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Indledning  

En sjakbajs kører hver morgen i en minibus med op til 8 grønlandske projektdeltagere ud på dagens 

daglejeropgave. Arbejdet varierer, men foregår typisk på virksomheder, eller ved landbrug. Det 

udføres eksempelvis med hæksaks, brækjern, malerpensel eller kost, der ryddes op og flyttes rundt 

på ting, der pakkes og stables. Formålet er at give deltagerne, der alle er grønlændere og enten 

førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere med længere tids ledighed bag sig, erfaring og 

succes med arbejdsmarkedet, gennem en hverdag, hvor de fastholdes på at stå op om morgenen for 

at passe et arbejde. Nogle har fået arbejde udenfor projektet, andre har gennem deltagelse i projektet 

opnået større stabilitet i hverdagen. At søge at nå de udsatte med et direkte arbejdsmarkedsrettet 

tilbud har været en succes. 

 

Grønlænderprojektet – et daglejerprojekt for grønlændere i Århus afsluttes pr. 31. december 2006 

efter at have kørt 1½ år. Projektet er et samarbejde mellem Århus Kommunes Beskæftigelses – og 

Socialforvaltning og Det Grønlandske Hus i Århus. Økonomisk gennemføres det med støttet fra 

Den Europæiske Socialfond (Socialfonden). Projektet ledes i det daglige af Arbejdsmarkedsnetværk 

(AMN) der er en afdeling under Beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune, samt af en 

styregruppe hvor de to forvaltninger og Det Grønlandske Hus i Århus er repræsenteret.  

 

Deltagerdelen er mobil eftersom dets deltagere udfører daglejeropgaver rundt omkring for 

forskellige virksomheder, landbrug og privatpersoner. Det holder om morgenen til i ’Kammaks’ 

lokaler. Kammak er et aktiveringsprojekt beliggende i Århus midtby der drives af Det Grønlandske 

Hus.  

Projektet er et arbejdsmarkedsrettet tilbud til byens udsatte grønlandske borgere. Alle der selv 

opfatter sig som grønlændere har været inkluderet i målgruppen. Der har ikke været krav om at 

deltagere skulle være født i Grønland, have grønlandsk som modersmål el.lign.  

Det primære indsatspunkt og fokus for projektet har været at højne deltagernes livskvalitet gennem 

arbejde, sekundært har deltagerne fået hjælp til at få bragt deres personlige forhold i orden.  

 

Nærværende rapport opsummerer projektets erfaringer. Den bygger på en projektbeskrivelse og ni 

statusrapporter hvori projektets erfaringer løbende er beskrevet. Vil man have en dybere forståelse 
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for hvordan projektet har udviklet sig som det har, og større indblik i historik og argumenter, må 

man læse disse statusrapporter1.  

Projektets erfaringer er i nærværende evalueringsrapport præsenteret tematisk og beskriver projektet 

fra forskellige vinkler. Hovedvægten er lagt på erfaringerne med at oprette et eksklusivt tilbud til 

udsatte grønlændere, samt på de begrænsninger projektet har måttet indrette sig under i forhold til 

den kommunale forvaltning og Socialfonden.  

 

Baggrunden for at oprette et tilbud der er eksklusivt for grønlandske udsatte, var en oplevelse af, at 

der gøres for lidt for de udsatte grønlandske borgere i byen. Grønlændere er danske statsborgere 

pga. Grønlands rigsfællesskab med Danmark, men de er en befolkningsgruppe der ikke er født og 

opvokset i Danmark. De taler ikke dansk som modersmål og kender ikke samfundet på samme 

måde som indfødte danskere gør. De flytter til Danmark uden at møde en særlig integrationsindsats, 

eftersom de som danske statsborgere ikke er omfattet af Integrationsloven. Projektet har afbødet 

tendensen til at de udsatte grønlændere har ”fået lov til” at gå i fred uden at møde tiltag der har taget 

højde for deres særlige etniske tilhørsforhold og forskellighed fra majoritetsbefolkningen i 

Danmark. 

 

Tesen bag oprettelsen af projektet som beskrevet i projektbeskrivelsen er at: ”Deltagerne vil øge 

deres livskvalitet gennem deltagelse i daglejerprojektet. En del af dem vil, på grund af indsatsen, få 

mod på at komme ud af deres eventuelle misbrug, og få et arbejde (evt. fleksjob/skånejob mv.). En 

del vil få større tilfredshed blot ved at arbejde som daglejere, og denne form for tilknytning til 

arbejdsmarkedet vil være målet for dem.”.2  

Ud fra ovenstående har projektet været en succes. Et betydeligt antal deltagere har oparbejdet større 

stabilitet og fået mere orden i deres personlige forhold gennem deres deltagelse i projektet. Flere er 

på vej til selvforsørgelse efter at have været passive kontanthjælpsmodtagere i, for nogles 

vedkommende, flere år3.  

 

 

 

 

                                                 
1 Statusrapporterne ligger på Arbejdsmarkedsnetværks hjemmeside: www.amnet.dk  
2 Projektbeskrivelsen kan findes på: www.amnet.dk 
3 Afsnittet ’Projektet faktuelt’ sætter tal på hvor mange deltagere projektet har haft indskrevet gennem tiden og hvor mange af dem der er kommet i 
arbejde udenfor projektet.   
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Projektstøtte 

Projektevalueringer igangsættes traditionelt efter et projektforløb, når det allerede er for sent at 

justere kursen i projektet. De udføres for at bedømme om projekter lever op til deres formål, samt 

for at dokumentere brugbar viden til efterfølgende projekter eller mere etablerede indsatser. I dette 

projekt blev evalueringen påbegyndt samtidig med projektet, og er blevet varetaget af en 

’projektstøtte’, der selv har været medarbejder i projektet. Projektstøttens produkt har været en 

række statusrapporter der dokumenterer projektets udvikling, de ansattes metodeovervejelser, 

hvilke problemer der er blevet taklet, og med hvilket resultat. Evalueringen er foregået løbende, 

både farbare veje og vildveje, overvejelser projektgruppen har haft undervejs, og den nye viden 

disse har skabt, er derfor medtaget i statusrapporterne. Fokus har været på projektet som en proces, 

der kunne læres af, og justeres på, under vejs. I modsætning hertil har traditionel evaluering fokus 

på resultatet af projektet, på tal, og på en tilbageskuende opsamling af viden som, hvis man er 

heldig, kan inspirere kursen der lægges i nye projekter, men som ikke kan rette op på det projekt der 

er i gang.  

Evalueringen af projektet har været intern og som ansat i projektet har projektstøtten, udover den 

løbende projektevaluering, eksempelvis arbejdet med at oplyse om projektet blandt virksomheder 

der kunne være potentielle kunder for projektet (virksomhederne benævnes ’kunder’ fordi de køber 

daglejersjakkets arbejdskraft), og med at hverve deltagere til projektet. Projektstøtten har også 

udarbejdet informationsmateriale, vikarieret for jobkonsulent og sjakbajs, samt deltaget i projektets 

styregruppe. Projektstøtten har altså været både medbesluttende og udfører af de praktiske 

arbejdsopgaver i projektet. Imod en intern evaluator taler, at denne ikke kan være uvildig. Dette 

opvejes dog af den dybere forståelse den ansatte har af projektet gennem sin førstehåndsviden om 

de problemstillinger der gør sig gældende, samt af at den løbende evaluering sikrer, at erfaringerne 

dokumenteres i processen og ikke blot retrospektivt. 

