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Tilsynsrapport 

 
 
Tilsynet er foretaget d. 10.11.2021 
 

 
Forskønnelse af Faxe: 
 
Formål: 
Tilbud om nytteindsats gives, med henblik på at personen skal arbejde for sin ydelse. Arbejdet skal have et 
indhold, som giver den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt 
arbejde for sin ydelse. 
 
Nytteindsatsen er samtidig et midlertidigt skridt, som benyttes indtil der er lagt en plan sammen med den 
ledige for et målrettet forløb. 
 
Målgruppe (LAB § 6 nr. 1-5):  
Jobparate på kontanthjælp, uddannelsesparate på uddannelseshjælp, dagpenge- og 
integrationsydelsesmodtager. 
 
Antal timer: 37 
 
Mødetid: mandag til torsdag 7.00 til 15.30 og fredag til kl. 12.00 
 
Antal pladser: 40 pladser. 
 
Varighed: Max. 13 uger. 
 
Arbejdsopgaver: 

 Skraldeopsamling på markstier 
 Maling af autoværn / broer / km. sten 
 Kratrydning under autoværn 
 Reparation af snestokke 
 Reparation og maling af kommunens nagelfaste flagstænger 
 Bekæmpelse af invasive arter som fx japansk kæmpe pileurt m.fl. (dog ikke plantearter, der kræver 

særlige sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. bjørneklo)  
 Vask af badebroer  
 Renhold af elskabe og lygtepæle graffiti. 
 Indsamling af affald / renhold på klasse 3-4 veje i byerne 
 Oprydning på shelterpladser 
 Offentlige vandløb. Samling af affald langs å-løbet 

 
 
 

Interview med Sjakbajserne d. 10.11.2021: 

Visitering Ja Nej 

 

Notat 
 
Dato: 18. november 2021 
 
Sagsnummer: 
15.00.20-K08-1-21 
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Oplever I fyldestgørende 
visitering med: 

- angivelse af navn 
- cpr-nummer 
- opstartsdato  
- evt. telefonnummer  

 
 

Sjakbajserne fortæller:  
Der opleves ind i mellem at en ny 
borger ikke tilmeldes i it-systemet 
connect (system til registrering af 
fremmøde), og ej heller modtager en 
mail herom. 
I disse tilfælde kontaktes en 
sagsbehandler, som bringer 
tilmeldingen i orden i connect. 
 
I de tilfælde hvor sagsbehandler sender 
en mail omkring opstart af ny borger, 
med relevante oplysninger, bliver dette 
taget meget positivt imod, men mailen 
må kun gemmes i 30 dage, og derfor 
har de ikke altid disse oplysninger helt 
frem til at borgeren afslutter tilbuddet. 
 
Sjakbajserne har et ønske om at få 
mulighed for at kunne se i deres 
system hvem der er sagsbehandler på 
den enkelte borger, samt start og slut 
dato for tilbuddet, da de oplever at 
borger ikke altid selv kan huske dette. 

 

Forløbet Ja Nej 

Er der borgere som ikke møder 
37 timer ugentligt? 

Sjakbajserne fortæller:  
Ja, der opleves ind i mellem, at borgere 
ikke møder alle hverdage. Dette kan 
være i tilfælde af arbejde sideløbende 
med tilbuddet, eller hvis borger ikke 
kan honorere 37 timer ugentligt. 
 
Sjakbajserne appellerer til, at hvis 
borger ikke kan honorere 37 timer pr. 
uge, at de møder hele dage, men 
eksempelvis færre dage om ugen. 
 
Der har været enkelte tilfælde hvor 
borger og sagsbehandler har indgået 
aftale om mødetid fra fx 7-12. I de 
tilfælde skal en af Sjakbajserne køre 
den pågældende borger tilbage til 
Haslev midt på dagen. Sjakbajserne 
giver udtryk for at det besværliggøre 
planlægning af dagen.  

