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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 15. august 2017

---------—

Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 08.30

Referat

41 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Flans Andersen (V)

42 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
• Behandling af punktet Fokusområder til Beskæftigelsesplan 2018 er udskudt til september mødet,
da der endnu ikke er udmeldt landspolitiske mål fra Beskæftigelsesministeren.
• Indvielse af Campus / Erhvervsuddannelser
• Status over tilmeldte til den almene 10. klasse, EUD 10 samt erhvervsskoler (EUD og EUX) på
Campus Frederikssund
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• Sagsliste - Vækstudvalget

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Hans Andersen (V)

• Saosliste vedrørende Vækstudvalaet 2017 - auaust
• Oversigt over tilmeldte til io. klasse erhvervsskolerne mv. - opdateret aua 2017
43 Orientering om Åben Skole med fokus på erhvervslivet

Lovgrundlag
Udmøntning af budget 2017

Sagsfremstilling
Uddannelsesudvalget vedtog den 6. marts 2017 efter kommentering i
Vækstudvalget stillingsbeskrivelsen for en erhvervskoordinator, som jf. budget
2017 skal "sikre den strategiske udvikling og et struktureret samarbejde mellem
grundskolerne og det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af
erhvervspraktikforløb, og bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg efter
grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering." i. maj blev
erhvervskoordinatoren ansat i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur (UBK).
Der er udarbejdet en udviklingsplan for Åben Skole med fokus på erhvervslivet
gældende for 2017.

Nogle af de større indsatser i udviklingsplanen for 2017 er følgende:
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1. Strategi for Åben Skole med fokus på erhvervsliv formuleret på hver grundskole
og i o . klasse, inklusive kortlægning af nuværende aktiviteter på området på hver
skole, fremadrettet handlingsplan og begyndende implementering
2. Kortlægning af eksisterende relevante partnerskaber med erhverv - ift. bl.a. i)
erhvervspraktik, 2) faglige læringsforløbspakker, 3) emnet uddannelse og job, 4)
faget arbejdskendskab, 5) generelle virksomhedsbesøg
3. Med udgangspunkt i skolernes strategi + eksisterende partnerskaber (plet. 1 og
2): Identificere a) behovet for udvikling + udbredelse af eksisterende
partnerskaber; b) nødvendige nye partnerskaber + begynde udviklingen af dem
4. Aftale om minimum 1-2 nye større partnerskabsaftaler med erhvervsliv, som
kan implementeres bredt, og profileres både internt i kommunen og eksternt (på
landsplan)

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Hans Andersen (V)
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• Udviklingsplan 2017
dd Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejledning

Lovgrundlag
Vejledningsloven

Sagsfremstilling
Orientering om tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i Frederikssund Kommune
af UU-Vest, et s 60-samarbejde med Egedal Kommune, der har eksisteret siden
2004. UU-Vest er beliggende på Campus-området i Frederikssund.

Flalsnæs Kommune henvendte sig i marts 2016 til de omkringliggende
nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at
indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
På baggrund af henvendelsen fra Flalsnæs Kommune, har UU-lederne lavet en
første belysning af kommunernes nuværende samarbejds- og
organiseringsformer og deres fordele og ulemper.
UU-lederne fandt det ikke muligt at komme med en entydig anbefaling til,
hvorledes der bedst samarbejdes omkring UU eller hvorledes UU-centrene bedst
organiseres.
Der er derfor behov for at få udarbejdet en dybdegående analyse, som også
indeholder mulige scenarier for samarbejde og organisering af UU i Nordsjælland.

Analysens formål er følgende
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• Beskrive hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for
vejledning samt uddannelsespolitiske målsætninger.
• Beskrive hvordan involverede enheder i UU Nordsjælland kan løse opgaverne bedre ved at
samarbejde, således at der frigøres ressourcer til kerneopgaven/vejledningen.

Analysens indhold
Analysen gennemføres af konsulentfirmaet Brøndum &. Fliess i perioden juni 2017
til januar 2018

Analysen skal behandle og undersøge fem hovedelementer:
1. Brugerperspektiv: Dette perspektiv ønskes belyst bredt set i forhold til, hvordan den samlede
vejledning påvirker de unges vej til uddannelse. Herunder ønskes nærhedsprincippet inddraget i
forhold til de unges geografiske placering og deres vejledningsbehov.
2. Faglighed: Vejledningsfaglighed og udvikling, herunder mulighed for sparring, specialisering,
fælles faglighed og kompetenceudvikling.
3. Organisering: Forslag til mulige fremtidige samarbejdsmodeller og/eller lokale
organiseringsmodeller, herunder en redegørelse for forholdet mellem stordriftsfordele og lokal
forankring.
4. Samarbejdsrelationer: Med ungdomsuddannelser, produktionsskoler, Region Hovedstaden,
lokale virksomheder og arbejdsmarked m.m. i Nordsjælland.
5. Systematisk ledelsesinformation: Samarbejde om levering af systematisk ledelsesinformation,
som kan kvalificere den faglige og ledelsesmæssige dialog og prioritering af indsatser.