 

I udgangspunktet var det meningen at projektstøtten skulle støtte sjakbajs og jobkonsulent i at 

skrive personlig logbog, hvori de skulle beskrive deres indsats, samt overveje resultaterne heraf. 

Med de øvrige arbejdsopgaver de har haft i projektet, har det dog ikke været muligt for dem at 

bruge tid på at skrive logbog. Projektstøtten overtog derfor opgaven med at opsamle deres, og 

hendes egne, erfaringer. Metoder hertil har været:  

- Deltagerobservation: Projektstøtten har deltaget i arbejdsopgaver med sjakket. Dette har 

givet direkte indtryk fra projektet uden at disse har skullet gå gennem adskillige led 
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forinden. Den uformelle snak med deltagerne, kontakten med kunden, organisering af 

arbejdet, stemningen på en arbejdsdag, arbejdsindsatsen, og emnerne der er blevet talt om, 

har tilsammen givet et nuanceret billede af dagligdagen i projektet som ikke kan 

tilvejebringes gennem tredje part 

- Erfaringsopsamling gennem samtaler med jobkonsulent og sjakbajs 

- Projektstøttens egne erfaringer med praktiske opgaver i projektet: Hverve- og 

oplysningsarbejde, opsøgende arbejde blandt potentielle kunder, samt som vikar for sjakbajs 

og jobkonsulent 

- Spørgeskemaundersøgelse blandt projektdeltagerne 

- Formelle beslutninger fra projekt- og styregruppemøder er medtaget i statusrapporterne i det 

omfang de har været relevante 

 

Projektstøtten er ud over at være deltidsansat i AMN, deltidsansat i Grønlænderprojektet i Center 

for Særligt Socialt Udsatte (CSSU). CSSUs Grønlænderprojekt udreder og dokumenterer 

situationen for de udsatte grønlændere i Århus, samt formidler den dokumenterede viden i 

forvaltningen og til andre relevante aktører. Den viden om målgruppen der herigennem er bragt ind 

i Daglejerprojektet har valideret overvejelserne over hvad der er succeskriterier i arbejdet med 

målgruppen betragteligt. AMNs indsats for borgeren er beskæftigelsesrettet, derfor ligger fokus på 

at bringe folk i arbejde. CSSUs indsats er social og har fokus på at få hele borgerens liv til at hænge 

sammen.  

Det Grønlandske Hus’ deltagelse i styregruppen, samt det daglige samarbejde med medarbejdere i 

Kammak, har bibragt en nødvendig bredere kontekst for arbejdet med deltagerne i Daglejerprojektet 

gennem den særlige viden om udsatte grønlændere disse instanser besidder. Dokumentationen af 

Daglejerprojektet er udført under vejledning af centerchefen i CSSU. 

 

 

Målgruppe 

Projektet har været en succes for de deltagere der har været modtagelige for projektet, og er blevet 

deltagere, fordi de har haft et ønske om at få en mere stabil dagligdag og/eller komme i arbejde. 

Imidlertid har temaet deltagerhvervning og fastholdelse været gennemgående i hele 

projektperioden, og er som sådan udtryk for målgruppens virkelighed; de udsatte grønlændere 

projektet har søgt at nå, er meget langt fra at kunne bestride et job på arbejdsmarkedet. For mange 
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er succeskriteriet snarere at holde sig tørlagt i en måned, end det er at blive selvforsørgende. En 

nærmere beskrivelse af målgruppen er nødvendig for at bibringe en kontekst til bedømmelse af 

projektets resultater.  

 

Målgruppen betegnes i denne rapport som ’udsatte grønlændere’4. De forsørges gennem enten 

førtidspension eller kontanthjælp. De tilhører matchgruppe 4 og 5 i kontanthjælpssystemet, dvs. at 

de bedømmes til at have problemer ud over ledighed, - modsat matchgruppe 1-3 der forventes at 

kunne komme hurtigere i arbejde. For de fleste har der været tale om længere tids ledighed. Mange 

har ingen eller kun ringe arbejdserfaring fra Danmark, evt. heller ikke fra Grønland. De mangler 

papirer på kompetencer eller har kompetencer der ikke umiddelbart kan overføres til Danmark. De 

har svært ved at gennemskue både det offentlige system og arbejdsmarkedet i Danmark. Dertil 

kommer at flere har en hverdag, der er præget af misbrug af alkohol og/eller hash. Nogle er 

hjemløse i perioder. Flere er sprogligt handikappede, da de ikke kan nok dansk til helt at begå sig i 

Danmark. Alt dette betyder, at det at få og beholde et arbejde opleves som uoverskueligt for 

målgruppen. Der er ingen fremdrift og en udtalt modløshed i forhold til troen på egne muligheder 

på arbejdsmarkedet.  

 

Projektets filosofi er, at hvis bare en deltager er mødt op én dag, er den dag en succes. Hvis en 

deltager har haft en periode med stabilitet i fremmøde og så igen bliver ustabil, er dette ikke en 

fiasko, men derimod positivt, at han har kunnet fastholde deltagelse den tid, han har. Det ville være 

bedre, hvis han aldrig faldt tilbage i misbrug, men den tid der er gået godt, giver håb om, at det kan 

blive sådan igen.  

Tidligere misbrugere lever med en livslang tilbagefaldsrisiko. Flere af projektets deltagere har været 

aktive misbrugere mens de har været i projektet, og det er urealistisk, at de fra den ene dag til den 

anden kan forlade deres liv som misbrugere. Men hver dag hvor der er blevet røget eller drukket 

mindre, eller hvor dagen har budt på succesoplevelser, fællesskab og nye erfaringer, har været en 

succes. Eksempelvis var en deltager kommet i praktik på en virksomhed. Han havde gennem 

længere tid udtrykt ønske herom og havde været meget stabil i sit fremmøde i projektet. Da det kom 

til stykket var jobbet imidlertid ikke noget for ham alligevel. Han mente det var for hårdt, og for 

langt væk fra hvor han bor. Virksomhedens version var, at vedkommende ikke var parat til at have 

et arbejde, ikke villig til at lave noget, og i øvrigt havde et for aktivt alkoholmisbrug. Selvom 
                                                 
4 Med ’udsatte grønlændere’ menes i denne sammenhæng en gruppe af grønlændere i Danmark, som har svære sociale problemer. Det kan f.eks. være 
hjemløshed, forskellige former for misbrug, social isolation, samt forskellige former for psykiske og helbredsmæssige problemer. 
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personen hurtigt stoppede i praktikken, kunne han høste gode erfaringer i at have prøvet at arbejde i 

virksomheden. Han oplevede, at der var nogen der var villige til at beskæftige ham, at der på et 

tidspunkt, når han selv bedre kan magte det, er en plads til ham på arbejdsmarkedet. Oplevelsen 

blev fulgt op af jobkonsulenten i samtaler med vedkommende, hvor deres snak om misbrug og 

motivation kunne få et konkret afsæt. Praktikken var et skridt på vejen til, at arbejde kan blive en 

reel mulighed for vedkommende. Et lille skridt som ikke endte med fast arbejde, men forsøget er 

ikke spildt fordi han ikke blev i jobbet og det skal ikke anskues som blot endnu et nederlag, men 

derimod bruges som en erfaring. 

