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Sagsbe skri velse
Aalborg Universitet har i samarbejde med KORA, Røde Kors, Ældresagen, Dansk flygtninge hjælp –
Frivillignet og Aalborg Kommune (Familie- og Beskæftigelses forvaltningen og Ældre- og
Handicapforvaltningen) s øgt fondsmidler hjem fra Velux Fonden til projektet: Samskabelse mellem offentlige
og frivillige akt ører: Modeller for praksis og samarbejde i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre.
Der er i december 2016 modtaget endeligt tilsagn fra Velux Fonden om, at de ans øgte fondsmidler er
bevilget.
Projektet vil forløbe i perioden 2017 til 2019 og h ar i udgangspunktet et samlet budget på 5, 2 mio. kr., hvoraf
1,2 mio. kr. er medfinansiering og 3,9 mio. kr. er det ans øgte beløb. Det er forudsat, at Aalborg Kommune
gennem de to forvaltninger medvirk er med en egenfinansiering, der udgør 0,140 mio. kr. Velux Fonden har
bevilget 3,3 mio. kr., hvorfor der udestår en gennemgang af det samlede budget parterne imellem for at sikre
en tilpasning s varende til 0,6 mio. kr.
Projektets overordnet formål er at unders øge hvad ’samskabelse’ indebærer mellem offentlige og frivillige
aktører i socialt arbejde med ældre og flygtninge. Der er særligt fokus på hvilke potentialer denne
arbejdsform rummer i forhold til at udvikle optimale organisatoriske modeller og praksisser for socialt arbejde
med disser brugergrupper. Der er også fok us på hvilk e nye positioner og handlemuligheder der skabes for
både ældre og flygt ninge, og for professionelle og frivillige igennem samskabende sociale inds atser,
herunder hvordan optimale modeller skabes for samarbejde.
Det er forventningen, at projektet vil bidrage med viden om hvordan ’samskabelse’ i praksis foregår o g
hvordan potentielle muligheder udfoldes og udfor dringerne håndteres. Det er således intentionen, at
projektet forener grundforskning med praksisudvikling gennem tæt samarbejde mellem forskere,
organisationer og praksis med den hensigt at udforske det eksisterende og på den baggrund udvikle nye og
bedre velfærdsydels er og aktiviteter til de udsatte brugergrupper.
Organisering
Forskningsprojektet er forankret ved Aalborg Universitet, men gennemføres i tæt samarbejde med KORA,
Røde Kors, Ældresagen, Dansk Flygtningehjælp og Aalborg Kommune. I Aalborg Kommune er
forskningsprojektet forankret ved Center for Tværfaglig Forebyggelse, samt i Plejeboligfunktionen og
Træning og Aktivitet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Tovholder på projektet for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen er Centerleder Denise Bakholm. Tovholder på projektet for Ældre- og
Handicapforvaltningen er sundhedsstrategisk konsulent Vibeke Byg. Projektet organiseres med en
projektleder fra Aalborg Universitet, en t vær-organisatorisk styregruppe og en intern projektgruppe i Aalborg
Kommune.
Projektlederen er Lektor Morten Frederiksen, Aalborg Universitet, der er ans varlig og daglig projektleder.
Projektlederen har ans var for koordination af projektgruppen, ansæ ttelse og ledelse af post. doc.
budgetans var, koordinering af workshops, seminarer, formidling og publicering mm. Projektlederen deltager i
planlægning, gennemførelse og analyse i kortlægnings fasen, plan og gennemførels e af udviklingsfasen
samt dataanalyse og udviklingsseminarer i iværksættelsesfasen. Projektlederen har ans var for planlæ gning,
koordinering og k valitetssikring af den k valitative dataindsamling. Projektlederen har o gså ans var for analyse
og publicering, samt planlæ gning af og deltagelse i populær formidling og udarbejdelse af hovedrapport om
modelanbefalinger og værkt øjer.
Følgegruppen er sammensat af anerkendte internationale og danske eksperter på socialt arbejde og
samskabelse, civilsamfund og velfærd.
Styregruppen vil bestå af repræsentanter fra Aalborg Universitet, KORA, Røde Kors, Ældresagen, Dansk
Flygtningehjælp og Aalborg Kommune. Fra Aalborg Kommune vil repræsentanter fra Center for Tvæ rfaglig
Forebyggelse og Job- og Socialcenter Integration i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indgå, samt
repræsentanter fra Plejeboligfunktionen, Træning og Aktivitet, K valitets- og Innovationsenheden i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Intern projektgruppe vil blive nedsat og bestå af repræsentanter fra Center for Tværfaglig Forebyggelse og
Job- og S ocialcenter Int egration i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, samt repræsentant er fra
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Plejeboligfunktionen, Træ ning og Aktivitet, Kvalitets- og Innovationsenheden i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Økonomi ske konsekvenser
Aalborg Universitet har i samarbejde med KORA, Røde Kors, Ældresagen, Dansk flygtningehjælp –
Frivillignet og Aalborg Kommune (Familie- og Beskæftigelses forvaltningen og Ældre- og
Handicapforvaltningen) modtaget en bevilling på 3,3 mio. kr. til forskningsprojektet ’Samskabelse mellem
offentlige og frivillige akt ører’ af Velux Fonden. Der var i udgangspunktet søgt om 3,9 mio. kr., hvorfor der
udestår en dialog mellem projektets parter i forhold til at budgettilpasse projektet med 0,6 mio. kr.
Forskningsprojektet er forankret omkring Aalborg Universitet. Aalborg Kommune (FB og ÆHF) er med som
cases.
I projektmidlerne er der i udgangspunktet afsat 0,2 mio. kr. til Aalborg Kommunes (FB og ÆHF) til
medarbejdertimer, der forventes at blive brugt i form af mødedelt agelse i diverse møder. Både Center for
Tværfaglig Forebyggels e og Socialcenter Integration i Familie og Beskæftigelses forvaltningen, samt
Plejeboligfunktionen, Træ ning og Aktivitet samt Kvalitets- og Innovations enheden i Ældre- og
Handicapforvaltningen vil komme til at levere medarbejdertimer til projektet. Den endelige fordeling af
projektmidlerne til Aalborg Kommune vil bero på en dialog med de øvrige aktører i projektet.
Aalborg Kommune (FB og ÆHF) medfinansierer forskningsprojektet med 0,140 mio. kr. til timer til
mødedeltagelse i diverse møder, der måtte ligge ud over de 0,2 mio. kr., der er afsat og afholdes inden for
afdelingernes respektive budget ramme.
Aalborg Universitet har ans øgt om 2,4 mio. kr. til løn og drift, samt medfinansierer projektet med 0,9 mio. kr.
KORA har ans øgt om 0,280 mio. kr. til løn.
Røde Kors har ans øgt om 0,09 mio. kr. til løn, samt medfinansierer projektet med 0,06 mio. kr.
Ældresagen har ans øgt om 0,09 mio. kr. til løn, samt medfinansierer projektet med 0,06 mio. kr.
Dansk flygtningehjælp - Frivillignet har ansøgt om 0,09 mio.kr til løn, samt medfinansierer projektet med 0,06
mio. kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Velux Fonden inkl. præsentation af deltagere, cv, budget og publikationslister
Bilag 2: Bevillingsbeskrivelse
Tidsplan
FL
24.01. 2017
Ældre- og Handicapudvalget 08.02.2017 Orientering
Indstilling til orientering i Familie- og Beskæftigels esforvaltningen 25.01.17
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Bilag:
Bilag 1 -Ansøgning nr 14400.pdf
Bilag 2 - Bevillingsbrev14400.pdf
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