Familie- og Socialudvalget

Punkt 7.

Orientering om Midtvejsstatus for projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
2016-041010
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Familie- og Socialudvalget orientering
midtvejsstatus for projekt Lokalsamfundet Bygger Bro.
Beslutning:
Til orientering.
Beskæftigelsesudvalget får tilsvarende orientering på mødet den 27.09.2016.
Anne Honoré Østergaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har siden starten af 2015 været en del af det 2-årige projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
(LBB); et partnerskabsprojekt iværksat af Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med 5
kommuner.
Projektets overordnede formål er at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige foreningsliv omkring modtagelsen af flygtninge samt i integrationsperioden. Målet er at styrke det aktive medborgerskab og
dermed forbedre livsvilkår for flygtninge og deres familier i Danmark.
Det er hensigten, at projektets målsætninger og metoder skal videreføres ud over projektperioden.
Lokal organisering og økonomi
Der er nedsat en styregruppe i Aalborg, bestående af 10 repræsentanter fra civilsamfundet og 7 repræsentanter fra Aalborg Kommune. Civilsamfundet er et bredt repræsenteret udvalg af forskellige områder f.eks.
samråd, idrætsforeninger, frivillige sociale/humanitære foreninger, kirker, Integrationsrådet osv. De kommunale medlemmer repræsenterer Jobcenter Integration, Socialcenter Integration, børne- og ungeområdet,
fritidsområdet mv.
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har initieret projektet og bevilliget i alt kr. 3,7
mio. over tre år. Disse midler går til aflønning og drift af projektleder og to projektmedarbejdere på landsplan,
samt til den eksterne evaluering. Aalborg Kommune har således ikke fået midler til implementering.
Forvaltningen har afsat en halv normering i 2015 og 2016 til den kommunale koordinator svarende til kr.
225.000 pr. år. Koordinatorstillingen er forankret i Center for Tværfaglig Forebyggelse, som hører under Børne- og Familieafdelingen. Projektet er blevet drevet i tæt samarbejde med De Frivilliges Hus i Aalborg, som
ligeledes har afsat en halv stilling.
Sammenfatning af Midtvejsstatus
Projektet bliver evalueret af analysevirksomheden LG Insight. De evaluerer løbende, og har i april 2016 udarbejdet en midtvejsstatus. Denne er vedlagt som bilag.
LG Insight vurderer, at forankringen i Center for Tværfaglig Forebyggelse har været hensigtsmæssig, da
enheden i forvejen har et bredt samarbejde med frivillige, og således har kendskab til området, samt kan
tænke indsatsen for flygtninge sammen med andre indsatser og projekter. Den tætte koordinering med De
Frivilliges Hus har givet god sparring og forstærket inddragelsen af frivillige. Dog kræver placeringen af den
kommunale koordinator adskilt fra myndighedsområdet, at der er øget opmærksomhed på koordinering med
de øvrige opgaver.
Ift. kommunale ressourcer vurderes det, at der er brugt væsentlig flere timer på projekt LBB end den halve
normering. Det skyldes, at kommunale nøgleledere og medarbejdere har været inddraget i styregrupper,
arbejdsgrupper samt på borgermøder. Konklusionen er, at ”det har bidraget til en helhedsorienteret forståelse af projektet på tværs af afdelinger og områder.” (s. 4).
Der lægges vægt på betydningen af, at der fra starten har været politisk og ledelsesmæssig opbakning til
projektet. Hertil understreges betydning af, at modtagelse og integration af flygtninge i Aalborg Kommune er
italesat som en fælles opgave på tværs af forvaltninger.
LG Insight vurderer, at der ”har været tale om reel samskabelse mellem frivillige og kommunale aktører, hvor
man i fællesskab har defineret udfordringer og løsninger.” (s. 6). Dette udspringer bl.a., at der fra kommunen
og civilsamfundet har været en gensidig bevidsthed om de forskellige styrker, vilkår og forudsætninger man
agerer i, og hvordan der kan drages nytte heraf.
Det vurderes, at projekt LBB har ført til en tættere koordinering mellem kommunen og de frivillige sociale
foreninger såvel som folkeoplysningsområdet. LG Insight fremhæver dog også, at ”Det kræver investering af
tid og ressourcer. Projektet har skabt rammerne for et fremadrettet tæt samarbejde.” (s. 6).
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Aktiviteter under projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
Der nævnes forskellige aktiviteter, som er udsprunget af projekt LBB. Eksempelvis:











Afholdelse af en række lokale borgermøder
Frivilliggrupper tilknyttet gennemgangsboligerne
Brobygning til fritids- og kulturlivet
”Friendly Football” – ugentlig fodboldtræning, hvor alle kan komme og deltage
Netværk mellem frivillige foreninger på integrationsområdet og et fælles overblik over eksisterende
tilbud til flygtninge og indvandrere
Brobygning til aftenskoletilbud
Frivillige netværksfamilier under Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp
Frivillige yder praktisk hjælp til flygtninge
Mødested for nyankomne flygtninge og frivillige på Park
”Flyt en flygtning” – frivillig flyttehjælp til flygtninge, der skal fra midlertidig til permanent bolig

Anbefalinger fra midtvejsstatus
LG Insight kommer med en række anbefalinger ift. den videre projektindsats. Her nævnes bl.a.


At sikre overgangen mellem projekt og drift, så det fortsat kan ses i sammenhæng med myndighedsopgaver, men ikke mister fokus blandt disse.



At overveje fast ansættelse af koordinator for området.



At styrke kommunikation til frontmedarbejderne om projektindsatsen.



At der afsættes den fornødne tid til samarbejdet med frivillige, så der f.eks. kan gives tilbagemeldinger på henvendelser og orienteres om ændringer.



At have fokus på, hvordan flygtninge bliver en del af det brede civilsamfund og fastholdes i forskellige aktiviteter og interessefællesskaber.
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Bilag:
Midtvejsstatus Aalborg 200616.pdf
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