 

På trods af det her tegnede billede af målgruppen, er der deltagere, der er på vej til selvforsørgelse. 

Det er de bedst fungerende i gruppen, der har lettest ved at fastholde de job de er blevet formidlet. 

At det er sværere for andre, eller at nogle end ikke har turdet prøve at komme i arbejde udenfor 

projektet, gør ikke projektet til en fiasko for dem. Det er ikke realistisk for dem at komme i fast 

arbejde på nuværende tidspunkt. Alene det at de kan fastholde deres deltagelse i projektet, og der 

har et arbejdsliv er en stor succes. 

 

 

Projektet faktuelt: 

Ideen bag oprettelsen af et daglejerprojekt var at give deltagerne mulighed for at møde op og 

arbejde de dage dagsformen var til det. Tanken var, at personer i målgruppen ikke kan gå fra 

længere tids ledighed og misbrug til et otte til fire job; men at de som daglejere alligevel kan få 

gode oplevelser og erfaringer med at arbejde, og derved måske langsomt bevæge sig tættere på, at 

kunne indgå på arbejdsmarkedet.  

Med projektet ønskedes ydermere afprøvet, om det ville være lettere at tiltrække de udsatte 

grønlændere med et eksklusivt grønlændertilbud, end det er at fastholde dem i projekter, der ikke 

henvender sig specifikt til denne gruppe. Det blev antaget, at muligheden for samvær med andre 

grønlændere ville være et aktiv for projektet, og tiltrække de udsatte grønlændere, der har svært ved 

at begå sig i større sammenhænge med øvrige misbrugende eller udsatte borgere der er af etnisk 

dansk herkomst eller f.eks. er flygtninge/indvandrere. 

 

Bemandingen i projektet er: sjakbajs, jobkonsulent, administrativ medarbejder og projektstøtte. 

Sjakbajsen er fuldtidsansat. Han kører bussen og er den daglige leder af arbejdet som han instrueres 
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i af projektets kunder. Han er også den sociale leder af daglejergruppen, og den ansatte som 

tilbringer sin dagligdag med daglejerne. Han har fastholdt daglejerne ved at holde sig i personlig og 

telefonisk kontakt med både de, der kom regelmæssigt i projektet, og de, der i højere grad har 

skullet fastholdes eller motiveres til at møde op. Desuden har han udført en del opsøgende arbejde 

for at tiltrække og fastholde deltagere. Det opsøgende arbejde er udført på varmestuer, til offentlige 

arrangementer for grønlændere i byen, eller offentlige arrangementer for udsatte generelt, samt 

andre steder hvor de udsatte grønlændere i Århus samles (se projektets statusrapporter for en 

nærmere gennemgang af hvor der er hvervet deltagere).  

Jobkonsulenten har stået for at skaffe arbejde til projektet, og til de daglejere der ønskede at prøve 

kræfter med et job udenfor projektet. Jobkonsulenten har også stået for indberetninger på deltagere 

til sagsbehandlerne på de respektive beskæftigelsescentre deltagerne er henvist fra. Jobkonsulenten 

er ansat halvtids i projektet og halvtids i AMN som almindelig jobkonsulent, hvilket har givet ham 

adgang til AMNs netværk af virksomheder.  

Den administrative medarbejder står for det regnskabstekniske i forhold til deltagernes honorar og 

indtægterne fra projektets kunder, og har ansvar for afrapporteringer i forhold til Socialfonden. 

Projektstøtten er ansat deltids med stillingsindholdet som er beskrevet i afsnittet om projektstøtte.  

 

Daglejernes arbejdsdag starter med at møde op i Kammak om morgenen eller samles op af 

sjakbajsen på dennes vej til Kammak. I Kammak får de morgenmad og smører madpakke, og 

bussen pakkes med relevant værktøj, arbejdstøj og arbejdsredskaber. Herefter kører daglejerne ud 

på dagens opgave, der eksempelvis kan være forefaldende arbejde, høst, arbejde i have og park, 

maleopgaver osv. Kunderne er fortrinsvis landmænd, et bredt felt af virksomheder samt private. Der 

arbejdes sjældent mere end en uge af gangen ved den samme arbejdsgiver, hvilket sikrer en 

variation i arbejdet, og sikrer at deltagerne får erfaringer med forskellige arbejdsopgaver. Til 

fyraften bliver deltagerne kørt tilbage til byen. Deltagelse i projektet foregår på alkohol – og hashfri 

basis. 

 

Der møder gennemsnitligt 4-5 daglejere op for at arbejde. Hver 14. dag modtager daglejerne et 

honorar, der optjeners pr. time i projektet og lægges oveni deres normale forsørgelse. Honoraret er 

på kr. 12,45 i timen, som der svares skat af. Honorarets størrelse er bestemt af hvor meget man må 

tjene ved siden af sin kontanthjælp, uden at blive trukket heri5. Hvis en deltager er med på 

                                                 
5 Loftet for hvad man må tjene ved siden af førtidspension er højere, men honoraret er ens for alle deltagere. 
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daglejeropgaverne fuldtids, kan han lige holde sig under dette loft. Derudover får daglejerne gratis 

morgenmad og frokost, og hvis der er behov for buskort, fordi de bor langt fra Kammak, har de 

mulighed for at få bevilget dette.  

 

Projektet har haft i alt 27 deltagere indskrevet i løbet af projektperioden. Ud af disse er 10 blevet 

formidlet arbejde. De er stort set alle startet med virksomhedspraktik, nogle er derefter overgået til 

job med løntilskud. Ikke alle 10 der kom i virksomhedspraktik har fastholdt praktikken. 

Øjebliksbilledet den 7. december er, at 2 deltagere er i løntilskud og 3 er i praktik. De øvrige der har 

været formidlet arbejde gennem projektet er enten langtidssygemeldte og ved at blive afklaret til 

førtidspension, er rejst til Grønland, eller er droppet ud af praktikken fordi jobbet ikke passede dem.  

Enkelte har været deltagere længe, men været meget sporadiske i deres fremmøde. I sådanne 

tilfælde er vedkommendes sagsbehandler, der har henvist til projektet fra et af kommunens 

beskæftigelsescentre, blevet inddraget, dette med henblik på, at få deltageren til at forstå 

nødvendigheden af at møde mere op, for at få større udbytte af projektet. Alle sagsbehandlere der 

har haft personer henvist til projektet har modtaget information om deltagernes fremmøde hver 14. 

dag. 

