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Odenses vision for almene boliger

Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive og 
tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele



Almene boliger i Odense

• De fleste almene boligområder 
er velfungerende

• Der er overvejende en høj 
arkitektonisk standard

• Driftsniveauet er højt i den 
almene boligsektor - 
sammenlignet med andre 
boligsektorer

• Ca. 95.000 boliger i alt i Odense

• 25.000 almene boliger (inkl. ungdoms- og ældreboliger) 

• 18 boligorganisationer – 248 afdelinger



Udviklingen i almene boliger - landsplan

• 1970: 20% af beboerne i almene boliger uden for 
arbejdsmarkedet

• 2000: 51% af beboerne uden for arbejdsmarkedet



Statistik på udvalgte parametre

I 20 udsatte 
områder

I alle almene 
områder

I hele Odense

Børn og unge 
(0-24 år) 40% 36% 32%

Indvandrere 
og 
efterkommere

50% 35% 13%

Kontanthjælps 
modtagere 23% 19% 11%



Ghetto - Socialministeriets definition

Boligområde med mere end 1.000 beboere, som 
opfylder mindst to af tre følgende kriterier
• Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 

lande overstiger 50%
• Andel af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarked 

eller uddannelse overstiger 40%
• Antal dømte for overtrædelse af straffelov, våbenlov eller 

lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 indbyggere 
overstiger 270 personer



Ghettoområder i Odense

• Vollsmose – 10.000 beboere

• Solbakken (Risingkvarteret) – 1.300 beboere



Boligstrategisk arbejde i Odense
Det har vi, det gør vi, og det vil vi



Boligstrategisk arbejde i Odense

Vollsmoseindsats 2001 - 2007

Boligstrategisk sekretariat oprettet 2008

Ønske fra Byrådet om:

• Fokus på hele Odense og ikke kun Vollsmose 

• Tæt og forpligtende samarbejde mellem 
boligorganisationerne og kommunen

• Understøtte at der skabes helhed i indsatsen i de almene 
boligområder

Samarbejdsaftale med boligorganisationerne i 2008 – 
hensigtserklæring

Byaftale i 2010 – forpligtende partnerskab



Byaftale i Odense

Byaftale – tæt og forpligtende samarbejde mellem 
boligorganisationerne i Odense og Odense Kommune

To dele 

• Overordnede rammer for udviklingen - vedtaget i 
boligorganisationerne og Odense Byråd

• Konkret handlingsplan – udarbejdes efterår 2010

Fire temaer

• Energi og klima

• Tidssvarende boliger

• Boligsociale indsatser

• Fælles områdetilgang



Organisering

Strategigruppe

Fælles strategigruppe

18 boligorganisationer
Odense Kommune / 5 forvaltninger

Strategigruppe
Boligstrategisk

sekretariat

Embedsmandsgruppe

Organisations-
bestyrelser Odense byråd

Arbejdsgruppe Byaftale

Projektgruppe Projektgruppe ProjektgruppeProjektgruppe



• Projektgruppe for hvert af de fire temaer
• Handlingsplan konkretiseres for hvert tema
• Politisk godkendelse i begge sektorer
• Handlingsplan implementeres 2011 og frem
• Handlingsplan udbygges/justeres i årene frem
• Fælles boligstrategisk gruppe er tovholder under hele processen

Byaftalens handlingsplan



Helhedsplaner i Odense

Fem igangværende helhedsplaner

• Dianavænget – en beboerkonsulent

• Højstrup – en beboerkonsulent

• Påskeløkken – en projektkoordinator

• Skt. Klemensparken – to projektmedarbejdere

• Vollsmose – fire beboerkonsulenter

To nye helhedsplaner under opstart

• Korsløkkeparkerne – to beboerkonsulenter

• Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken – en 
beboerkonsulent



Tryg By

Ønske om at se indgående på

• Overordnede strategier

• Koordinering af det tværgående 
samarbejde

• Opsamling af viden, 
monitorering og kommunikation

Indsatsen er 2-årig og etableret 
1. september 2010.

• Lillesøster til Sikker By initiativ i 
København (opstart januar 2010)



Tryg By - Handlingsplan 2011

• Samarbejde mellem kommune og politi

• Bedre organisering af indsatser

• Mere tryghed i særlige HOTSPOTS

• Hurtige indsatser (f.eks. Bøgetorvet)

• Kontakt til kommune efter kl. 16.00

• Kriminalitetsforebyggelse i udsatte 
boligområder

• Synlighed af kommunens indsatser
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