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Samarbejdsmodellen 
Som et led i grønlænderstrategien er der udarbejdet en samarbejdsmodel, der afprøves i Aalborg, Aarhus, 
Esbjerg, Odense og Københavns Kommuner i perioden 2014 til 2016. Samarbejdsmodellen skal på sigt 
udbredes til andre kommuner.   

Samarbejdsmodellen har til formål at styrke samarbejdet mellem kommune, private og frivillige tilbud, 
således at der fremadrettet tilbydes en styrket indsats til socialt udsatte grønlændere. Dette for at sikre, at 
socialt udsatte grønlændere, voksne såvel som børn, modtager en målrettet og koordineret social indsats 
samt at de specialiserede indsatser koordineres med den almene sociale indsats. 

Hvad skal der opnås med samarbejdsmodellen? 
Der er opsat en række målsætninger for arbejdet med samarbejdsmodellen, som de deltagende 
kommuner, private og frivillige tilbud forpligter sig til at indfri inden udgangen af 2015.  

Målene med samarbejdsmodellen er: 

• Borgeren er inddraget i alle beslutninger i sin egen sag. 
• Aktører, der er involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere, har let adgang til viden om 

relevante tilbud og hvordan indsatsen er organiseret.   
• Der er tydelige kommunikations- og informationsveje i samarbejdet, således at borgere og 

involverede aktører ved, hvem der skal kontaktes og hvordan. 
• Der er klare arbejdsgange, tydelig rollefordeling samt entydig placering af handleansvar mellem 

de involverede aktører. 
• Der er fælles viden om og accept af den konkrete indsats for borgeren.  
• Der samarbejdes med relevante aktører ved behov.  

 

For at sikre, at målene med samarbejdsmodellen indfries, yder Socialt Udviklingscenter SUS løbende 
processtøtte og sparring til de fem projektkommuner, private og frivillige tilbud.  

I marts 2013 bliver projektlederne for de fem kommuner introduceret til et konkret redskab - en handleplan 
- som skal anvendes i forbindelse med afprøvningen af samarbejdsmodellen. Handleplanen har til formål at 
beskrive:  

• hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne 
• hvem der er ansvarlige for at aktiviteterne gennemføres  
• tidsplan for gennemførsel af aktiviteterne 

 

Handleplanen vil i projektperioden blive brugt af både de kommunale projektledere og Socialt 
Udviklingscenter SUS til at understøtte arbejdet med samarbejdsmodellen. 
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Hvad er samarbejdsmodellen? 

Samarbejdsmodellen udgør det vidensgrundlag, der skal understøtte en styrket indsats for socialt udsatte 
grønlændere. Den skal formidles og tages i brug af de relevante aktører, der er i kontakt med socialt 
udsatte grønlændere og som indgår i samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige tilbud. 

Samarbejdsmodellen er opdelt i to niveauer: 

• Den overordnede ramme, der beskriver samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige 
aktører.  

• Samarbejdet i de konkrete borgerforløb, der har fokus på rolle- og ansvarsfordeling, 
arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb. 

Den overordnede ramme har til formål at skabe et samlet overblik over den aktuelle indsats for socialt 
udsatte grønlændere i kommunen og består af viden om organisering af indsatsen, kommunikation, planer 
og arbejdsredskaber samt en oversigt over relevante tilbud i kommunen.  

Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb er inddelt i fem faser og understøtter et 
helhedsorienteret borgerforløb. Det skal anvendes af professionelle som et arbejdsredskab i samarbejdet 
med borgeren. Som et element i samarbejdsmodellen udpeges en tovholder for hvert af de borgerforløb, 
der igangsættes. Tovholderen er ansvarlig for at følge modellens anvisninger og koordinere indsatsen 
blandt de involverede parter. 
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Den overordnede ramme  
- for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige 
aktører i Aarhus Kommune 

Den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører har til formål at 
skabe en fælles viden om det eksisterende samarbejde. Dette med henblik på at sikre en helhedsorienteret 
og velkoordineret indsats for socialt udsatte grønlændere. I den overordnede ramme beskrives den praksis, 
som danner grundlag for samarbejdet. Beskrivelserne vil samtidig tydeliggøre, hvor er der behov for 
udvikling af den eksisterende praksis. 

I etableringen af den overordnede ramme skal nedenstående skema udfyldes. Det er den kommunale 
projektleder, der er ansvarlig for at udfylde skemaet med inddragelse af projektgruppen og præsentere 
skemaet for styregruppen, som godkender denne.  