 

Det billede der gives her med hensyn til fremmøde og formidling af arbejde udenfor projektet er et 

øjebliksbillede. Vi kan ikke vide om de der nu er i løntilskud fastholder deres job eller går tilbage 

på overførselsindkomst. Eller hvor lang tid der går, før de der er blevet stabile projektdeltagere 

eventuelt får lyst til at prøve kræfter med et ordinært job (eller et skåne/fleksjob). Vi ved heller 

ikke, om de vil få lyst til dette overhovedet, eller om tiden vil vise, at de skal tilbydes andet end 

arbejde for at nedbringe deres misbrug/bedre deres sociale problemer generelt.  

Resultaterne af projektet kan ikke følges systematisk videre frem, fordi projektet stopper. Men det 

kan, på baggrund af den løbende og nuancerede evaluering konkluderes, at projektet har fået nogle 

mennesker videre i praktik og løntilskud på vej mod regulært arbejde, og på samme tid, har dannet 

ramme om en god hverdag for deltagerne. Dette gør det oplagt at fortsætte en daglejerordning for 

byens udsatte grønlændere, og arbejde videre med den viden der er opnået gennem projektets 1½ år.  
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Daglejerarbejdet 

Projektets kunder har som tidligere nævnt været en bred vifte af virksomheder, landmænd og samt 

private. For en nærmere præsentation af arbejdsopgaverne, kan statusrapporterne konsulteres. 

Generelt har det været let at finde arbejdsopgaver til projektet, og der har været en del faste kunder. 

De faste kunder har været en fordel for jobkonsulenten, da det har været krævende kontinuerligt at 

skaffe nye kunder. Det har været en kunst at planlægge arbejdsopgaverne, så der har været noget at 

lave hver dag, og samtidig gøre plads til, at nogle ting tager længere eller kortere tid end planlagt 

grundet arbejdets beskaffenhed og/eller vekslende fremmøde blandt daglejerne. Puslespillet har 

skullet gå op, så der har været arbejde til sjakket alle dage, og kunderne samtidig har fået deres 

ønsker til udførelsestidspunkt opfyldt. Her har det været nødvendigt med høj grad af fleksibilitet fra 

kundernes side.  

 

Projektets placering i AMN har været afgørende for dets arbejdsmarkedskontakter. Jobkonsulenten 

har arbejdet i et hus med 50-60 jobkonsulentkollegaer, der arbejder med at få borgere i arbejde, og 

som tilsammen har et udbygget netværk af virksomheder. Også den nuværende situation på 

arbejdsmarkedet, med en historisk lav ledighed og diverse tiltag i forhold til ’det rummelige 

arbejdsmarked’, har sandsynligvis haft en gunstig indflydelse på mulighederne for både at finde 

kunder til projektet, og på at få de enkelte deltagere i arbejde udenfor projektet. En 

arbejdsmarkedssituation der er blevet udnyttet ved at opstarte et projekt for målgruppen netop nu. 

 

Prisen for udførelse af arbejdsopgaverne kan angives som en yderligere faktor, der har gjort det 

forholdsvis let at finde kunder. Som værende et kommunalt aktiveringstilbud under Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er de arbejdsopgaver der udføres af projektet prissat efter 

kalkuleringsskemaer der dokumenterer, at kommunernes beskæftigelsesprojekter ikke er 

konkurrenceforvridende. Dette gøres ved at begrunde hvorfor arbejdskraften ikke er en hundrede 

procents arbejdskraft6. Grundene der retfærdiggør at projektet tager en lavere pris for udførelse af 

daglejeropgave end den der ville gælde på arbejdsmarkedet generelt er bl.a., at det er svært at 

bedømme hvor lang tid det vil tage holdet at udføre en given opgave, og om de besidder ekspertisen 

og kræfterne til jobbet. Desuden er antallet af daglejere der møder op pågældende dag ubekendt. 

Hvis der kalkuleres med 8 fremmødte daglejere, regner kunden og jobkonsulenten med, at arbejdet 

skrider hurtigere frem, end det gør hvis der kun møder det halve op. Der er også forskel på 

                                                 
6 Arbejdsmarkedsstyrelsens ’Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter’ af 18. juni 2004. 
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arbejdskraftens formåen fra dag til dag afhængigt af hvilke daglejere der møder op; nogle er 

stærkere end andre, og daglejerne har forskellige færdigheder.  

 

Slutteligt skyldes projektets tiltrækning på kunderne, at de gennem projektet har nem adgang til 

løsarbejdere, der har kunnet tilkaldes, når der var behov for ekstra arbejdskraft. Projektet har været 

en mulighed for at komme til bunds i arbejde, der hober sig op, uden at kunden har skullet tage sig 

af det medfølgende papirarbejde. At ansætte arbejdskraft på dag til dag basis ville for mange af 

projektets kunder være for tidskrævende, idet de så selv skulle stå for annoncering efter arbejdskraft 

og for ansættelser, administration af løn, pension, feriepenge mm. I projektet er kommunen 

arbejdsgiver og dette har været en fordel for kunderne, når de kun lejlighedsvis har haft brug for løs 

arbejdskraft7. 

 

I projektansøgningen anføres det, at det ikke kan udelukkes, at daglejerjobs vil blive den fremtidige 

form for arbejdsmarkedstilknytning for en del udsatte grønlændere. Derfor har det været et 

overordnet mål for projektet at legitimere daglejerjobs og synliggøre de udsatte grønlændere som en 

gruppe, der kunne udføre denne slags arbejde. Dette er til fulde sket i løbet af projektperioden. I 

AMNs nyhedsbrev fra januar 2006, og i diverse radioudsendelser, har projektet fået meget positiv 

omtale af kunder8. Daglejerne er blevet rost for at levere ihærdig og grundig arbejdskraft, og for at 

være kendetegnet ved godt humør. På denne måde opfyldes også et andet af projektets formål, 

nemlig at der gives et nyt og positivt image til gruppen af udsatte grønlændere.  

 

 

Formelle rammer  

Projektet er et tilbud under Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Havde man etableret en 

daglejerordning der betalte fuld løn, og hvor daglejerne forsørgede sig udelukkende ved 

daglejerarbejdet, ville rammerne for projektet selvsagt have været anderledes. Nu har projektet 

været et kommunalt beskæftigelsesprojekt, og målgruppen har været borgere på 

overførselsindkomst. Samarbejdet med kommunens sagsbehandlere, der har henvist klienter til 

projektet, har været et grundvilkår. Ligeså har det været et grundvilkår, at projektet er finansieret 

med støtte fra Socialfonden, og at det er udført som et eksklusivt grønlænderprojekt i samarbejde 

                                                 
7 Se AMNs nyhedsbrev december 2006. 
8 AMNs nyhedsbrev januar 2006 bringer interview med 3 kunder. KNR (Kalaallit Nunaata Radioa/Grønlands radio) bragte den 7. februar 2006 et 
indslag, hvor en arbejdsgiver udtaler sig meget rosende om daglejernes arbejdsindsats. I de øvrige presseindslag om projektet har der ikke været 
udtalelser fra kunder, men stadig meget positiv omtale af projektet.  
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med Det Grønlandske Hus i Århus. Dette afsnit beskriver projektets rammer. De har været 

bestemmende for udformningen af projektet, for hvilke problemer det er løbet ind i, og for hvordan 

det har været muligt at løse dem.  

