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48. Projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" 
Sagsnr: 15.20.45-P20-1-18 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling
Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller i denne sag til at 
nytteindsats projektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" ophører pr. 
30.9.2019. 
 
Det daværende Beskæftigelsesudvalg godkendte i 2017 
nytteindsatsprojektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune". I september 
2018 modtog Faxe Kommune dispensation fra Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd (RAR) til at udvide projektets deltagerantal fra 20 til 40 
nytteindsatser. Desuden blev omfanget af arbejdsopgaver også udvidet til at 
indkludere følgende:
 

 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.
 
Dispensationen gælder til og med d. 24. september 2020. Projektet driftes i 
samarbejde med Vej og Park og drives af to sjakbajser, som varertager den 
daglige drift. Deres ansættelse ophører pr. 30.9.2019.
 
Status på borgere, der har deltaget i projektet
 
Siden sidste status i november har 154 borgere deltaget i projektet. Nedenfor 
ses en status på borgerne (kopi af status fra november 2018 er vedlagt som 
bilag).
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Tallet i parantes viser det antal borgere, hvis status er henholdsvis: 
Gennemført, i gang med forløbet, stoppet pga. ordinært arbejde eller 
uddannelse, virksomhedspraktik, afvisningen af tilbuddet, sygdom eller 
andet- Andet dækker bl.a. over fejloprettelser, afslag på ydelse, EGU Ung på 
Vej, produktionsskole, brobygning ZBC, fraflyttet kommunen. 
 
I samme periode er der registreret 2441 ulovlige fraværsdage og 643 lovlige 
fraværs dage fordelt på de 154 borgere. Det svarer til, at borgerne i 
gennemsnit har 16 ulovlige fraværsdage og 4 lovlige fraværsdage. 
 
På en gennemsnitsdag udebliver 57 % af de visiterede ulovligt, 27 % møder til 
tiden, 1 % møder ikke til tiden, og 15 % har lovligt fravær. Hvis borgeren 
udebliver uden lovlig grund, foretages partshøring og sanktion i henhold til 
gældende lovgivning. 
 
Fordele ved forlængelse af projektet
Projektet har flere fordele i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats. 
Straksaktivering via nytteindsats medvirker til, at job- og uddannelsesparate 
borgere motiveres til at søge job fremfor at ansøge om uddannelses- eller 
kontanthjælp. Projektet er på den måde med til at styrke tilgangen om at 
“vende borgeren i døren”. Samtidig er arbejdsgangen for jobformidlerne 



Beslutningsprotokol for
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget
24. juni 2019

3

mere smidig, og derved kan jobformidlerne anvende mere arbejdstid på de 
borgere, som er længere fra arbejdsmarkedet og har brug for en større 
indsats fra kommunens side. Projektet er organiseret sådan, at det rent 
administrativt er nemt at tilgå, særligt i forhold til henvisningen til projektet og 
det faktum, at de unge hentes, hvorfor der ikke skal udbetales 
transportgodtgørelse.
 
Økonomi
I 2019 er der budgetteret med et forbrug på 1.020.000 kr for "Vi forskønner 
naturen i Faxe Kommune" projektet. Driftsudgiften for 2020 forventes at være 
tilsvarende. Pt. skønnes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2019 for hele 
Beskæftigelses & Integrationsudvalgets samlede ramme på netto 520 mio. kr. 

Udgifter til "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet er indkluderet i 
det forventede merforbrug i 2019. Såfremt "Vi forskønner naturen i Faxe 
Kommune" ophører pr. 30.9.2019 vil der være et potentielt mindreforbrug 
svarende til 255.000 kr. for perioden oktober til december 2019. Det vil sige at 
det forventede merforbrug på pt. ca. 1,5 mio. kr. kan således nedskrives med 
ca. 255.000 kr. i 2019.

Tilsvarende vil budgetrammen for 2020 nedskrives med 1.020.000 kr. svarende 
til et års budget for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet. 

I ovenstående økonomiske beregninger er der ikke taget højde for, at 
nedlæggelse af "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet vil 
medføre mere administrativ sagsbehandling til alternativ placering af 
målgruppen.

 
 

Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelses indsats.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
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Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at projekt "Vi forskønner 
naturen i Faxe Kommune" ophører pr. 30.9.2019.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 24. juni 2019
Punktet sendes retur for yderligere belysning og fremsættes igen på 
augustmødet.
 
René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard ved dette punkt (L).
 

Bilag

 Evaluering af Vi Forskønner Faxe projektet 26011018.dot

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Evaluering_af_Vi_Forskoenner_Faxe_projektet_26112018.pdf

