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FRA PROJEKT TIL DRIFT
Et udviklings- og styringsværktøj for projektmedarbej-

dere, styregrupper, sekretariatsledere, driftschefer,

boligsociale konsulenter og chefer i boligorganisaitoner

og kommuner
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Forankringsstrategi
-  Hvorfor skal vi forankre?

Forankringsmetode
- Hvordan skal vi forankre?

Forankringsplan
- Hvem skal forankre?

Forankringsguiden „Fra projekt til drift“ er et forsøg på at udvikle

et boligsocialt styringsværktøj, der kan udgøre et fælles strategisk

udgangspunkt for det boligsociale samarbejde. Metoden har fo-

kus på at udvikle, optimere, og forankre de boligsociale projekter

i kommuner, i boligorganisationer og i civilsamfundet. Det er al-

drig for sent at indarbejde en forankringsstrategi. Processen kan

skabe klarhed, nyt fokus og fremdrift og styrke samarbejdet.

    •  Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift?

    •  Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi?

    •  Har I nok fokus på lokal bæredygtighed?

    •  Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige?

    •  Gør I nok for at uddanne frivillige og beboervalgte?



Strategier i det boligsociale arbejde

FRA PROJEKT TIL DRIFT

Mange helhedsplaner og delprojekter er blevet til i et samarbejde imellem kommune, bolig-

organisation, konsulenter og projektansatte i boligområderne. De er i hovedsagen blevet desig-

net ud fra en idé om, at det er godt at sætte nye aktiviter i gang. Der har i mindre omfang været

fokus på at designe projekter, der kan forankres lokalt. I de senere år er der blevet brugt mere

end 2 mia. kr. på boligsociale projekter - uden at de boligsociale aktører har arbejdet ud fra en

overordnet boligsocial strategi. De boligsociale parter er enige om vigtigheden af at forankre,

men det er stadig projektaktiviteter, der formuleres som de vigtigste succeskriterier. Hvis bolig-

social forankring blev projekternes vigstigste succeskriterie, ville de boligsociale aktører udvikle

et helt nyt fokus i forhold til projektdesign, proces, aktørroller og evalueringer.

Manglende forankring kan være et udtryk for en manglende strategi og uklarhed i forhold til,

hvem der har ansvaret for forankring af projekter og helhedsplaner. Erfaringerne viser, at når kun

én part i et samarbejde er projektejer (typisk boligorganisationen), vil de øvrige parter ikke føle

det samme ansvar for forankring af projekterne. Forankring (at gå fra projekt til drift) forudsæt-

ter et styrket samarbejde imellem kommuner, boligorganisationer, ejendomskontorer, projekt-

ansatte, frivillige og beboervalgte om udvikling af social kapital. Det kræver en massiv uddan-

nelsesindsats og kompetenceudvikling af frivillige. Det kræver desuden en tværfaglig dialog,

der kan skabe en ny forståelse af, hvordan udvikling af nye boligsociale roller kan bane vej for

øget forankring og dermed skabe varige forbedringer.

Tverskov Kommunikation & Udvikling er et boligsocialt konsulentfirma, der her fremlægger et

konkret bud på en boligsocial forankringsstrategi.

FORANKRINGSSTRATEGI OG METODE
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En forankringsstrategi bør være den overordnede strategi for den boligsociale helhedsplan og

for de enkelte projekter. Forankring bør formuleres som projektets vigtigste succeskriterie.

Dermed erstatter man aktivisme med strategiske pejlemærker og de lokale ressourcer kommer

mere i fokus.

En forankringsmetode vil påvirke måden at designe de enkelte projekter på. Projektet designes

ud fra en kortlægning af de lokale ressourcer og ud fra en vurdering af, om det er muligt at få

dem til at påtage sig det lokale lederskab med de rette kompetencer.

En forankringsplan er en konkret plan i projektets sidste fase, hvor det beskrives helt præcist,

hvilke parter, der skal overtage eller integrere projektet.