 

Fra daglejer til deltager 

Som projekt støttet af Socialfonden er projektet underlagt en række formalia. En af de mest 

gennemgribende er, at penge bevilget af Socialfonden bl.a. udbetales efter hvor mange deltagere der 

er i projektet, og hvor aktive de er. Pengene begyndte derfor først at tilflyde projektet efter at 

deltagerdelen blev sat i gang, og ikke fra den dag der blev ansat medarbejdere i projektet. Dette 

bevirkede, at deltagerdelen blev sat i gang, før der var fundet betalende kunder. Samtidig har 

afhængigheden af antallet af deltagere, og hvor aktive de har været i projektet bevirket, at der har 

været en konstant usikkerhed om, hvorvidt projektets økonomi kunne hænge sammen, og om det 

skulle lukkes før tid, fordi det akkumulerede underskud. Dette har bevirket et fokus på 

deltagerhvervning og – fastholdelse, som har overskygget det mere pædagogisk orienterede arbejde 

med de deltagere, der allerede var optagede i projektet.  

 

For at projektet har kunnet få udbetalt penge fra Socialfonden, har alle, der har arbejdet som 

daglejere i projektet, skullet registres som deltagere. Derfor har daglejerne ikke kunnet komme og 

gå som det måtte passe dem. For hver enkelt har der skullet udfyldes skemaer når de startede og 

stoppede i projektet, underskrives accept af projektets indhentning af information om den enkeltes 

underhold, samt accept af at oplysningerne overhovedet registreres (i henhold til Persondataloven). 

Endvidere har der skullet underskrives timesedler dagligt. De mange formalia omkring den enkelte 

deltager, sammen med de økonomiske problemer, der har bevirket et ekstremt fokus på antallet af 

deltagertimer der kunne mønstres i projektet, har bevirket, at projektet har haft meget formel 

kontakt med hver enkelt deltager. Den generelle tendens har været, at daglejerne er blevet 

projektdeltagere, i stedet for løst tilknyttede daglejere. Daglejerideen om arbejdsmanden der dukker 

op, når det passer ham at arbejde en dag, overlevede ikke længe. Afhængigt af deltagerens 

fremmøde og vedkommendes sagsbehandler, har der dog stadig været en vis grad af frihed og 

fleksibilitet for daglejerne i dette projekt, nogle har fået meget vide rammer, andre er blevet fulgt 

tættere. I ingen tilfælde har der været nogen mekanisk sanktion i form af at sagsbehandlere har 

trukket deltagere, der ikke er mødt op i projektet, i deres overførselsindkomst.  
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Henvisning til projektet 

Socialfondens regler er ikke den eneste faktor der har gjort, at der er ”blevet deltagere ud af 

daglejerne”. At deltagere har skullet henvises til projektet fra deres sagsbehandlere på kommunens 

beskæftigelsescentre, har virket på samme måde.  

Det har kontinuerligt været svært at få deltagere henvist hurtigt til projektet, og det er ikke 

usædvanligt, at det har taget en måned. Dette har været problematisk, da personer i målgruppen i 

mange tilfælde skal gribes netop som motivationen er der, og derfor ikke skal vente en måned på at 

få lov at starte som daglejere.  

Problemerne med henvisning har været forskelligartede. Der har måske ikke foreligget en plan for 

klienten, som kunne være nyankommet til kommunen, eller have en sag der lå i bunden af bunken 

hos en travl sagsbehandler på et af kommunens beskæftigelsescentre. Sagsbehandlerne kunne i 

sådanne tilfælde ikke hurtigt henvise deltagere til projektet, selvom jobkonsulenten anbefalede det, 

da de først skulle have et møde med vedkommende og afklare om projektet ville være den rette 

indsats for deres klient. I andre tilfælde har der været tale om en førtidspensionist, hvis sag var 

lukket, og hvor personen derfor kun havde en økonomisk sagsbehandler. Det har i nogle tilfælde 

været svært at overbevise sagsbehandlerne om formålet med at en person, der har fået tilkendt 

førtidspension, skulle til at udnytte sin resterhvervsevne. Arbejdet med henvisninger er yderligere 

blevet besværliggjort af, at nogle af de potentielle deltagere ikke har haft adresse og/eller telefon. I 

andre tilfælde har problemet været, at sagsbehandlerne synes at have så travlt, at det har været svært 

for både projektets ansatte og de potentielle deltagere at komme i kontakt med dem.  

Af forsikringsmæssige årsager har der skullet ligge en henvisning til projektet fra sagsbehandleren, 

før deltageren har været behørigt forsikret i projektet. Derfor har deltagere ikke kunnet starte i 

projektet, før de var henvist til det.  

 

Der kan siges også at have været en positiv effekt af, at der snarere er blevet projektdeltagere end 

daglejere ud af projektet. Projektmedarbejderne har været tvunget til hele tiden at hverve og 

fastholde deltagere. Da det samtidigt er en af projektets erfaringer, at det i arbejdet med målgruppen 

er nødvendigt at fastholde dem så meget som muligt, har fokusset på fastholdelse og hvervning ikke 

udelukkende spændt ben for projektets resultater. Jo mere ivrig fastholdelse, jo mere har daglejerne 

fået ud af projektet, og truslen om at projektet kunne blive nødt til at lukke har forstærket iveren 

efter at hverve og fastholde. Prisen der har været betalt for dette, er som tidligere nævnt, at 

hvervningen har taget tid fra arbejdet med de allerede optagne deltagere. En anden bagside er, at 
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projektet så ikke har kunnet tilbyde daglejerarbejde til folk, der kom ind lige fra gaden. Der er 

sandsynligvis nogle, der kunne have fået glæde af projektet, men ikke har fået afprøvet det, fordi de 

så ville skulle hele registrerings- og henvisningsmøllen igennem.  

 

Det Grønlandske Hus 

Projektet har været et eksklusivt grønlænderprojekt, og at deltagerdelens fysiske base har været 

Kammak har tydeliggjort dette, idet der i Kammak er grønlandsktalende personale, og brugerne af 

Kammak er grønlændere. Jobkonsulenten har mødt sjakket hver morgen i Kammak, og det er 

fortrinsvis ved disse lejligheder, han har afholdt sine samtaler med deltagerne, samt en gang 

imellem i kommunens lokaler til en mere formel samtale. De mange uformelle morgensamtaler i 

Kammak har været gode til at lære de enkelte deltagere at kende, få fastlagt deres kompetencer, og 

få snakket om hvad der skulle arbejdes hen imod med den enkelte. Det har været vigtigt for 

jobkonsulenten at vide, hvad deltagerne kan; for at kunne sælge deres arbejdskraft, og for at skaffe 

dem så interessante jobs som muligt. Første snak med en potentiel deltager er også taget i Kammak 

om morgenen, da det viste sig lettere at møde de potentielle deltagere i Kammaks mere uformelle 

omgivelser, end på kommunen.  

