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Sagsbeskrivelse angående lukning af Haveprojektet og Serviceværkstedet.
I de år Haveprojektet/Serviceværkstedet har eksisteret, har vi haft mange forskellige
målgrupper. Vores daglige arbejde med aktiverede borgere, består både i det praktiske
arbejde i haverne samt motivering til jobsøgning hen imod selvforsørgelse eller start på
uddannelse.
Haveprojektet har gjort et stort arbejde for at gøre de aktiverede til en aktiv del af samfundet
gennem netværk og sociale relationer. Gennem de to projekter lærer de aktiverede borgere at
møde til tiden, tage ansvar, blive mødestabile, samt at møde mennesker i en professionel
sammenhæng.
Vores deltagerantal har altid afspejlet konjunkturerne i samfundet. Vi har i perioder haft
mange indskrevet i projektet, og vi har haft få indskrevet i projektet. Vi har mellem 11001200 borgere igennem projektet om året.
Udslusning fra haveprojektet 2017 – (og som stadigvæk er uden offentlig forsørgelse efter 5
måneder) - er på 79,7%
Udslusning fra serviceværkstedet 2017 – (og som stadigvæk er uden offentlig forsørgelse
efter 5 måneder) - er på 57%
Vi er fortsat parate til at rumme ALLE målgrupper - under forudsætning af at husene vil
henvise borgere til os.
Vi er omstillingsparate og fleksible, parate til at øge/fastholde vores positive udslusningsprocenter, - evt. ved hjælp af at medarbejderne udøver et efterværn - (mentorfunktion) - til
nogle af vores borgere således at de kan fortsætte deres uddannelse eller job fremadrettet.
Ligeledes er vi parate til at gå i gang med at gøre projektet mere virksomhedsrettet.
Haveprojektet/Serviceværkstedet er blandt de absolut billigste aktiveringsprojekter - og
samtidig har vi nogle at de absolut bedste udslusningsprocenter.
Haveprojektet er Aalborg Kommunes eneste ”grønne” aktiveringsprojekt. En del af vores
deltagere får interesse for en uddannelse inden for de praktiske fag. Haveprojektet kunne
nemt omstilles fra at ”servicere” pensionister til fx at vedligeholde områderne omkring
forsamlingshuse, parkerne i Aalborg kommune, pleje af gravhøje og krigsmindesmærker - alt
selvfølgelig efter aftale med de faglige organisationer.
Serviceværkstedet fungerer reelt som transport/flyttefirma for hele det ”gamle” projektafsnit,
blandt andet kan nævnes tøjvask for Kantinen, madkørsel for Kantinen til andre projekter og
Varmestuer, samt diverse ad hoc opgaver for de andre projekter.

Ser man på udgiften til at drive Haveprojektet/Serviceværkstedet, er der potentiale for
markante besparelser gennem rationalisering af driften. Umiddelbart mener vi, der kan
spares ca. 2.000.000 kr.
Hvordan sikres det at de projekter, der tager over, kan fastholde Haveprojektets fine
udslusningstal? Og har man medregnet at disse projekter skal udvides (med deraf følgende
forøgede udgifter)?
Lukningen af Serviceværkstedet vil betyde, at der andre steder skal afsættes ressourcer til
opgaver, som daglig tøjvask, daglig madkørsel, udlevering af arbejdstøj til kommunens
praktikanter, samt diverse ad hoc opgaver?
Vi har ca. 1000 pensionistadresser tilmeldt, hvoraf ca. 400 bor i boligforeninger. Ved en
lukning af Haveprojektet, kan det betyde, at beboerne vil blive sat ud af deres lejemål, hvis
ikke de vedligeholder deres haver.
For de pensionister, der ikke selv kan klare havearbejdet/snerydning eller har råd til at betale
sig fra det, vil en lukning af Haveprojektet betyde, at de ikke længere får ryddet sne og saltet,
fra fortov til hoveddør, så hjemmepleje, læger, ambulance, renovation m. fl. kan komme
sikkert frem.
Med venlig hilsen
Medarbejderne i Haveprojektet og Serviceværkstedet

