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alment samfunds-

ansvar

Boligsocialt arbejde i nyt gear



Kortlægning og evaluering



Boligsociale helhedsplaner

Omfatter ca. 80 boligområder

220.000 beboere

Mange børn og unge (ca. 27 pct. mod 20 pct. i DK)

Fokus på social arv (unge) og tryghed

Høj andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (ca. 2/3)



Instrumenter og effekter

• Styring: 

> Central ledelsesmæssig forankring

Effekter:

>Marginaleffekten

>Cocktail 

>Tidsperspektiv



Der er et mønster og et potentiale

Andelen af 9. klasses elever med minimum 2 i 

dansk og matematik (skriftlige afgangsprøver), %

Andelen af 9. klasses elever, der opnår minimum 5 i 

gennemsnit af standpunktskarakterer, %
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Note: Mindst 2 i skriftlig dansk og matematik er en del af adgangskravet til erhvervsuddannelser, mens et gennemsnit på 5 i 9.klasses standpunktskarakterer er 

en del af adgangskravet til de gymnasiale uddannelser.

Kilde: AE og BL beregninger. 



Andelen af 20-årige som har gennemført eller er i gang 
med en ungdomsuddannelse

2008/09 2016/17 Ændring (%)

Almen m. helhedsplan 54,8 % 64,1 % +17,0 

Almen u. helhedsplan 64,8 % 70,7 % +9,1

Ikke-almene 75,5 % 82,2 % +8,9

Kilde: AE og BL beregninger. 



Afkast af øget uddannelsesfrekvens i HP-
områder

• Andel med fuldført gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse er steget fra 31 pct. i 

2008/09 til 43 pct. i 2016/17.

• Svarer til ca. 800 20-årige ekstra med gymnasial uddannelse

• Store samfundsmæssige gevinster ved at flere får en uddannelse. Gevinst ift. ufaglært:  

‒ Faglært uddannelse = 4,4 mio. kr.

‒ Korte videregående uddannelser = 6,7 mio. kr. 

‒ Mellemlange videregående uddannelser = 8,0 mio. kr. 

‒ Lange videregående topper listen med en gevinst på 16,6 mio. kr. for samfundet.

Kilde: ”Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, juli 2015. Gevinsten måles som erhvervsindkomst 

(inkl. overskud af egen virksomhed) og bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger fratrukket uddannelsesomkostninger.



Andelen af 27-28-årige, som har gennemført en 
videregående uddannelse

2008/09 2016/17 Ændring (%)

Almen m. helhedsplan 16,4 % 30,5 % +85,7

Almen u. helhedsplan 23,2 % 30,4 % +31,2

Ikke-almene 37,2 % 48,8 % +31,2

Note: Videregående uddannelser omfatter korte-, mellemlange- og lange videregående uddannelser inkl. bacheloruddannelser. 

Kilde: AE og BL beregninger. 





SYGDOM 
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Ikke-almene Almene

Sygelighed blandt almene beboere 

49 pct. af voksne almene beboere har en kronisk diagnose (40 pct. i resten af DK)

52 pct. har mindst én hospitalskontakt i løbet af et år (46 pct. i resten af DK)

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata* indikerer sygdomme, hvor forskel i en sygdoms prævalens er størst mellem almene og ikke-almene



ENSOMHED 



Flere bor alene i den almene sektor
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Note: Enlige med og uden hjemmeboende børn indgår i statistikken for enlige. 

Kilde: Landsbyggefondens beboerstatistik 2018. 



Ensomhed udbredt i den almene sektor
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Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017 og rapporten ”Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger, 2017”, SDU – Statens Institut for Folkesundhed. 



Ensomhed er dyrt for samfundet

Ensomhed skønnes at koste over 8 mia. kr. om året til ekstra behandling og 

pleje og i tabt produktion. 

Ensomhed har betydelige konsekvenser for menneskers sundhed og trivsel.

Det øger bl.a. risikoen for forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjertekar-

sygdomme, træthed, smerter, søvnforstyrrelse og depression. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen & CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.



KRIMINALITET



Fortsat højere kriminalitet – men faldende
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Note: Dømte for overtrædelse af straffe-, våbenloven eller særlov om euforiserende stoffer. 

Kilde: AE og BL beregninger. 



SMÅ BØRN



Opvækstvilkår for 
små børn og det 
boligsociale bidrag

Flere 0-6-årige børn vokser op i familier med misbrug og kriminalitet i de støttede 

boligområder. Det er særligt fædre til børn af dansk oprindelse, der har været i 

misbrugsbehandling og begået kriminalitet.

Psykiske sygdomme er mere udbredt blandt mødre og fædre til 0-6-årige børn i 

de støttede boligområder end i befolkningen – især for forældre med dansk 

oprindelse.

Lavt uddannelsesniveau blandt forældre samt en svag tilknytning til 

arbejdsmarkedet

Der en høj indskrivning for de 3-5-årige børn i dagtilbud. Niveauet afspejler 

landsgennemsnittet.

De boligsociale indsatser har en positiv virkning på de små børns sociale 

kompetencer og på forældrenes forældreevne. 

De boligsociale indsatser arbejder med forældrene for at give dem større 

forståelse for og viden om forældrerollen samt forståelse for forventninger og krav 

fra det danske samfund.



Ålborgmodellen



TAK FOR ORDET