Analysens faser og perioder
1. Analysens 1. fase omfatter planlægning og indsamling af kvantitative data. Fase 1 gennemføres
i perioden maj til juni 2017. Konsulenterne har i den periode fået udleveret en masse data: Alt
fra politikker og strategier over beskrivelser af funktioner og ressourcer i de respektive UU'er til
data vejledningssystemet.

2. Analysens 2. fase rummer 2 væsentlige dele: Dels kvalitative, personlige interviews med
centrale aktører, dels en proces for medarbejderinvolvering i innovation af samarbejds- og
opgavevaretagelse. Fase 2 gennemføres i perioden ultimo august til oktober 2017.
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De kvalitative, personlige interviews gennemføres med direktører og fagchefer,
UU-centerledere, omkring halvdelen af medarbejderne i de 3 UU'er samt en række
eksterne samarbejdspartnere (f.eks. repræsentanter fra udskolinger,
ungdomsuddannelser, produktionsskoler, det socialfaglige område, PPR etc.).
Efter de kvalitative, personlige interviews gennemføres en proces med leder- og
medarbejderinvolvering. Målet er at skabe innovation af samarbejds- og
opgavevaretagelsen med henblik på input til analysens scenarier og
samarbejdsmodeller. Der nedsættes en såkaldt produktionsgruppe med
repræsentanter fra de 3 UU'er. Gruppen mødes et par gange og udarbejder
konkrete input til mulige scenarier og samarbejdsmodeller med blik for
forskelligheden i forhold til unge, geografi, politisk prioritering, økonomi og
serviceniveau.

3. I analysens 3. og sidste fase udarbejdes en samlet analyserapport. Fase 3 gennemføres i
perioden november 2017 til januar/februar 2018. Den endelige rapport rummer mulige scenarier
for samarbejde og organisering af UU i Nordsjælland - med en beskrivelse af, hvilke fordele og
ulemper, der måtte være ved hvert valg. Herudover vil rapporten indeholde en anbefaling af det
mest optimale scenarie med udgangspunkt i brugerne, vejledningsfaglighed og
ledelsesinformation.

Analysen vil blive politisk fremlagt i foråret 2018.

UU-Vest finansierer Frederikssund Kommunesandel af analysen.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige
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konsekvenser.

Indstilling
Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Hans Andersen (V)

45 Orientering om erhvervssaaer i. oa i. kvartal 2017

Sagsfremstilling
Teknisk områdes erhvervsteam gør hvert halve år status på de erhvervssager, der
indgår i teamets arbejde. Der lægges vægt på sagsbehandlingstid, ansøger møde
med kommunen samt interne arbejdsgange.

Mængden af sager på området er relativt konstant. Der er indgået nye 27 sager i
de to første kvartaler og afsluttet 48. Der er desuden 5 erhvervslokalplaner under
udarbejdelse.

2 af de 3 sager, der ved årsskiftet var i Natur- og Miljøklagenævnet er nu
behandlet. Kommunen har fået medhold i begge sager. Da endnu en afgørelse er
blevet påklaget, er der er i øjeblikket 2 sager til behandling i Miljø- og
Naturklagenævnet. Sagsbehandlingstiden er ikke kendt.

Side 8

Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på Kalvøen med henblik på
etablering af hotel i området er videresendt til Kystdi rektoratet, der har en
sagsbehandlingstid på minimum 26 uger.

Sagsbehandlingstider i perioden 1.3. 2016 til 1.3 2017 er for erhverv 21 dage, hvilket
giver en placering som nr. 4 i DK. For industri er behandlingstiden 18 dage, hvilket
svarer til en placering som nr. 3 i DK. Sagsbehandlingstiden vurderes at være et
resultat af den tætte forhåndsdialog, der finder sted inden ansøgningerne indgår.

I forbindelse med at der gives byggetilladelse fremsender kommunen en survey til
ansøger. Surveyen omhandler ansøgers oplevelse af mødet med kommunen.
Besvarelsen fremgår af bilag 1 og afspejler Erhvervsteamets oplevelse af, at den
fortrolighed, der skal danne grundlag for en konstruktiv dialog under
sagsbehandlingen, er til stede.

Det vurderes at der fortsat skal være opmærksomhed på optimering af de interne
arbejdsgange, således at der kan tages højde for forhold som sygdom, orlov og
omorganiseringer.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for
Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Hans Andersen (V)

• Bilan i status i
a6

oq

2 kvartal

Orientering om erhvervstilfredshedsundersøaelse 2017 fra Dansk Byggeri

Sagsfremstilling
Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelse kommer en gang årligt. Frederikssund
kommune har i år fået en 3. plads. I 2012 havde kommunen en placering som nr.
82. Dansk Byggeris samlede undersøgelse samt baggrundsnotatet vedlægges som
bilag i og 2. Den konstante fremgang siden 2012 vurderes at være et resultat af
den målrettede erhvervsindsats, som kommunen har effektueret i perioden.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for
Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

• bilag 2 Teknisk Baggrundsnotat
• bilag i Kommunalperformance
4Z Vækstregnskab for i. kvartal 2017

Sagsfremstilling
Vækstudvalget abonnerer på en oversigt over lokale vækstindikatorer, der
udkommer 4 gange årligt med nøgletal fire måneder efter det pågældende
kvartals afslutning. Alle tal bygger på registerdata fra henholdsvis Dansk Statistik,
Det Centrale virksomhedsregister og Realkreditrådet. Center for Vækstanalyse i
Region Sjælland udarbejder rapporterne.

