Social- og Ældreministeriets strategi for styrket dialog og aktivt
samarbejde med fondssektoren
Ministeriet arbejder på at fremme vidensbaserede sociale indsatser og
investeringer.
Det skal ske gennem en tæt kobling mellem data og viden på den ene side
– og udvikling og udbredelse af sociale indsatser med dokumenteret effekt
på den anden side. Det arbejde kan der sættes turbo på gennem en langt
bedre vidensdeling blandt de mange forskellige aktører på socialområdet.
Derfor iværksætter ministeriet nu en række helt nye initiativer, der skal
inddrage alle i fondssektoren, som kunne have interesse i mere dialog og i
et aktivt samarbejde.
Formålet er at fremme vidensdeling bredt mellem myndigheder, fonde og
civilsamfund – og på den måde flere investeringer i virksomme indsatser.
Initiativerne er målrettet alle private fonde, og ministeriets rådgivning vil tage
højde for den enkelte fonds aktiviteter og arbejdsform. Civilsamfund og
kommuner vil løbende blive inddraget i initiativerne.

Ministeriet vil derfor tage følgende 8
initiativer:
1. Vidensalliancer
2. Temamøder
3. Åbning af Udviklings- og
Investeringsprogrammerne
4. Inddragelse i den politiske proces
5. Dialogmøde med afsæt i
Socialpolitisk Redegørelse
6. Samarbejde om RCT-afprøvning
7. Dagsordenssættende partnerskaber
8. ”Socialdøgnet”
Initiativerne beskrives i det følgende.

Vidensalliancer
Ministeriet vil stille faglig rådgivning til rådighed for fonde og
fondes samarbejdspartnere. Det kan eksempelvis være
rådgivning om:
o
o
o
o
o
o
o
o

Målgruppebehov
Evaluering
Dataindsamling
Indsats- og metodeudvikling
Samfundsøkonomiske beregninger
Sociale investeringsprogrammer
Effektanalyser
Implementering

Rådgivningen har til formål at understøtte et fagligt solidt
grundlag for fonde. Det vil eksempelvis bidrage til, at fondes
projekter opfylder metodiske standarder for evalueringsdesigns
og dataindsamling. Samtidig vil ministeriet opfordre til, at fonde
deler viden og data fra deres projekter, som kan indgå i
efterfølgende analyser foretaget af ministeriet.
Vidensalliancer kan se forskellige ud. Det kan både være en
enkelt telefonsamtale eller et møde, en længerevarende dialog,
eller kontraktbaseret, når der er tale om videregivelse af data.

Temamøder
Ministeriet arrangerer temamøder med oplæg
om en specifik målgruppe eller om et metodisk
arbejdsområde. Civilsamfund og kommuner
inviteres også jævnligt med.
Temamøderne skal være fora for udveksling af
viden og aktiviteter inden for et fælles
prioriteret område. På den måde kan erfaringer
og fremtidige aktiviteter koordineres, og der
kan i fællesskab peges på særlige behov hos
udsatte mennesker.
Til temamøderne præsenteres også
ministeriets standarder inden for udvikling og
implementering af indsatser.

Åbning af Udviklings- og Investeringsprogrammerne
Fonde kan fremover komme med ideer til fokusområder og
udviklingsprojekter, der kan indgå i Udviklings- og
Investeringsprogrammerne (UIP’erne). Det kan foregå til
temamøder og via en skriftlig ”høring”. Fonde kan eksempelvis
foreslå egne udviklingsprojekter, som kan tages videre til
udbredelsesfasen i UIP’erne.
Samtidig kan fonde overtage tidligere UIP-indsatser – eller
bidrage til, at en UIP-indsats kan udbredes til flere kommuner.
Hvis det er tilfældet, stiller ministeriet rådgivning til rådighed.
Udviklings- og Investeringsprogrammerne følger en særlig
systematik for indsatsudvikling, som kaldes strategien for
udvikling af sociale indsatser (SUSI). Den indeholder fire faser:

Screening

Modning

Afprøvning

Udbredelse

Inddragelse i den politiske proces
Ministeriet vil i højere grad invitere fonde til at
indgå i interessentinddragelsen i forbindelse
med politiske udspil.
Fonde opfordres også til at facilitere deres
egne processer omkring innovation og
vidensdeling på tværs af civilsamfund,
kommuner og fonde.
Erfaringer og viden herfra kan i sidste ende
bidrage med viden til ministeriets politiske
arbejde for udsatte mennesker. I disse tilfælde
tilbyder ministeriet løbende sparring.

Dialogmøde med afsæt i Socialpolitisk Redegørelse
Ministeriet inviterer fonde til et årligt dialogmøde i forbindelse
med offentliggørelsen af den nyeste Socialpolitisk Redegørelse.
Til dialogmødet vil ministeriet præsentere resultaterne fra de
nyeste analyser af socialområdet. På den baggrund kan der
peges på centrale og langsigtede behov hos udsatte
mennesker i samfundet, og gode løsninger kan drøftes i
fællesskab.
Fund fra ministeriets undersøgelse af, hvilke udfordringer
kommunerne oplever på socialområdet, præsenteres også.
Dialogmødet vil samtidig danne ramme om ministeriets dialog
med fonde, hvor fonde kan komme med inputs og ideer til
ministeriets arbejde, og der kan drøftes konkrete
samarbejdsmuligheder.

Samarbejde om RCT-afprøvning
For at opnå bedre viden om, hvilke sociale
indsatser og metoder, der virker for den enkelte,
er det afgørende at igangsætte flere
effektstudier.
Her er idealet et ’Randomised Controlled Trial’
eller lodtrækningsforsøg.
Ministeriet ønsker derfor at indgå samarbejder
med fonde om at igangsætte RCT-afprøvninger.
Her vil der blive etableret en projektgruppe med
deltagelse fra ministeriet, fonde(n) og eventuelle
andre aktører.

Dagsordenssættende partnerskaber
Ministeriet ønsker at etablere partnerskaber med fonde,
civilsamfundsorganisationer, kommuner og andre aktører
med formål om at sætte fokus på væsentlige
problemstillinger på socialområdet.
Sammen kan der udarbejdes fælles forpligtelser om at
løfte et område, og der kan igangsættes kampagner for at
øge opmærksomheden på en specifik udfordring eller på
en bestemt gruppe udsatte og sårbare mennesker.

”Socialdøgnet”
I forbindelse med store politiske udspil vil
ministeriet invitere til et ophold, der samler
aktører inden for socialområdet.
Her vil der ved hjælp af oplæg og workshops
blive udarbejdet ideer og fælles
løsningsforslag til en central problemstilling.
Det kan efterfølgende fungere som inputs til
det politiske udspil og i de forskellige aktørers
eget arbejde.

Kontaktoplysninger i ministeriet
For spørgsmål om ovenstående initiativer eller invitationer til vidensalliancer eller dialog generelt, kontakt da
venligst nedenstående:

Therese Vestergaard Jensen, fuldmægtig i Kontor for Tværgående Velfærd, Civilsamfund og Investeringer.
Mail: thvj@sim.dk / Tlf.: 41 85 13 04
Julie Grunnet Wang, konst. afdelingschef i Afdeling for Tværgående Velfærd og Organisation.
Mail: juwa@sim.dk / Tlf.: 60 93 90 57

