Notat på baggrund af artikel i Fyens Stiftstidende den 7. marts 2016
(vedrørende den Grønne Boks)
Indledning
På baggrund af artiklerne i Fyens Stiftstidende den 7. marts 2016 vedrørende ”Den Grønne Boks” har Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen (BSF) udarbejdet nærværende notat.
Notatet er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af de for sagen relevante interne mails. Der er således foretaget
søgninger i såvel de relevante medarbejdere som relevante chefers og rådmandens mailkorrespondance.
I artiklerne rejses der tvivl om følgende:
1. Hvorvidt forvaltningen anbefalede placeringen ved I. Vilhelm Werners Plads til Beskæftigelses og Socialudvalget
2. Hvilke oplysninger rådmanden har haft undervejs i forløbet

1. Hvorvidt administrationen anbefalede placeringen ved I. Vilhelm Werners Plads
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefalede på udvalgsmødet den 9. juni 2016 en midlertidig placering på I.
Vilhelm Werners Plads. Det er således ikke korrekt, når der i artiklen sås tvivl om dette. Den tidligere medarbejder (som
citeres i artiklen) var endvidere ikke til stede på udvalgsmødet. Forvaltningen baserede primært anbefalingen på et notat
fremsendt den 8. juni af netop den pågældende tidligere medarbejder (som citeres i artiklen). Notatet, som er dateret den
20. maj, blev fremsendt fra pågældende medarbejder til to chefer i BSF den 8. juni 2015.
For en yderligere uddybning af forløbet vedrørende ”Den Grønne Boks” henvises til redegørelsen fra By- og
Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
2. Hvilke oplysninger har rådmanden haft undervejs i forløbet
Det kan på baggrund af forvaltningens interne gennemgang konkluderes, at rådmanden undervejs i forløbet har haft de
samme oplysninger som udvalget. Det gælder både det tidsmæssige perspektiv ved den midlertidige placering ved I.
Vilhelm Werners Plads (altså ca. 12 måneder fra primo juni 2015) samt de forventede flytteudgifter på ca. 100.000150.000 kr.
Forvaltningen har som nævnt foretaget søgninger i såvel relevante medarbejdere som relevante chefers og rådmandens
mailkorrespondance. I den forbindelse er der ikke fundet mails, som orienterer rådmanden om de argumenter, der
undervejs var imod at placere ”Den Grønne Boks” på I. Vilhelm Werners Plads, hverken af den tidligere medarbejder
(som er citeret i avisen) eller af cheferne i forvaltningen.
Så sent som ultimo oktober 2015 refereres der i en intern mail, sendt fra ledelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
til blandt andre direktøren og rådmanden, fortsat til at estimatet over flytteudgifterne var 100.000-150.000 kr. Rådmanden
er først primo 2016 blevet gjort opmærksom på, at flytteomkostningerne var markant forøgede i forhold til det til udvalget
oplyste.
Forvaltningen drøftede på interne møder med rådmanden de placeringer, som var i spil til placering af ”Den Grønne
Boks” i foråret 2015. Det var blandt andet placeringen på I. Vilhelm Werners Plads, en placering i Kongens Have samt en
placering, hvor Byens Bro rammer Vestre Stationsvej. Af de tre placeringer pegede rådmanden på I. Vilhelm Werners
Plads. Rådmanden blev på de interne møder ikke orienteret om de ulemper, der kunne være forbundet med en placering
på I. Vilhelm Werners Plads, og det endelige estimat for de samlede flytteomkostninger var endnu ikke gjort op på
daværende tidspunkt, men blev det forud for orienteringen af udvalget i juni 2015 (jf. punkt 1).

