Vækstudvalget
Referat fra møde
Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus
Mødet slut kl. 11.10

MØDEDELTAGERE
Ole Søbæk (C)
Hans Andersen (V)
Jørgen Bech (V)
Kirsten Weiland (A)
Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
Poul Henrik Hedeboe (F)
Tom Lysgaard (E)

1 / 11

Indhold
ÅBENT MØDE

2 / 11

Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden

Sag nr. 2

Vækstudvalgets arbejdsområde

Sag nr. 3

Prioriteringer i 2014

Sag nr. 4

Løbende orientering om udvalgets områder

Sag nr. 5

Mødeform og kalender

Sag nr. 6

Meddelelser

Journal nr.:
023970-2013

Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8 og normalforretningsordenens § 3.

Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014
Godkendt.
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Journal nr.:
000168-2014

Sag nr. 2

Vækstudvalgets arbejdsområde
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Af den vedtagne styrelsesvedtægt fremgår det, at Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet samt dele af erhvervsområdet, herunder:
Opgaver i medfør af lov om: - en aktiv beskæftigelsespolitik - aktiv socialpolitik
- ret til orlov og dagpenge ved barsel
De beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet
hertil.
Erhvervspolitik og – strategi.
Erhvervsservice og – udvikling, herunder erhvervsudvikling i Vinge og samarbejde med Frederikssund Erhverv og Væksthus Hovedstaden.
Fælles nordsjællandsk vækstdagsorden.
Turisme.
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver i relation til lov om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.,
samt opgaver i relation til Ungdommens Uddannelses-vejledning efter kapitel 2
i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
Endelig udarbejder Udvalget forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Politikker og planer indenfor udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.
Bygge- og anlægsarbejder vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område.
Før jul blev der udsendt en del intromateriale vedr. udvalgets område. På mødet vil direktøren kort gennemgå den administrative struktur og herefter vil
henholdsvis Jobcenterchef Merete Kølln, chef for Byggeri og Natur Dorte Søndergård og Erhvervskoordinator Karen Birgitte Rasmussen gennemgå deres
områder og uddybe det fremsendte materiale.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

4 / 11

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014
Til efterretning.
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Journal nr.:
000190-2014

Sag nr. 3

Prioriteringer i 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forlængelse af den forudgående gennemgang af områderne ønsker formanden at præsentere sin arbejdsplan/prioritering af de sager og beslutninger der
skal gennemføres i udvalgets første år.
På beskæftigelsesområdet drejer det sig om implementering af kontanthjælpsreformen.
På erhvervsområdet om at gennemføre en revision af erhvervspolitikken der
kan skabe rammerne for indgåelse af en ny partnerskabsaftale med Frederikssund Erhverv (den nuværende udløber med udgangen af 2014). Det er intentionen at politik, strategi og den nye aftale med FE har et sigte der rækker ind
i den kommen de byrådsperiode, altså til om med 2018. Herudover skal der
fokus på modtagelse af virksomheder – en indgang og fokus på vejledning.
Endelig er Erhvervsudviklingen i Vinge et nøgleområde, hvor der skal lægges
en strategi og plan for såvel erhvervsområdet mod nord, som for udbygningen
af det stationsnære område, hvor erhverv bl.a. med test og demonstration af
smart grid og smart city, bliver centralt.
På turismeområdet skal den netop vedtagne turismestrategi implementeres.
Endelig skal der løbende arbejdes med budget 2015. Af budgetaftalen for
2014 og overslagsårene fremgår det, at udvalgene skal tilvejebringe et prioriteringspotentiale på min. 1 % af udvalgets budgetområde. Derudover skal der
være løbende fokus på prioriteringer og omlægninger inden for udvalgets
område som kan tilvejebringe ressourcer til en forstærket og målrettet indsats
på prioriterede områder.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Forslagene til prioriteret indsats det første år drøftes og godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014
Godkendt, idet det præciseres, at:
- hovedfokus er på vækst og erhvervsudvikling
- der skal skabes politik og retning
- alle reformerne på beskæftigelsesområdet er væsentlige
- indsatsen overfor unge skal have særlig fokus
- dialogen med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen skal styrkes
- lokale erhvervstilfredshedsmålinger og brugertilfredshedsmålinger skal overvejes, båret af en interesse for hvordan kommunens ydelser og service opleves
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Journal nr.:
000190-2014

Sag nr. 4

Løbende orientering om udvalgets områder
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af hvilken type af fast rapportering udvalget ønsker,
der indikerer udviklingen på udvalgets nøgleområder. Der vil på mødet blive
fremlagt eksempler.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Punktet drøftes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014
Udsat til behandling på senere møde.
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Journal nr.:
000191-2014

Sag nr. 5

Mødeform og kalender
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Formanden foreslår, at udvalgets 10 møder deles op således, at 5 af møderne
primært handler om beskæftigelse og 5 af møderne primært om erhverv og
turisme.
Der er vedlagt et forslag til emnebaseret mødeplan.
Det foreslås at – særligt vedr. erhverv og turisme, kan afvikles ved besøg i
lokale virksomheder og ved besøg hos relevante samarbejdspartnere, herunder at der efter aftale kan planlægges halv eller heldagsbesøg til inspiration og
læring.
Det første møde med emnet erhvervs og turisme foreslås afholdt som et delvist fællesmøde med bestyrelsen i Frederikssund Erhverv og emnet er drøftelse af elementer i en ny erhvervspolitik og en partnerskabsaftale med Frederikssund Erhverv om indsatsen i den kommende strategiperiode.
Til dette møde vil der foreligge en oversigt over virksomheder, som udvalget
med fordel kan besøge i perioden, såvel som der vil blive fremsat forslag til
besøg hos relevante samarbejdspartnere, f.eks. Vækstforum Hovedstaden,
Væksthus Hovedstaden, Copenhagen Cleantach Cluster, Wonderful Copenhagen og Kongernes Nordsjælland.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Mødeplanen godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014
Godkendt, idet det præciseres at dagsordenen er tværgående og ingen sager
skal vente på at komme på dagsordenen med henvisning til den primære tilgang.
Tidsrammen er som hovedregel kl. 8.30 - 10.30. Ellers annoncering.

Bilag:
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Vækstudvalgets mødekalender

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 6

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 14. januar 2014
Invitation til Beskæftigelsestræf den 26. februar omdelt, med opfordring til at
deltage.
Orienteret om besøg i alle erhvervsområder.
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