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Samarbejdskommissorium vedrørende Grønlænderstrategien i 
Aarhus Kommune, 1.8.2013: 
 
Nedenstående ledere af operative enheder i Aarhus Kommune og pri-
vate tilbud i kommunen repræsenterer de enheder, der fra starten 
indgår i Grønlænderstrategien i Aarhus Kommune. Der kan komme 
flere til, og enkelte kan gå ud, i hvilke tilfælde dette kommissorium 
konsekvensrettes. 
 
Projektansvarlig er Søjlechef Niels Schwartz. 
Styregruppen er de ledere, der har bemyndigelse til at underskrive 
dette kommissorium. 
Projektgruppen er de medarbejdere, hvert medlem af styregruppen 
udpeger hertil. 
Projektkoordinator er PEJ. 
 
Hver part bevarer sin autonomitet i strategiperioden i det omfang til-
slutningen til fase- og tidsplanen ikke ændrer i den. Alle deltagere 
forpligter sig således til at deltage aktivt i de forskellige aktiviteter, 
fase- og tidsplanen indeholder. 
 
Der er ikke fastlagt nogen regler for, hvorledes samarbejdet skal ud-
mønte sig i konkrete sager. Alle parter forpligter sig alene til at have 
ledelsesmæssig fokus på, at alle relevante medarbejdere indgår aktivt 
i samarbejdet. Samarbejdet kan, udover koordineringen/samarbejdet 
om konkrete problemstillinger for udsatte grønlændere, dreje sig om 
generel informationsudveksling om hinandens tilbud, fælles undervis-
ning/oplæg, besøg osv. i det omfang, de tildelte ressourcer ikke sæt-
ter økonomiske grænser herfor.  
 
Hver deltager i strategien er ansvarlig for at medvirke til koordineret 
indsats, herunder også med inddragelse af frivillige. De frivillige kan 
være enkeltpersoner (fx mentor) eller foreninger/samlinger af perso-
ner eller organisationer, som målgruppen og deltagerne i strategien er 
enige om fremmer sagen. 
 Deltagerne er endvidere enige om, at der skal forsøges skabt kon-
struktiv kontakt til grønlandske kommuner om samarbejde om at 
hjælpe målgruppen. 
  
Udsatte grønlændere er socialt udsatte mennesker af etnisk og geo-
grafisk grønlandsk herkomst, eller børn af sådanne, med bopæl/fast 



   

Projektbeskrivelse, Grønlænderstrategien  

Aarhus Kommune 

Socialforvaltningen   
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 
Staben 
 
 

Side 2 af 3 
 

ophold i Aarhus kommune. Der er ikke nogen éntydig definition af, 
hvad ”socialt udsat” står for, men ved deltagelsen i denne strategi 
forpligter man sig til at respektere, at såfremt den socialt udsatte 
grønlænder selv, sammen med, eller af mindst en af parterne, opfat-
ter en person som socialt udsat, er pågældende omfattet af målgrup-
pen. 
 
Hver part forpligter sig til at have det juridiske grundlag for udveksling 
af oplysninger i orden, oftest i form af aktivt samtykke/deltagelse. 
 
De tildelte midler fra Socialstyrelsen går til dækning af lønandel til 
projektkoordinator samt til ekstraudgifter under strategien: rejser til 
seminarer, køb af undervisere/eksperter og øvrige udgifter til dækning 
af omkostninger ved ekstra indberetninger, rapporter osv. 
 
Underskrifter: 
 
Niels Schwartz, Søjlechef, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Projekt-
ansvarlig. 
 
------------------------------------ 
 
 
Christian Schacht-Magnussen, Jobcenterchef, underskriver også på 
vegne af Ydelsescenter og Udførercenter i Beskæftigelsesforvaltnin-
gen. 
 
---------------------------------------- 
 
 
Gitte Krogh, Familiecenterchef, Socialforvaltningen, Aarhsu Kommune. 
 
----------------------------- 
 
Gitte Bligaard, Pædagogik & Integration, Magistratsafdelingen for Børn 
og Unge. 
 
---------------------------- 
 
Helle Suder, Pædagogisk chef, Sundhed & Trivsel, MBU. 
 
-------------------------- 
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Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice, Aarhus Kommune 
 
----------------------------- 
 
Svend Kolte, Forstander, Det Grønlandske Hus, Aarhus. 
 
----------------------------- 
 
Michael Alber, Forstander, Kofoeds Skole, Aarhus. 
 
-------------------------------- 
 
Puk Draiby, Vicegeneralsekretær, Foreningen Grønlandske Børn. 
 
-------------------------------- 
 
Vibeke Brønnum, chef, Folkesundhed Aarhus, MSO 
 
 
------------------------------------------------------- 