Forankringsmetode handler bl.a. om, at de boligsociale aktører hele tiden vælger løsninger og

fremmer processer, der bygger på lokale ressourcer, traditioner og ønsker. Måske er tempoet for

højt og skal sættes ned? Måske skal man acceptere et mindre professionelt slutprodukt, fordi

det er urealistisk at vedligeholde uden professionelle kræfter? Måske skal man tidligt melde ud,

at forankringen vil kræve finansiering af fuldtidsansatte?

Forankringsmetode handler om at vurdere aktiviteternes succes ud fra forankringskriterier.

Midtvejsevalueringen er afgørende og skal støbe de kugler og argumenter, der viser, at det kan

betale sig at videreføre og forankre projektet og at finde de nødvendige driftmidler. Efter

midtvejsevalueringen bør der udarbejdes en konkret forankringsplan for hvert enkelt projekt.



1. Projektdesign 3. Driftsfase 4. Forankringsfase

1. Projektdesignfasen
I idéudviklingsfasen designes projektet ud fra en vurdering af de lokale ressourcer, og af hvem

der i projektafslutningen kan forventes at påtage sig ansvaret for den varige forankring.

2. Igangsætningsfasen
I igangsætningsfasen sættes alle sejl til for at tiltrække frivillige og lokale ressourcer til projek-

tet. Det er i hovedsagen projektpenge, der finansierer igangsætningen af projektet.

3. Driftsfasen
I driftfasen opbygges rammer, rutiner, organisation og det lokale ejerskab. Der indbygges lokal

medfinansiering, og projektmedarbejderne overlader mere og mere ansvaret til lokale kræfter.

4. Forankringsfasen
I forankringsfasen arbejdes der målbevidst med at gå fra projekt til drift. Der tages stilling

til forankringsmodeller, og der udarbejdes en konkret forankringsplan.
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1. projektår

Hvem skal forankre? Implementering?

FORANKRINGSPLANEN

Projektafslutning?

PROJEKTFORLØB OG FORANKRING

2. Igangsætning

2. projektår 3. projektår 4. projektår

ForankringsplanForankringsstrategi Evaluering Evaluering |

Forankringsplanen er et oplæg til de boligsoaciale samarbejdspartnere om projektets nytte-

værdi og betydning, samt et konkret bud på, hvem der skal forankre projektet. Planen skal be-

skrive uafklarede spørgsmål og den afsluttende forankringsproces, herunder økonomi, kompe-

tenceudvikling, fysiske faciliteter og ledelse.

Model: Tverskov Kommunikation & Udvikling



Civilsamfund

Kommune

Marked

Projekt Partnerskab
Netværksorganisering?

Foreningsdannelse?

Borgerorganiseringer?

Boligorganisationer?

Lokale foreninger?

Kommuale forvaltninger?

Velfærdsinstitutioner?

Kulturinstitutioner?

Virksomheder og sponsorer?

Erhvervsforeninger?

Offentlige og private fonde?

BOLIGSOCIALE FORANKRINGSMODELLLER

Model: Tverskov Kommunikation & Udvikling

Forankring kan ske via kommune, civilsamfund eller via det private marked. Styregruppen må for

hvert enkelt projekt beslutte sig for, hvordan forankringen skal foregå. Ikke alle projekter skal

forankres. Nogle kan have en værdi som enkeltstående projekter.
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NYE ROLLER I DET BOLIGSOCIALE ARBEJE

DE FRIVILLIGE

BEBOERVALGTE

FRA ILDSJÆL TIL TOVHOLDER
En forudsætning for forankring er i mange tilfælde, at frivillige

er parate til at påtage sig lederrollen. Derfor er der brug for ud-

dannelse af frivillige. Ledelse af frivillige kræver viden om le-

delse, om inddragelsesmetoder og om at skabe anerkendende

frivilligmiljøer.