 

I begyndelsen kunne daglejerne enes om at brokke sig over, at projektets morgenmadsdel skulle 

foregå i Kammak. De klagede over maden, og over at ”det fine” Grønlandske Hus, inklusive 

Kammak, ikke var for almindelige grønlændere som dem. Der faldt dog efterhånden ro over 

gemytterne, og der blev etableret en god stemning mellem daglejerne og Kammaks deltagere og 

personale. Samarbejdet mellem projektets jobkonsulent, sjakbajs og medarbejderne i Kammak fandt 

også sin form hen ad vejen. Kammak stod fra starten for indkøb af mad til projektet, nogle af 

Kammaks deltagere blev, ud over at være deltagere i Kammak, også deltagere i Daglejerprojektet 

og omvendt. Enkelte gange har medarbejderne i Kammak stået for kontakten til sagsbehandlere, når 

nye deltagere har skullet henvises til projektet. Sygemeldinger har kunnet indtelefoneres til 

Kammak, og i det omfang daglejerne har udtrykt ønske om hjælp til noget medarbejderne i 

Kammak har kunnet tage sig af, er de trådt til.  

 

Styregruppen bag projektet ønskede et åbent projekt, som skulle nå så mange udsatte grønlændere 

som muligt, også de der eventuelt hellere ville samles op forskellige steder i byen, hvor de plejede 

at komme, end møde op i Kammak. Muligheden for at lave opsamlingssteder f.eks. på Kofoeds 
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Skole eller på Kirkens Korshær blev drøftet. Det blev dog ikke aktuelt at afhente deltagere der. Der 

har ikke været interesserede deltagere fra disse steder, som ikke bare er mødt op og har deltaget i 

morgenmadsdelen i Kammak.  

I løbet af vinteren 2005-2006 blev der gjort forsøg på etablering af et samarbejde med Kirkens 

Korshær og Kofoeds Skole om at støtte op om projektet og hjælpe til med at hverve daglejere. Der 

kom ikke mange daglejere ud af samarbejdet. Men besøgene, og den deraf følgende udveksling af 

værdigrundlag for de forskellige steder har været givtig, i forhold til at afklare projektets eget 

værdigrundlag.  

 

 

Samarbejdet mellem Beskæftigelsesforvaltningen, Socialforvaltningen og Det Grønlandske 

Hus i Århus 

Der har været to samtidige grønlænderprojekter i Århus Kommune gennem de sidste halvandet år; 

Grønlænderprojektet i CSSU og AMNs Grønlænderprojekt, eller Daglejerprojekt for grønlændere.  

AMNs grønlænderprojekt er et eksempel på konstruktivt samarbejde mellem kommunens 

Beskæftigelses- og Socialforvaltning. Det ville ikke være muligt for CSSU at oprette et 

daglejertilbud for målgruppen svarende til det der er oprettet i AMN, men ved at medvirke til 

virkeliggørelsen af projektet, bidrager CSSU til, at der oprettes et beskæftigelsesrettet tilbud til en 

del af dets målgruppe, de socialt udsatte borgere. AMN besidder de arbejdsmarkedskontakter som 

er nødvendige for at kunne oprette et daglejerprojekt. Afdelingen har løbende mellem 50 og 60 

jobkonsulenter ansat der arbejder med at få borgere i arbejde og på kryds og tværs kan trække på 

hinandens arbejdsmarkedskontakter. Det er bl.a. afdelingens størrelse der gør, at det er muligt at 

afprøve dette tiltag for matchgruppe 4 og 5.  

I forhold til hvordan henvisning til projektet kunne optimeres, har det været en fordel, at projektet 

var placeret i AMN hvor sagsgangene i forhold til henvisninger og problemerne herved er kendte, 

og der derfor er lettere vej til at forcere diverse forhindringer, end der ville være, hvis projektet 

havde været et eksternt projekt hvor samarbejde med beskæftigelsescentrenes sagsbehandlere ville 

være noget nyt. Projektets placering i AMN, hvor målet er at få folk i arbejde, har dog også gjort, at 

der har været stort fokus på at få deltagere videre i job, virksomhedspraktik el. lign., og mindre på 

muligheden for at man kunne vedblive med at være daglejer. AMNs fokus på at få folk i arbejde, og 

på at succes måles i antallet af skabte jobs er, til en vis grad, blevet imødegået af samarbejdet med 

CSSU og Det Grønlandske Hus, der begge har fokus på de udsatte grønlænderes hele livssituation. 
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Som eksempel på afstemning af forventninger og holdninger til hvad der kan siges at være en 

succes i arbejdet med målgruppen kan nævnes, at Det Grønlandske Hus hurtigt fik øje på projektets 

succes med bare at flytte deltagerne et stykke i retningen af arbejdsmarkedet, mens det tog noget tid 

inden AMN begyndte at opfatte dette som en succes. Dette skyldes at man i AMN, der jo varetager 

en beskæftigelsesrettet indsats, traditionelt først betragter det som værende en succes når en borger 

er overgået til selvforsørgelse, eller har fået tilkendt førtidspension og man derfor kan arbejde på et 

skånejob.  

Det faglige samarbejde de to forvaltninger imellem er blevet forstærket ved, at der er 

personaleoverlap mellem de to projekter; projektstøtten er deltidsansat i begge projekter, lederen af 

CSSUs grønlænderprojekt deltager også i Daglejerprojektets styregruppe, og Det Grønlandske Hus i 

Århus er repræsenteret i hhv. følgegruppe og styregruppe for de to projekter. 

 

 

Projekt eksklusivt for grønlændere 

I projektansøgningen blev det forhold, at man ønskede at oprette et projekt eksklusivt for 

grønlændere, begrundet med, at grønlænderne ofte opholder sig i grupper sammen, ikke synes at 

være interesserede i at blande sig med andre udsatte grupper, og opleves som værende udsatte selv i 

de udsatte miljøer.  

 

En fare ved at lave et projekt der er eksklusivt for udsatte grønlændere er, at man hjælper dem med 

at klumpe sig sammen og fokusere på deres etniske særegenhed, frem for på de mange andre 

elementer hvor de hver især ikke er nævneværdigt forskellige fra andre borgere i samfundet. Når 

projektets deltagere er sammen med andre grønlændere, kan tale deres eget sprog, og alle er i 

samme livssituation mv., er der fare for at forskellene mellem dem og den omgivende 

majoritetsbefolkning træder frem. En udsat grønlænder har imidlertid en god del tilfælles med en 

udsat dansker, fordi deres problemer og livssituation er ens, og de begge falder udenfor samfundets 

normalitetsbegreb. Som vist i CSSUs Grønlænderprojekt, har han måske mere til fælles med den 

udsatte dansker end med en socialt velintegreret landsmand fra Grønland. Der kan derfor være en 

vis ræson i at operere med socialgrupper i stedet for etniske grupper når man opretter et projekt som 