 

Sygemelding / fravær Ja Nej 

Oplever I kandidaterne 
sygemelder sig korrekt? 
 

Sjakbajserne fortæller:  
Ja, borgerne ringer og sygemelder sig 
om morgenen, og i de tilfælde hvor 
borgerne ikke gør, bliver de registreret 
som udeblevet i connect. 
 
Hvis der i løbet af dagen opstår en 
hændelse/opringning fra en 
borger/andet – så skriver Sjakbajserne 
en mail herom til sagsbehandler, da 
dette ikke efterfølgende kan noteres i 
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connect, når først Sjakbajserne har 
lukket registreringen. 

Registrering af fravær Ja Nej 

Er der procedure for, at 
sagsbehandler kontaktes på 
første dagen, hvis borger ikke 
møder frem? 

 
Nej, sagsbehandler kontaktes 
ikke for manglende fremmøde, da 
det fremgår i Fasit via connect. 

Svarer antallet af fremmødte 
borgere, til det registrerede? 

Ja, ved tilsynets besøg er der 4 
fremmødte borgere, det svarer til 
registreringen.  

 

Er der procedure for, at 
sagsbehandler kontaktes ved 
fravær ud over 3 dage? 

 

Nej, Sjakbajserne kontakter ikke 
sagsbehandler for manglende 
fremmøde, da det fremgår i Fasit 
via connect (Fasit er et fagsystem 
hvor sagsbehandler kan se 
fremmøde registreret i it-
systemet connect). 

Arbejdstøj Ja Nej 

Udleveres arbejdstøj altid på 1. 
dagen? 

Ja, Sjakbajserne oplyser, at arbejdstøj 
udleveres på 1. dagen som 
udgangspunkt. 
 
Når en ny borger møder, gennemgås 
lageret for brugt arbejdstøj. Hvis 
lageret ikke indeholder den rette 
størrelse eller beklædningsgenstand, 
købes nyt. 
Borger får altid nye sikkerhedssko 
udleveret. 

 

   

Arbejdsopgaver Ja Nej 

Er antallet af opgaver 
passende til antallet af 
deltagere 

 Sjakbajserne giver udtryk for at 
de ønsker flere arbejdsopgaver, 
både store og små ”projekter” 
som ikke har en deadline, idet at 
det aldrig vides hvor mange 
borgere som fremmøder hver 
dag. Men der findes altid på 
opgaver at lave. 

Er der arbejdsopgaver der ikke 
kan udføres?  Nej 

Hvis ja; hvorfor og hvilke? Sjakbajserne oplyser, at det er formanden for Park & Vej, der vurderer om 
arbejdet må udføres.  Fagforeningen inddrages i vurderingen, da tilbuddets 
opgaver skal stemme overens med de godkendte opgaver, som fremgår af 
projektbeskrivelsen. 
 
Sjakbajserne oplever en skarp opdeling af opgaver mellem Park & Vej og 
borgerne i projektet. Både Sjakbajserne og borgere er opmærksomme på 
dette.  

Øvrigt  Både Sjakbajserne og en borger giver udtryk for at arbejdsmiljøet er præget 
af, at der stor opmærksomhed på hvilke opgaver, borgerne må løse. 
Kolleger fra Park & Park holder nøje øje med hvilke opgaver borgerne løser. 
En borger fortæller, at han har oplevet at få skæld ud af ansatte i Park & Vej 
hvis der fx samles skrald på den forkerte side af vejen.  
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Effekt af nytteindsats: Ja Nej 

Oplever I effekt af 
nytteindsatsen? 

- Hvilken? 

Ja der opleves en effekt, fx fik 3 borgere i sidste uge arbejde fortæller 
Sjakbajserne. 
 
