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81. Status på Vi Forskønner Faxe projektet
Sagsnr: 15.20.45-P20-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling
Denne sagsfremstilling har til formål at give udvalget en status på "Vi 
forskønner Faxe Projektet", som Beskæftigelsesudvalget vedtog d. 29. maj 
2017. Projektet startede op pr. 1. november 2017. 
 
Udvidelse af projektet
D. 28. maj godkendte udvalget administrationens indstilling til at udvide 
antallet af nytteindsatser i projektet fra 20 til 40 pladser, samt at udvide de 
arbejdsopgaver, som er en del af projektet. Administrationen udviklede på 
baggrund af denne beslutning en ansøgning om udbredelse af projektet til 
Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland (RAR). Ansøgningen er 
vedhæfet som bilag til dette punkt.
 
D. 6. juli 2018 fik Faxe Kommune en midlertidig dispensation til at udvide 
projektet, og den d. 26. september 2018 fik Faxe Kommune den endelige 
bevilling dispensation fra rimelighedskravet til udvidelsen af Vi Forskønner 
Faxe projektet af RAR. 
 
Projektet har pr. 6. juli 2018 haft 40 nytteindsatser, og følgende opgaver: 

 Skraldeopsamling og pasning af grønne arealer ved Faxe Kalkbrud, 
nærmere betegnet skrænterne og stisystemet fra gryden og ned til 
kalkbrudet

 Skraldeopsamling på markstier, hjertestier, strande, skove (der hvor Park 
og Vej ikke kommer),

 bekæmpelse af invasive arter som fx japansk kæmpe pileurt m.fl.(Faxe 
Kommune koordinerer med relevante tillidsrepræsentanter,

 maling af autoværn / broer / km. sten,
 kratrydning under autoværn, reparation af snestokke, samt reparation 

og maling af kommunens ikke nagelfaste flagstænger.
 
Organisering efter udvidelsen af projektet
 
Efter udvidelsen af projektet, organiseres det nu sådan, at en sjakbajs er 
ansvarlig for skraldeopsamling i de ovennævnte områder, og den anden 
sjakbajs er ansvarlig for kradtrydning, maling af autoværn, broer og km.sten. 
Borgerne fordeles ud på de to hold efter behov. 
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Skraldeindsamlingsholdet har delt opgaverne ud på en uge, således at der 
er faste dage, hvor de er i Faxe Kalkbrud, markstienr, hjertestier, strande og 
skove. 
 
Holdet der står for kratrydning og maling er afhængig af vejret, og sjakbajsen 
planlægger derfor løbende, hvor de skal arbejde en given dag. 
 
Mødetider
Haslev pladsen kl. 7.00
Rønnede ved busstop kl. 7.30
Faxe Pladsen kl. 7.45 
 
Status på borgere, der har deltaget i projektet
 
Siden 1. november 2017 har 173 borgere været visiteret til Vi Forksønner 
Naturen projektet. Nedenfor ses en status på de borgere.
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Tallet i parentes, er det antal borgere, hvis status er henholdsvis: Gennemført, 
i gang med forløbet, stoppet pga. ordinært arbejde, stoppet pga. ordinær 
uddannelse, stoppet pga. virksomhedspraktik, stoppet pga. afvisning af 
tilbud, stoppet pga. sygdom og andet. Andet dækker over bl.a. 
fejloprettelser, afslag på ydelse, EGU, Ung og på Vej, produktionsskole, 
brobygning ZBC, fraflyttet kommunen, manglende danskkundskaber, ej søgt 
om forsørgelse, misbrug, psykisk ustabil.
 
Fraværsregistreringer
 
Siden indførelsen af Connect Fremmøde d. 17. juli 2018, er der registreret 809 
ulovlige fraværsdage og 224 lovlige fraværsdage fordelt på 76 borgere. 
 
Det svarer til, at hver borger i gennemsnit har 11 ulovlige fraværsdage og 3 
lovlige fraværsdage. 
 

På en gennemsnitsdag udebliver 51 % af de visiterede ulovligt, 35 % møder 
op til tiden, og 14 % har lovligt fravær. Hvis borgeren udebliver uden lovlig 
grund, foretages partshøring og sanktion i henhold til gældende lovgivning. 

Foreløbig evaluering af udvidelsen af projektet 
Udvidelsen af projektet understøtter formålet med et nytteindsatsprojekt. 
Ledige i nytteindsats skal udføre samfundsnyttige opgaver, indgå i et 
arbejdsfællesskab og udføre et ekstraordinært men reelt stykke arbejde. 
Nytteindsatsen gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde 
for deres ydelse. Med udvidelsen af arbejdsopgaverne oplever både 
borgere og medarbejdere, at der dagligt bliver udført et reelt stykke arbejde, 
som også er med til at gøre kommunen renere og pænere at opholde sig i. 
 
Sagsbehandlerne oplever fortsat, at når nogle borgere, særligt unge under 
30, visiteres til projektet, så fravælger de at søge den ydelse de ellers er 
berettiget til. Der er derved tale om en styrkelse af tilgangen om at “vende 
borgeren i døren”, idet nogle borgere alligevel vælger at tage i mod et 
tilbudt job eller søge et ledigt job, som borgeren ellers ikke mente var 
drømmejobbet.  

Lovgrundlag
Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser
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Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. november 2018
Godkendt.

Bilag

 ansøgning dispensation til RAR Hovedstaden
 Dispensation Faxe.pdf
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