Når skemaet er udfyldt og godkendt af styregruppen, er den overordnede ramme etableret. Derefter er 
den kommunale projektleder ansvarlig for, at: 

• formidle den overordnede ramme til alle relevante samarbejdspartnere samt sikre, at den er let 
tilgængelig og kendt af alle relevante aktører 

• handleplanerne udarbejdes og gennemføres  
• opdatere den overordnede ramme to gange om året 

 

Målgruppe og samarbejdspartnere 
Beskriv målgruppen og samarbejdspartnere der indgår i samarbejdsmodellen. 

Hvem retter indsatsen sig 
mod?  
 
Beskriv hvad der 
karakteriserer målgruppen 
socialt udsatte 
grønlændere: køn, alder, 
sociale problemstillinger. 
 

Socialt udsatte grønlændere, som opfatter sig selv som grønlændere med fx 
misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed e.l., og som vurderes at have behov for 
en koordineret indsats på tværs af eksisterende instanser.  

Hvem er relevante 
samarbejdspartnere? 
 
På baggrund af 
målgruppebeskrivelsen 
udpeges de relevante 
aktører i indsatsen 
 

De for den enkelte udsatte grønlænder relevante kommunale 
myndigheder/indsatser og private aktører, primært sådanne, som har tilsluttet 
sig samarbejdskommissoriet, der var tilknyttet ansøgningen til ministeriet. 
Navnene fremgår af tilbudsoversigten, senere i dette skema (p.7). Flere, nye 
eller ændrede kommer til efterhånden, og indsættes på listen. 

Organisering af indsatsen  
Her beskrives hvordan den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere er organiseret kommunalt, 
privat og frivilligt.  
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Hvilke opsøgende indsatser 
er der overfor socialt 
udsatte grønlændere? 
 

Kammak under Det Grønlandske Hus (2 personer), der er opsøgende i byens 
rum (gader og pladser). Det opsøgende team, under Center for Akut og 
Opsøgende indsats (SUV,Socialforvaltningen), der også er opsøgende på 
brorgernes adresser. De boligsociale medarbejdere er også opsøgende, også på 
beboernes adresser. Sundhedscafeerne er væsentligst opsøgende ved at være i 
lokalområdet. 

Beskriv tværgående 
samarbejdsfora internt i 
kommunen 
 

Der er mange andre samarbejdsfora end Grønlænderstrategien, der også kan 
have betydning for indsatsen for udsatte grønlændere idet de ikke nødvendigvis 
er etnicitetsafhængige. 
• Tværgående samarbejdsfora mellem MSB og MBU på 0-18 års området: 

o  Der er en overordnet styregruppe bestående af direktørerne i de to 
forvaltninger samt forvaltningschefer for MSB og MBU + søjlechef i 
Familie, Børn og Unge. Herunder er der 4 temagrupper med en 
forvaltningschef fra enten MBU eller MSB som formand og 
repræsentant fra modsat forvaltning som næstformand. De 4 
temagrupper er:  

!  ”Uddannelse til alle” 
! ”Inklusion for alle” 
! ”Trivsel” 
!  ”Kriminalitetsforebyggelse og udsatte boligområder”. 

Beskriv tværgående 
samarbejdsfora mellem 
kommunale aktører og de 
frivillige/private tilbud 
 

Udover Grønlænderstrategien er der flere mere ad hoc- prægede samarbejder 
som fx om Klostergade(Det Opsøgende Team, Kammak, Kofoeds Skole og 
Kirkens Korshær), geografisk betingede som fx Trigeparken (boligsociale 
medarbejdere, FGB, Kammak og MSB) og sundhedsgruppen(består af: 
Sundhedsenhederne, Sundhedscafeen, det boligsociale område og 
Folkesundhed Aarhus). 

Beskriv tværgående 
samarbejdsfora mellem de 
frivillige og private tilbud. 
 

Kammak ,de boligsociale medarbejdere i Trigeparken og FGB samarbejder om at 
hjælpe de grønlandske beboere i Trigeparken til at få de bedst mulige 
betingelser for at have det godt og få det bedre. 

Hvilke relevante 
samarbejdsaftaler er der 
indgået i kommunen? 
 

Den, der skulle medsendes ansøgningen, jfr. s. 7. Efterhånden som nye måtte 
opstå, tilføjes de, således at denne beskrivelse af samarbejdsmodellen altid vil 
kunne være en god guide til området. 