Daglejerprojektet. 
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Det har haft stor indflydelse på rekrutteringsmulighederne, at det har været et eksklusivt 

grønlænderprojekt. Projektet har været i kontakt med anslået 100 personer fra dets målgruppe og vi 

ved, at der er maksimalt 250 borgere født i Grønland på overførselsindkomst fra Århus Kommune 

bosiddende i Århus. Ikke alle disse er i stand til at arbejde som daglejere. Det anslås, at der er 5000-

6000 udsatte borgere i Århus9. Man kan antage, at et daglejerprojekt for alle udsatte borgere i 

kommunen ikke ville have haft samme besværligheder ved at hverve og fastholde deltagere, da 

deltagergrundlaget ville være så meget større. Havde alternativet til et eksklusivt grønlænderprojekt 

været et daglejerprojekt, der var åbent for alle udsatte borgere, ville der derfor ret sikkert have været 

færre udsatte grønlændere, der var blevet omfattet af den særlige indsats. For med bredere 

deltagergrundlag, ville projektet ikke kontinuerligt have manglet deltagere, og det ville ikke have 

været nødvendigt, at hverve intensivt blandt de udsatte grønlændere, da projektet ville være blevet 

fyldt op med andre udsatte.  

Eftersom formålet med projektet var at gøre noget for de udsatte grønlændere i byen, har det altså 

nyttet, at lave et eksklusivt tilbud. Det har bevirket, at flere grønlændere i byen har flyttet sig; 

projektets særlige fokus på grønlændere har haft positiv effekt på gruppen af udsatte grønlændere. 

Dette skyldes måske ikke så meget at projektet har tiltrukket deltagerne fordi det er et eksklusivt 

tilbud til grønlændere, men (også) at det har været nødvendigt at hverve intensivt og kontinuerligt 

blandt udsatte grønlandske borgere i byen for at projektet har kunnet bestå.  

 

Spørgsmålet er om projektet har fået fat i flere eller færre grønlandske deltagere fordi det var et 

eksklusivt grønlænderprojekt. Svaret er blandet. Nogle blev deltagere, fordi projektet er et 

eksklusivt grønlænderprojekt og det tiltalte dem at mødes med andre grønlændere, der var i samme 

situation som dem selv, at kunne tale grønlandsk sammen, og være et team der tog ud sammen. 

Andre i projektets målgruppe har ikke ønsket at blive deltagere i projektet, netop fordi det var for 

udsatte grønlændere. De har enten ikke betragtet sig selv som en del af målgruppen; de har ikke haft 

lyst til at være sammen med misbrugende (grønlændere), selvom de selv er misbrugere; eller de har 

haft for mange sociale og andre former for problemer til at kunne deltage i projektet.  

Projektet forsøgte sig i en periode med at optage et par danskere. Den ene stoppede hurtigt igen, han 

var hverken fysisk eller psykisk rustet til at deltage i projektet. Den anden var aktiv deltager et 

stykke tid og indgik i gruppen på lige vilkår med de øvrige deltagere så længe projektet havde 

nyhedens interesse. Optagelsen af danskere i projektet vakte ikke den store furore i gruppen af 

                                                 
9 CASA analysen af området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune. Juni 2005, www.casa-analyse.dk 
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grønlændere, men var heller ikke særlig gennemgribende. Der var stadig en grønlandsk sjakbajs, 

sproget var fortrinsvis grønlandsk, mødestedet var Kammak, og danskerne blev ikke hængende 

længe og var ikke aktive i projektet samtidigt. 

 

I projektbeskrivelsen er det angivet at projektet skal vurdere, om dets erfaringer kan overføres til 

andre etniske grupper i samfundet. Ligesom grønlænderne ville andre etniske minoritetsgrupper, 

ganske givet kunne finde tryghed i et fællesskab med andre af samme etnicitet, særligt hvis de ikke 

har dansk som modersmål. Der vil så kunne forudses de samme farer ved det, så som en 

fremhævelse af gruppens oplevede forskellighed fra det omkringliggende samfund.  

 

 

Daglejernes motivation  

Det der motiverer daglejerne til at være med i projektet er en blanding af nedenstående grunde, som 

blev bekræftet i en spørgeskemaundersøgelse foretaget juni 2006. 

 

1. Anerkendelsen ved at arbejde 

2. Honoraret på kr. 12,45 i timen (som der svares skat af) 

3. Projektet er det mindste onde, når man alligevel skal aktiveres 

4. Personlig tilfredshed ved at fjerne sig fra misbrug  

5. Udsigten til at kunne få rigtigt arbejde gennem projektet 

6. Loyalitet overfor projektet (hinanden, sjakbajs og jobkonsulent) 

7. Det sociale samvær med andre grønlændere 

 

Daglejerne vægtlægger i særlig høj grad betydningen af det sociale samvær med andre grønlændere 

og at projektet i så høj grad har været rettet mod arbejdsmarkedet. De har været stolte over at 

arbejde, og har særligt fremhævet det positive i at arbejdet er varieret. Af betydning synes også at 

have været, at der er tale om reel beskæftigelse, arbejdet er ikke noget der er opfundet til projektet, 

men reelt arbejde, og har ofte været arbejde, der har skullet udføres nu og her. F.eks. kan der være 

en arbejdsgiver der venter på at få taget kål op, og hvis ikke kålen kommer op, rådner den i jorden. 

På samme måde har manglende fremmøde bevirket, at de deltagere der er mødt frem har følt de 

skulle arbejde hårdere, eller har kunnet se frem til, at det ville tage dem længere tid at udføre en 

given opgave. 
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I forhold til betydningen af at daglejerne optjener et honorar når de deltager i projektet, kan 

konkluderes, at det ikke er lønnens størrelse, der har fået dem til at blive daglejere. De opfatter det 

som et gode at de tjener lidt ekstra, men når de taler om hvad det er der motiverer dem, er det ikke 

lønnen de lægger vægt på, men det at de arbejder og det sociale. Dette skal ikke tolkes som at penge 

ikke har betydning. Hvis daglejernes sagsbehandlere er blevet trætte af manglende fremmøde i 

projektet, og har luftet muligheden for at deres klienter kunne blive trukket i deres 

overførselsindkomst hvis ikke de mødte op, har det højnet deltagelsen (for en periode). På samme 

måde har daglejerne reageret hvis eksempelvis penge til deres buskort er udeblevet, eller de på 

anden måde har følt sig snydt.  

 

 

Konklusioner 

Projektet har kontinuerligt været under stor risiko for at lukke, fordi der har været for få deltagere til 

at økonomien kunne løbe rundt. Man oprettede et daglejerprojekt hvor fremmøde i udgangspunktet 

skulle være frivilligt, og finansierede det med socialfondspenge, der udbetales i en størrelsesorden 

der tilsvarer deltagelse i projektet. Imidlertid vidste man ikke hvor stor målgruppen var, og at det 

ville blive så svært at fylde bussen, da man iværksatte projektet. Havde det vrimlet med daglejere 

ved bussen hver morgen, ville projektet godt kunne løbe rundt som Socialfondsprojekt. Det kunne 

dog have været ønskeligt, at have en finansiering der ikke var deltagerafhængig til et projekt, hvor 

man ikke vidste, hvor stor deltagelsen ville blive. Meget energi er brugt på at hverve nye daglejere, 

og der har ikke været tid og ro til at tage os af deltagerne som tilhører en målgruppe, hvor det tager 

tid at arbejde med at motivere den enkelte til at nedbringe misbrug og arbejde hen på at få et 

arbejde.  

