Familie- og Socialudvalget

Punkt 5.

Orientering om afslutning og forankring af Strategien for socialt udsatte grønlændere
2013-17563
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at projektet vedrørende strategien for socialt udsatte grønlændere afsluttes
at der arbejdes videre med forankringen af strategien via konkrete netværksgrupper, og ved hjælp af en
fællesfinansiering mellem Jobcenter og Socialcenter på 10 timer ugentligt
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har siden foråret 2013 deltaget i det satspuljefinansierede projekt ”Strategi for socialt
udsatte grønlændere”, som blev afsluttet den 31. marts 2016. Der har været afsat 13,4 mio. samlet til projektet, hvoraf de enkelte deltagende kommuner har fået tildelt 1.414.800 kr.
Projektets formål har først og fremmest været at opspore nyankomne socialt udsatte grønlændere tidligere,
samtidig med at der sikres en mere koordineret og helhedsorienteret indsats, der forhindrer social deroute.
Kommunen har i projektperioden arbejdet med at udvikle og afprøve en model for samarbejdet mellem
kommunale forvaltninger og frivillige/private tilbud for grønlændere. Herudover er der arbejdet med en række
tiltag for nytilkomne grønlændere, så de oplever en hurtigere kontakt til og bedre information om det danske
system, når de kommer til Danmark.
Seneste status på projektet er givet til Familie- og Socialudvalget den 9. oktober 2015. Indeværende status
behandler de aktiviteter og resultater, som er nået, samt hvordan indsatsen tænkes videreført i Aalborg
Kommune.
Afholdte aktiviteter og fortsat fokus
Det er i forbindelse med arbejdet med strategien blevet tydeligt, at gruppen af socialt udsatte grønlændere
kan inddeles i forskellige grader af udsathed. Det har ikke været muligt at ramme målgruppen med brede
aktiviteter som Velkomstpakken, Åben rådgivning eller den frivillige mentorordning, som har været forsøgt.
Der er imidlertid ligeledes gennem projektperioden gjort mange gode erfaringer. Der er bl.a. oprettet et subsite til Aalborg Kommunes hjemmeside (9000 Grønland), der samler vigtige informationer for nytilflyttede
grønlændere og samarbejdspartnere. Ved udarbejdelsen af hjemmesiden har der været stort fokus på brugervenligheden. Hjemmesiden er således både på grønlandsk og dansk, og der findes videoer i tilknytning til
hvert emne. Vedligeholdelse af hjemmesiden er forankret i Grønlænderenheden.
I arbejdet med strategien er det blevet tydeligt, at brobygning til Grønland og dialog med de grønlandske
myndigheder er afgørende, hvis der for alvor skal skabes resultater i arbejdet med socialt udsatte grønlændere. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq, der
mere detaljeret beskriver denne del. Blandt de centrale elementer i samarbejdsaftalen er et fokus på beskæftigelsesindsatsen - dels gennem etablering af private arbejdspladser og dels etablering af studieforbedrende forløb, der ruster de unge til at studere og leve i Aalborg (fokus på økonomi, kultur samt muligheder
for støtteordninger – herunder Sprogcenter Aalborgs tilbud). Herudover et generelt fokus på at forbedre
samarbejdet på myndighedsplan i forhold til voksne og/eller familier, der flytter mellem Grønland og Danmark. Blandt andet planlægges en konference i slutningen af august med fokus på det udvidede samarbejde. Dertil er der fokus på misbrugsbehandling, hvor der vil gøres brug af erfaringer fra Kommuneqarfik Sermersooq i tilrettelæggelsen af behandlingstilbud til grønlændere - samtidigt med at der vil være et øget fokus
på forebyggelse. Der er således etableret et grønlandsk behandlingstilbud i tilknytning til Det Grønlandske
Hus. Altså et endnu større fokus på fastholdelse i uddannelse og aktivering samt jobskabelse.
Evaluering og det fremadrettede arbejde
Kvalitetsenheden har foretaget en kvantitativ undersøgelse af samarbejdspartnernes oplevelse af samarbejdet. Undersøgelsen bygger på 55 respondenters svar (Alle 73 personer i følgegruppen er blevet spurgt svarprocenten er således 75 %). Der er desuden foretaget en undersøgelse af brugernes oplevelser. Resultaterne fra undersøgelsen er dog ikke valide grundet få respondenter (10).
Resultater fra samarbejdsundersøgelsen viser imidlertid, at en bredere gruppe af fagpersoner er blevet opmærksomme på den socialt udsatte grønlandske målgruppe, samt at der er opstået et tættere samarbejde
og mere videndeling som konsekvens af strategien. Eksempelvis er der etableret kontakt til mange nye
samarbejdspartnere, herunder også aktører på normalområdet, og at der er et stort engagement blandt de
involverede.
Fremadrettet vil der blive arbejdet videre med flere af de tværfaglige professionelle netværk, som er igangsat
i projektperioden. For nærmere uddybning vedrørende den konkrete repræsentation i netværkene se bilag 1.
Følgende netværk fortsætter og forankres som angivet nedenfor.
Ledelsesnetværk (forankres i Socialcenter Integration)
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At sikre koordinering af tilbud og indsatser på området
Arrangere årlige status- eller temamøder

Børn og unge (forankres i Familiegruppe Øst)
 Sikre muligheder for modersmålsundervisning og kendskab til egen kultur
 Sikre bedre og hurtigere forbyggende indsats i forhold til nytilflyttede grønlandske familier
Arbejde og uddannelse (forankres i Det Grønlandske Hus)
 Oprettelse af forpligtende aftaler med virksomheder, som kan bidrage til at færre grønlændere er på
kontanthjælp eller uddannelseshjælp
Netværk omkring socialt udsatte grønlændere (forankres i Center for Voksne)
 Arbejde mere målrettet med sundhed og sundhedstiltag
 Bedre samarbejde omkring misbrugsbehandling og livet efter behandlingen
 Bedre tilpassede boligtilbud og bostøtte, som forhåbentlig resulterer i færre hjemløse
Projektet blev afsluttet i marts 2016 med en stor temadag, som gav mange gode input samt mulighed for at
høre om de mange forskellige indsatser, der er på området. Her var både paneldebat, workshops mv. samt
bred repræsentation fra både kommunen, de frivillige/private organisationer og andre relevante interessenter.
Forankringen af projektet vil blive fulgt tæt for at sikre, at der fortsat holdes et tilstrækkeligt fokus på det samlede område.
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Bilag:
Repræsentation i netværk ifbm Strategien for socialt udsatte grønlændere
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