Boligsocial forankring forudsætter, at flere frivillige har kom-

kompetencer til at påtage sig rollen som tovholdere og pro-

jektledere.

FRA BEBOERDEMOKRAT TIL FRIVILLIGLEDER
Beboerdemokrater arbejder inden for en lovgivning om bebo-

erdemokrati. De juridiske regler har skabt en almen frivillig-

kultur, der mangler gejst, kreativitet og innovation. Rammerne

skal ændres, og beboerdemokraterne skal i gang med at udvik-

le nye inddragelsesformer og nye arbejds- og mødeformer.

Boligsocial forankring forudsætter, at beboerdemokraterne

udvikler beboerdemokratiet, så de i højere grad kan påtage sig

rollen som inspirerende frivilligledere i deres boligområde.
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FRA PROJEKTLEDER TIL FACILITATOR
De boligsociale medarbejdere har hovedsageligt fokus på at

udvikle nye aktiviteter. Som udgangspunkt fungerer de ansatte

som projektledere, men skal der ske en forankringsproces, skal

de i projektforløbet i højere grad se sig som facilitatorer af en

lokal udviklingsproces.

Boligsocial forankring forudsætter, at de projektansatte i hø-

jere grad går ind i rollen som facilitator, så der skabes mere

plads til de frivillige og mere fokus på uddannelse.

PROJEKTANSATTE

VARMEMESTER

FRA BRANDSLUKKER TIL FOREBYGGER
Ejendomsfunktionærernes arbejde er meget påvirket af de bo-

ligsociale problemer: Tidskrævende service af mange etnisk

forskellige beboergrupper. Brandslukning, oprydning, hær-

værk, dårlig affaldshåndtering, fysisk nedslidning, dårlig vedli-

geholdelse af lejligheder og mange til- og fraflytninger.

Boligsocial forankringsstrategi forudsætter, at ejendomsfunk-

tionærerne påtager sig et boligsocialt ansvar og på sigt bruger

flere ressourcer på forebyggelse end på brandslukning.
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LOKALE LÆRINGSFORLØB
Frivillige - Beboerdemokrater - Projektansatte - Ejendomsfunktionærer

Lokale læringsforløb giver mulighed for at samle de lokale kræfter, at fokusere på

fælles udfordringer, udvikle nye ideer, teams og bedre lokale samarbejdsrelationer.

FRA PROJEKT TIL DRIFT
• Inspirationslæg i styregruppe om forankringens metoder og værktøjer

• Temadag/scenarieværksted for boligsociale medarbejdere om forankring

• Evalueringsforløb med fokus på roller, samarbejde og forankring

• Støtte til udarbejdelse af forankringsplaner for boligsociale projekter

TEMADAGE - DIALOGMØDER - KURSER - UDVIKLING
• For frivillige: Fra ildsjæl til tovholder

• For beboerdemokrater: Fra beboerdemokrat til frivilligleder

• For projektansatte: Fra projektleder til facilitator

• For ejendomsfunktionærer: Fra brandslukker til forebygger

Tverskov Kommunikation & Udvikling kan skræddersy mange lokale læringsforløb: Flere hænder - hvordan motiveres,

fastholdes og udvikles frivillige? Hvordan kan frivillige og ansatte udvikle en bedre mødekultur? Hvordan udvikles

projektarbejdet? Projektarbejdets ABC? Hvordan skabes en frivilligpolitik og hvordan kan den bruges? Hvordan kan

beboerdemokraterne forny beboerdemokratiet? Hvordan udvikles afdelingsbestyrelsen til at blive et team? Hvordan

skabes bedre samarbejde, formidling og kommunikation i boligområdet? Kan frivillige blive en del af den daglige drift?

Hvordan kan ejendomsfunktionærer udfylde rollen som sociale viceværter? Hvordan skabes fremdrift og forankring?

Tverskov Kommunikation & Udvikling