 

I forhold til projektets mål med at afprøve om daglejerarbejde på frivillig basis kunne tiltrække 

målgruppen, har det ikke været helt realistisk at afprøve ideen med dette projekt. Deltagerne har 

ikke kunnet komme og gå som det passede dem. Hverken den kommunale henvisningsprocedure 

eller finansieringen fra Socialfonden har været forenelige med ideen om den frie daglejer, der 

tværtimod er blevet fastholdt som klient gennem henvisninger, registreringer og krav fra 

sagsbehandlere om fremmøde. I sammenligning med aktiveringsprojekter, hvor fremmødet er mere 

tvungent (de såkaldte ”åbne tilbud” hvor man trækkes i sin overførselsindkomst hvis man ikke 
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møder op i projektet), har projektet dog været mærkbart mere lempeligt for deltagerne. De har et 

stykke ad vejen haft muligheden for at møde sporadisk op, alene af den grund at de, særligt i 

begyndelsen af projektet, ikke har følt sig truet på pengepungen når de blev væk. At de samtidigt er 

søgt fastholdt fordi de ellers ville mangle i sjakket, og deres kammerater komme til at arbejde ekstra 

hårdt, synes at have været en god begrundelse for dem til at møde op. 

 

Det tager lang tid at arbejde med målgruppen, og det er de bedst fungerende fra gruppen, der er 

kommet i arbejde. For størstedelen af deltagerne vedkommende kan det ikke forventes, at de lige 

med det samme gennem daglejerarbejdet bliver i stand til at komme i fast arbejde. Der er flere 

barrierer end arbejdsløshed at overvinde, så som sociale problemer, misbrug, mangelfuld 

uddannelse, og ingen eller ringe erfaring med arbejdsmarkedet i Danmark.  

Deltagerne er blevet fastholdt så meget som det har været muligt indenfor projektets rammer; fordi 

der var brug for deltagertimer i projektet, og fordi der var brug for at så mange som muligt mødte 

frem idet projektet havde kunder, der betalte for at et stykke arbejde blev udført. Når deltagerne er 

blevet ringet op med opfordring til at møde næste dag, og har fået at vide at der var brug for dem, 

har det været en måde at hjælpe dem til at fastholde deres deltagelse. En erfaring har i den 

forbindelse været, at det kan være for meget at lægge det op til den enkelte dagligt at beslutte om 

han vil møde op på arbejde.  

 

Projektet har været meget afhængigt af, at sagsbehandlerne og personale i byens andre udsattetilbud 

har haft den fornødne viden om projektet og, for sagsbehandlernes vedkommende, velvillighed i 

forhold til at henvise deres klienter til det. Det har imidlertid taget sin tid at gøre projektet kendt, og 

en besøgsrække på beskæftigelsescentrene burde nok gennemføres i projektets opstartsperiode hvis 

den skulle nå at få effekt. Sagsbehandlerne modtager masser af information, som de skal forholde 

sig til, herunder om forskellige projekter der gennemføres på ethvert givent tidspunkt. De enkelte 

sagsbehandlere har ikke nogen særlig opmærksomhed rettet mod særlige indsatser for grønlændere, 

da grønlænderne er vilkårligt fordelt, ligesom andre borgere.  

 

Problemerne med at få nok deltagere til at økonomien kunne løbe rundt blev med tiden lidt mindre 

om end det aldrig løste sig selv. Det hjalp at Det Grønlandske Hus overtog nogle af projektets 

udgifter, og dermed gjorde det muligt at det kunne køre videre. Projektet blev også efterhånden 
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kendt blandt sagsbehandlerne i forvaltningen, bl.a. fordi projektmedarbejderne lærte at henvende sig 

direkte til de sagsbehandlere der havde grønlændere i ”match 4 og 5” i deres sagsportefølje.  

 

Effekten af at projektet har været et eksklusivt tilbud til grønlandske udsatte og ikke har skullet 

rumme alle udsatte borgere har været, at flere grønlændere i byen er blevet nået. Ikke kun fordi det 

har tiltalt grønlænderne at mødes med andre grønlændere i projektet, men i mindst lige så høj grad 

fordi særtiltaget har henvendt sig kun til grønlændere, og der derfor er gjort meget for at fastholde 

deltagerne og hverve blandt de udsatte grønlændere i byen. Med det eksklusive tilbud har man 

dermed nået en gruppe der ellers er blevet overset, og ikke har mødt de særlige integrationsmæssige 

tiltag som de faktisk har brug for. Tiltag der ikke har eksisteret fordi grønlændere i 

integrationsmæssig sammenhæng er danske statsborgere og derfor ikke omfattes af 

Integrationsloven.  

 

Resultaterne af projektet kan ikke følges systematisk videre frem, men det kan konkluderes at 

projektet har fået nogle udsatte grønlændere videre i virksomhedspraktik og løntilskud på vej mod 

regulært arbejde, og på samme tid har dannet ramme om en god hverdag for deltagere der har 

kunnet fastholdes i at arbejde som daglejere i projektet.  

Således har projektet fungeret som en mellemstation på vejen fra et liv på overførselsindkomst til et 

liv som lønmodtager for nogle af dets deltagere. Dette er resultater der gør det oplagt at anbefale en 

fortsættelse af en daglejerordning for byens udsatte grønlændere, og derigennem arbejde videre med 

den viden der indtil videre er opnået. Det Grønlandske Hus/Kammak ville her have en naturlig rolle 

at spille, som dem der fortsat kan sætte fokus på gruppen og fastholde dem i et større projekt for 

udsatte borgere i Århus Kommune, som AMN pt. arbejder på at etablere. Da Daglejerprojektet har 

været et eksklusivt tilbud til grønlændere, er der blevet hvervet intensivt i denne gruppe, og dette 

har været nødvendigt for at sikre tilstrækkelig deltagelse i projektet. Hvis de udsatte grønlændere 

fortsat skal kunne nås af et meget arbejdsmarkedsrettet projekt, der ikke er eksklusivt for 

grønlændere, vil det være nødvendigt fortsat at holde fokus på både at hverve og fastholde 

grønlænderne i projektet, da de ellers sandsynligvis ikke ville kunne fastholde deres deltagelse.  
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Litteratur: 

 

AMNs nyhedsbrev januar 2006, www.amnet.dk  

AMNs nyhedsbrev december 2006, www.amnet.dk  

 

Kortfilmen ’To grønlændere i Århus’. En 12 minutters film om Århus Kommunes to 

grønlænderprojekter. Kan ses på: www.amnet.dk 

 

Projektbeskrivelse, www.amnet.dk 

Statusrapporter Daglejerprojektet, www.amnet.dk 
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