NOTAT
Dato: 17. marts 2020

Orientering om projekt Flextur Unge
Til:

Beskæftigelsesudvalget.

På Beskæftigelsesudvalgsmødet 3. marts 2020 fremsatte udvalget ønske om, at blive orienteret
nærmere om projekt Flextur Unge i Mariagerfjord Kommune.
Byrådet i Mariagerfjord Kommune afsatte i forbindelse med Budget 2019, 200.000 kr. til et
forsøgsprojekt for at forbedre fremkommeligheden i ydertimerne for unge under uddannelse.
På denne bagrund har Mariagerfjord Kommune indført Flextur Unge, som en forsøgsordning med gratis
taxa. Det vil sige, at unge mellem 15 - 21 år kan tage en taxa på kommunens regning alle ugens dage
mellem kl. 15.00 – 23.00. Det skal hjælpe unge i en kommune, der har sporadiske busafgange om
aftenen og i weekenden.
Målet er, at det bliver mere attraktivt for unge at bo, leve og arbejde i kommunen. Yderligere skal
forsøget undersøge, om flexture er svaret på de unges behov for fleksibel transport.
Projektet løber i perioden 19. januar 2020 og frem til skolernes/uddannelsesinstitutionernes
sommerferie i 2020.
Flextur Unge sker i samarbejde med NT, hvor Mariagerfjord Kommune betaler NT for at køre de unge
fra adresse til adresse i kommunen. NT forstår markedsføring og informationsmateriale.
Da der er tale om et forsøg, vil der ved projektets afslutning blive udarbejdet en evaluering, og i den
forbindelse vil der blive taget stilling til om projektet skal fortsætte. Projektet er forankret under udvalget
for Teknik og Miljø.
Hvem
Alle unge mellem 15 - 21 år bosat i Mariagerfjord Kommune kan gøre brug af ordningen.
Hvad
 Ordningen dækker transport inden for kommunegrænsen.
 Ordningen er gratis og løber frem til 30. juni 2020.
Hvornår kan der bestilles Flextur?
Ture kan bestilles imellem kl. 15.00 – 23.00 alle ugens dage til kørsel i Mariagerfjord Kommune.
Takst
Kommunen betaler for den unge, mens medrejsende koster 2 kr./km. Der kan være op til seks personer
på samme tur.
Hvordan
For at benytte tilbuddet skal de unge kontakte Mariagerfjord Kommunens Borgerservice og oprette sig
som bruger på nt.flextrafik.dk. Herefter kan de unge frit bestille flexture senest to timer før, de skal
afsted.
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