Hvilke relevante 
samarbejdsaftaler er der 
indgået mellem 
kommunale aktører og de 
frivillige/private tilbud? 
 

---------------”-----------------”------------- 

Hvilke relevante 
samarbejdsaftaler er der 
indgået mellem de frivillige 
og private tilbud? 
 

-----------------”--------------”------- 

Hvilke koordinerende 
funktioner er der i 
kommunen i forbindelse 
med borgerforløb? (dette 
opdeles i 

Instruks om koordinerende kontaktperson(Soc,BEF,MSO) 
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forvaltningsområder) 
 
Hvem kan være tovholder 
for den enkelte borger i 
det konkrete borgerforløb 
(tovholderen kan være 
kommunal, privat frivillig 
aktør). 
 

Koordinerende kontaktperson, den borgeren ønsker – kan være kommunalt 
ansat, privat, frivillig, pårørende. Såfremt borgeren ikke ønsker en 
koordinerende kontaktperson vælger de involverede instanser selv en 
tovholder. 

Hvordan samarbejdes der 
med borgernes 
hjemkommune i Grønland? 
Nævn relevante 
samarbejdspartnere. 
 

DGH har informationsudveksling med hjemkommuner i Grønland. 

Kommunikation 
Her beskrives hvilke kommunikationskanaler, der anvendes i samarbejdet. 
 
Hvilke informationskanaler 
anvendes der internt i 
kommunen?  
 

Intranet, KMD-sag, mail, møder 

Hvilke informationskanaler 
anvendes der mellem de 
frivillige og private tilbud?  
 

Mail, nettet, telefon, møder 

Hvilke informationskanaler 
er der mellem kommunale 
aktører, de frivillige og 
private tilbud?  
 

Mail, nettet, telefon, møder 

Hvilke informationskanaler 
anvendes i kontakten med 
borgeren? 
 

Møder, telefon ( sms), nettet, facebook, opsøgende arbejde. 

Hvilke muligheder er der 
for brug af tolk? 
 

DGH stiler gratis tolkning til rådighed i det omfang, de har kapacitet til det. 

Planer og arbejdsredskaber 
Her beskrives, hvilke planer der udarbejdes for borgerne, samt hvilke samarbejdspartnere der har adgang 
til planerne.  
 
Hvilke planer kan der 
udarbejdes for og med 
borgerne (ex § 141 
handleplan, jobplan, 
pædagogiske planer m.v.)? 
 
Hvem har adgang til hvilke 
planer? 
 

Navn på plan: Hvor er planen tilgængelig og hvilke 
afdelinger/tilbud har adgang til den: 

Handleplan, jobplan osv. Det er 
vigtigt, at de udarbejdes 
sammen med/af borgeren, der 
også bestemmer, hvem der 
ellers må se dem. 

KMD-sag, der anvendes af de (fleste) 
kommunale indsatser, og som de privates 
indsatser indføres i af kommunale 
samarbejdspartnere. 
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Hvornår og hvordan 
koordineres de ovenfor 
beskrevne planer?  
 

Via klienten, sammen med klienten, eller med klientens samtykke. Der 
udarbejdes samtykkeerklæring til GS. 

Hvordan inddrages 
borgerne i udarbejdelsen 
af deres planer? 
 

Ved i videst muligt omfang at efterleve Retssikkerhedslovens §4 (Borgeren skal 
have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. 
Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan 
måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.) 

Hvilke arbejdsredskaber og 
skabeloner anvendes i det 
daglige arbejde, der kan 
understøtte et koordineret 
samarbejde (fx 
mødeindkaldelser og 
dagsordener, 
Voksenudredningsmetode
n, netværkskort mm)? 

De praktiske, der er ingen formkrav. 

Tilbudsoversigt 
I tilbudsoversigten beskrives, hvilke tilbud der er i kommunen – offentlige, frivillige og private – til socialt 
udsatte grønlændere. 

