den kommunale indsats og arbejde målrettet for at 

understøtte beboernes tilknytning og fastholdelse til arbejdsmarkedet via etablerede samarbejdsflader til 

gavn for opgaven, via motivationsarbejde og nedbrydning af eventuelle barrierer  

Sammenhængskraft og medborgerskab 

Med denne delaftale vil helhedsplanen styrke den sociale kapital i boligområderne og medvirke til at 

udvikle/vedligeholde dynamiske platforme, som kan understøtte brobygning mellem beboerne internt, 

men også til det omkringliggende samfund. Indsatsen vil desuden medvirke til at styrke det tværfaglige 

samarbejde til gavn for den enkelte beboer, som har problematikker der kalder på et koordineret 

samarbejde.  


