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Som en del af satsreserven for 2021 – 2024 har Folketinget besluttet at igangsætte et
initiativ vedr. partnerskab om udsatte grønlændere i Danmark. Formålet med initiativet
er at intensivere samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundet, så der gøres
bedre brug af viden og kompetencer hos frivillige, sociale foreninger, der arbejder med
udsatte grønlændere i Danmark. Initiativet skal derudover understøtte, at der udvikles
eller etableres tilbud, som er målrettet og tilpasset målgruppens særlige behov.

Dato:
19. maj 2021

Som følge af initiativet etablerer Socialstyrelsen et netværk om udsatte grønlændere i
Danmark i 2021, og Socialstyrelsen udmønter i 2022 en ansøgningspulje på 26 mio.
kr. Projekter kan gennem puljen opnå støtte i op til tre år (2022-2024).
Kommuners og frivillige, sociale foreninger og organisationers deltagelse i netværket
er uafhængig af Socialstyrelsens udmelding og udmøntning af ansøgningspuljen vedr.
partnerskab om udsatte grønlændere og bedre stofmisbrugsbehandling, hvor alle
ansøgere ansøger på lige vilkår.
Deltagerne i netværket bidrager alene med deres viden og erfaring på området, men
har ikke indflydelse på Socialstyrelsens efterfølgende indretning af ansøgningspuljen,
herunder fastsættelse af tildelingskriterier.

Netværk om udsatte grønlændere i Danmark
Med initiativet etableres et netværk om udsatte grønlændere i Danmark, som bl.a.
består af personer fra kommuner og frivillige, sociale foreninger, der arbejder med
udsatte grønlændere. Netværksmøder afholdes i 2021 og faciliteres af
Socialstyrelsen.
Netværket om udsatte grønlændere har til formål:
 at skabe en større videndeling mellem kommuner og
civilsamfundsorganisationer
 at kvalificere Socialstyrelsens videngrundlag om målgruppen og målgruppens
særlige behov forud for Socialstyrelsens udmelding af ansøgningspuljen
Partnerskab om udsatte grønlændere og bedre misbrugsbehandling.

Deltagere i netværket
I netværket vil indgå kommuner, civilsamfundsaktører og repræsentanter fra
Socialstyrelsen. Det er Socialstyrelsen, der beslutter, hvilke personer der kan deltage i
netværket. I udvælgelsen af deltagerne lægges der særlig vægt på kendskabet til
målgruppen og kontakten med målgruppen.
Socialstyrelsen kan invitere øvrige relevante aktører, herunder fx forskere, borgere i
målgruppen og statslige styrelser til deltagelse i netværket på midlertidig basis.
Netværket skal bidrage til at øge deltagernes viden og kompetencer til at arbejde
sammen om at skabe mere målrettede tilbud til udsatte grønlændere. Et væsentligt
fokus heri vil være at sikre kvalitet i indsatser og et velfungerende samarbejde mellem
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kommuner og civilsamfund, som tager hensyn til aktørernes forudsætninger ift.
ressourcer, myndighed, videns- og arbejdsformer. Det kræver særlige kompetencer
og viden at indgå i et samarbejde på tværs af sektorer. Netværket skal danne rammen
for deling af kompetencer og viden på tværs af sektorer.

Opgaver i netværket
Deltagerne i netværket skal:




bidrage med deres faglige viden om målgruppen af udsatte grønlændere i
Danmark, praksisarbejde med målgruppen og metoder og sociale
interventioner
bidrage til at identificere barrierer og drivkræfter for effektiv tilpasning af
indsatser til udsatte grønlænderes støttebehov
bidrage med forslag til, hvordan indsatser tilpasses, så de i højere grad end
hidtil imødekommer udsatte grønlænderes støttebehov

Socialstyrelsen arrangerer og faciliterer netværksmøderne og er ansvarlig for at
udarbejde referater og endelig afrapportering af netværkets arbejde.

Aktiviteter i netværket
I 2021 afholdes tre til fire møder i regi af netværket om udsatte grønlændere i
Danmark. På tværs af møderne vil der være et gennemgående fokus på håndering af
udfordringer, som kommer af at arbejde tværsektorielt. Hvert møde vil desuden
beskæftige sig med ét centralt tema.

Første møde i netværket
Det første møde i netværket handler om centrale barrierer for effektiv tilpasning af
indsatser til udsatte grønlænderes støttebehov og gode erfaringer fra praksis med at
håndtere barriererne.
Mødet afholdes forventeligt i slutningen af juni.

Andet møde i netværket
Det andet møde i netværket handler om udfordringerne og muligheder ved at arbejde
tværsektorielt, og om hvordan udfordringerne kan håndteres på en hensigtsmæssig
måde.
Mødet afholdes forventeligt i slutningen af august.

Tredje møde i netværket
Det tredje møde i netværket handler om at identificere og konkretisere anbefalinger til,
hvordan sociale indsatser tilpasses, så de i højere grad end hidtil imødekommer
udsatte grønlænderes støttebehov.
Mødet afholdes forventeligt i slutningen af september.
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Leverancer i netværket
Socialstyrelsen laver en samlet afrapportering af partnerskabets arbejde i 2021, som
bl.a. indeholder identificerede, centrale barrierer for, at udsatte grønlændere profiterer
af sociale indsatser og konkrete forslag til, hvordan sociale indsatser tilpasses, så de i
højere grad end hidtil imødekommer udsatte grønlænderes støttebehov.
Afrapporteringen sendes til deltagerne i netværket og offentliggøres på
Socialstyrelsens hjemmeside i 2021.