Kommunale tilbud (socialcenter, jobcenter, værested, herberg, misbrugsbehandling mm.)   
Navn på tilbud: Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, 

eventuel visitation): 
Kontaktoplysninger: 

Beskæftigelsesforvaltningen Jobcenter, Ydelsescenter og 
Udførercenter 

Lisa Andersen, Ydelsescenter. Jette 
Holm Nielsen, Job & Vejledning 

Familiecentret Familier med børn Alice Stensbo 
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Voksne psykisk sårbare og 

udsatte/misbrugere 
Susanne Corydon Harritsø, staben. 
 Jacob Ravn, Center for Akut og 
Opsøgende Indsats. 
Kasper Andersen, Center for 
Alkoholbehandling 

Magistratsafdelingen for Børn & 
Unge 

Skoler og daginstitutioner for børn 
og unge 

Susanne Hede, Afdelingen for 
sundhed og trivsel.  
Gitte Bligaard, Pædagogik og 
integration. 

Folkeregisteret (Borgerservice)  Registrering og vejledning Alice Johnsen, Folkeregisteret 
Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg 
 

1. Folkesundhed Aarhus 
 
 
 
 

Forebyggelse og sundhedsfremme, 
voksne (også tilbud målrettet socialt 
udsatte) 

• Brede sundhedssamtaler   
• Rygestop 
• Alkoholsamtaler 
• Forløb for borgere med 

 
 
 
Sussie Østerby, Folkesundhed 
Aarhus. 
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2. Sundhedsenhederne 
 

3. Sundhedscaféen 

DM2, KOL, 
hjertekarsygdom, kræft, 
smerter og depression 

 
 
 
 
 
Boligsocialt tilbud i samarbejde med 
MSO. Fremskudt gratis uformel 
sundhedsfremmende og 
forebyggende sundhedsvejledning og 
-tjek. Brobygning til sundhedsvæsen 
og lokale aktiviteter. Åben 2½ time 1 
gang ugentligt i Trige, Herredsvang, 
Frydenlund – 2 gange pr. måned i 
Vorrevangen – 1 gang pr. måned i 
Reginehøj og Kalmargade. 
Efter ønske tjekkes blodtryk, 
blodsukker, BMI, fedtprocent mm.. 

 
 
 
 
 
Kirsten Obling 
 
Helle Dybdal 
Projektleder Sundhedscafeerne,  
Det Boligsociale Fællessekretariat 

Private og frivillige tilbud 
Navn på tilbud: Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, 

eventuel visitation): 
Kontaktoplysninger: 

Det Grønlandske Hus Kulturformidling, socialrådgivning, 
opsøgende indsats 

Simon Lynge, socialafdelingen,  

Kofoeds Skole Aktivering, undervisning Michael Alber, Forstander 
Foreningen Grønlandske Børn Rådgivning, fritidstilbud, 

gruppeindsatser 
 Anne Kjeldgaard 

Kammak Projekt Kammak er et projekt under 
Det Grønlandske Hus i Aarhus, som 
har til formål at hjælpe udsatte 
grønlændere i Aarhus Kommune 
gennem en håndholdt indsats med 
fokus på inklusion. Vi arbejder 
opsøgende i byens rum og 
samarbejder i denne forbindelse 
med de øvrige opsøgende teams i 
Aarhus Kommune, herunder 
gadesygeplejersker og sociale 
viceværter. Hver onsdag har vi åben 
rådgivning i Trigeparken i 
samarbejde med Helhedsplanen for 
Trigeparken. Endelig har vi fokus på 
nytilflyttede, potentielt udsatte 
grønlændere. 

Søs Hald, Kammak. Sanne Helmer 
Petersen, Kammak. 

Helhedsplanen for Trigeparken Vejledning/rådgivning til beboere, 
hjælp med beskæftigelse, 
samarbejde med Kammak om 
samværstilbud og rådgivning, 
samarbejde med sundhedscaféen 
om sundhedstjek og tilbud 

Finn Nissen, social 
vicevært/boligsocial,  
Helle Lykke Jørgensen, projektleder, 
Tlf. 86231664 
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Formidling og opdatering af den overordnede ramme 
 
Hvordan formidles den 
overordnede ramme? 
 
 

Beskriv formidlingskanaler: ved møder, personligt, via nettet, mails osv. Desuden benyttes 
www.udsattegroenlaendere.dk  
 
 
Hvordan er rammen tilgængelig for de relevante aktører:  
 
 

Hvornår skal den 
overordnede ramme 
opdateres?  
 
 

Opdateret den 15. juli 2014 :  
Opdateret af Susanne Corydon Harritsø, projektleder 
 
Hvordan sikres det, at samarbejdspartnerne er orienteret ved opdatering? Ved referater, 
evt. på nettet (hjemmesiden) 
 
 
 
Næste opdatering [dato] 
Skal opdateres af [navn]: projektleder. 
 
 

 