Sjakbajserne fortæller, at de taler med borgerne om arbejde, og hvordan 
man forbereder sig til en jobsamtale, herunder hygiejne mm. samt stiller 
ofte et regnestykke visuelt op, for at vise indtægten ved nytteindsats kontra 
ordinært udført arbejde, hvilket kan være medvirkende til at motivere til 
selvforsørgelse.  
 
Sjakbajserne oplever generelt at borgerne er gode til at rumme hinanden, 
og hinandens udfordringer. Og ved den rette kombination, kan de mest 
ressourcestærke borger, trække en mindre ressourcestærk borger lidt op. 
 
Sjakbajserne fortæller, at det fungerer fint med at borgere er i alle alders 
trin, da dette giver en dynamik. 

Andet 

Har borgerne mulighed for at 
benytte 
omklædningsfaciliteter? 
 
Hvad ser I af evt. udfordringer 
i det daglige? 

Sjakbajserne fortæller:  
Der er omklædning på Bækvej, men det bliver ikke benyttet pt. Borgerne 
møder omklædt.  
 
Frokostlokale og toilet kan benyttes under opsyn af en sjakbajs. 
 
Sjakbajserne oplever at lokaler og faciliteter er forbeholdt selve Park & Vej. 
 
Der er derfor et ønske fra Sjakbajserne om at Forskønnelse af Faxe kunne 
få deres ejet lokale/bygning med tilhørende faciliteter. 

     
 
Interview med 57 årige kontanthjælpsmodtager, der er placeret i 
nytteindsats Forskønnelse af Faxe. 
 
Spørgsmål: 

- Hvad er din oplevelse af at deltage i nytteindsatsen? 
 
Det er fint nok, så længe det giver mening. Fx Strandparken 
giver mening, hvor der skulle udføres nogle reelle 
arbejdsopgaver, såsom lave et bålsted, sætte skilte op, ordne 
stier og beskære grene. 
Det giver ikke mening for mig, at rive blade, da man kan starte 
forfra dagen efter. 
 

- Hvad får du med dig – kompetencer? 
 
Jeg får ingen kompetencer med mig. Jeg har arbejdet inden for 
byggebranchen i mange år. 

 
- Har du anbefalinger til ændringer / noget der skal laves om? 

 
Nogle flere reelle arbejdsopgaver eller reparationer af fx 
gangbroer. 
 
 

- Andet? 
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Jeg tror at unge mennesker eller folk som ikke har så meget 
erfaring på arbejdsmarkedet som jeg har, vil få mere ud af det, 
end jeg. Jeg har rigeligt at tage mig til af opgaver på 
hjemmefronten, og oplever at der er bud efter mig fra flere 
arbejdsgivere. Så derfor regner jeg med at være i arbejde igen i 
starten af det nye år, men pt. har jeg fodlænke på. 
Det stresser mig lidt, at jeg skal være her, for jeg vil gerne have 
tid til at bygge min udestue om.  

 
Interview med 19 årige åbenlys uddannelseshjælpsmodtager, der er 
placeret i nytteindsats Forskønnelse af Faxe. 
 
Spørgsmål: 

- Hvad er din oplevelse af at deltage i nytteindsatsen? 
 
Det har været okay, men ikke opgaver for mig i fremtiden. Som 
udgangspunkt giver det mening at forskønne kommunen. Man 
møder mange typer mennesker, nogle er snakkesalige og andre 
holder sig for sig selv. 
Jeg har fået nogle gode råd fra Sjakbajserne ift. arbejde og 
jobsamtaler. 

 
- Hvad får du med dig – kompetencer? 

Jeg har fået lidt kendskab til nogle maskiner, som fx en 
buskrydder. 
Jeg er nok blevet lidt mere rummelig ift. det sociale, da vi er 
forskellige typer. 

 
- Har du anbefalinger til ændringer / noget der skal laves om? 

Jeg kunne godt tænke mig hvis der var en større plan for hele 
dagen, fx et større projekt, som man kan fordybe sig i. I stedet 
for mange små opgaver hist og her. 