Nøgletal for i. kvartal 2017 foreligger nu og fremgår af bilag i.

Frederikssund Kommune er fortsat inde i en god udvikling, hvilket blandt andet
afspejles i boligmarkedet.

Den private beskæftigelse er igennem de seneste tre år steget med 4,4 pct.
Beskæftigelsesfremgangen er drevet af bygge- og anlægsbranchen, men også i
industrivirksomheder, indenfor handel og service og i øvrige brancher har der
været en mindre fremgang.
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Det bemærkes dog, at der i første kvartal 2017 er sket en mindre nedgang i den
private beskæftigelse - primært indenfor transportbranchen. Hvor bygge- og
anlægsbranchen har øget beskæftigelsen med det, der svarer til 71
fuldtidsstillinger, har transportbranchen haft en nedgang svarende til 34
fuldtidsstillinger.

I forbindelse med efterårets branchemøder anbefales det derfor, at der inviteres til
dialog med transportbranchen for at øge forståelsen for branchens vilkår samt
undersøge, om der kan skabes tiltag, der kan understøtte branchen.

Ledigheden i kommunen har ligget stabilt på 3,7 pct. det seneste halve år.
Ledigheden i kommunen er ca. 0,5 procentpoint under landsgennemsnittet.

Ses der på antallet af virksomheder i kommunen, er der i i. kvartal 2017 etableret
92 nye virksomheder. Det svarer til en stigning på 46 pct. ift. 4. kvartal 2016.

Også folketallet er steget. Det seneste kvartal er folketallet steget med 43,
svarende til o,i pct., ligesom der også er sket en positiv udvikling på
boligmarkedet, hvor især den gennemsnitlige kvadratmeterpris er steget.

11, kvartal 2017 boede der 45.079 personer i kommunen. Siden i. kvartal 2014 er

det tal steget med 738.
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I første kvartal 2017 er der solgt 99 parcel- og rækkehuse i kommunen. Antallet er
steget med 8 det seneste kvartal og med 23 pct. siden 2014. Den gennemsnitlige
kvadratmeterpris er i det seneste kvartal steget med 13 pct. Det svarer til godt
i.8oo ler. Siden 2014 er stigningen 29 pct. Hvor den gennemsnitlige
kvadratmeterpris i kommunen er på 16.297 ler., er den på landsplan 12.653 kr.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Nøgletallene for de lokale vækstindikatorer for 1. kvartal 2017 tages til efterretning
2. Transportbranchen inviteres til dialog i forbindelse med efterårets branchemøder.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Hans Andersen (V)

• Lokale Vækstindikatorer Frederikssund i kvartal 2017
48 Udpegning af temaer for ReVUS 2010-2022

Sagsfremstilling
I KKR er arbejdet omkring udpegning af temaer til den Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategi - ReVUS - i perioden 2019 -2022 igangsat.

Side 13

KKR har i den forbindelse peget på 6 temaer for det fremtidige arbejde:

1. Erhvervsfremme
2. Infrastruktur
3. "Smart-samfundet"
4. Ungdomsuddannelser
5. Beskæftigelse
6. Liveability

Nærmere beskrivelse af de 6 temaer fremgår af bilag i.

Alle emner kan være relevante. Det anbefales derfor, at Frederikssund Kommune
vælger at fokusere på temaer, hvor kommunen i forvejen har igangsat - eller skal
igangsætte projektarbejde, ligesom man valgte at gøre ved udpegning af temaer
for ReVUS 2017 - 2018.

På den baggrund peges der på 3 temaer:

Infrastruktur - behovet for motorvejens færdiggørelse er presserende og en
afgørende vækstfaktor for kommunen. Kommunen deltager allerede nu i et
ReVUS-projekt om samme emne.
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"Smart-samfundet" - begrebet "smart" dækker over mange emner og bruges ofte
i forbindelse Vinge. En projektdeltagelse vil kunne konkretisere kommunens tiltag
på området og understøtte væksten i kommunen.

Ungdomsuddannelse - temaet er oplagt set i forhold til FUEL-projektet samt den
øvrige indsats på Campus. Kommunen deltager allerede nu i et ReVUS-projekt
om samme emne.

KI/KKR har bedt om kommunens tilbagemelding senest den 6. august 2017. Da det
ikke har været muligt at udvalgsbehandle tilbagemeldingen til KL, har
administrationen valgt at svare KL jf. ovenstående med forbehold for vedtagelse i
Byrådet.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Frederikssund Kommune fokuserer på de 3 temaer infrastruktur, "smart-samfundet" og
ungdomsuddannelser i arbejdet omkring ReVUS 2019-2022.

Beslutning
Anbefales.
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Fraværende:
Hans Andersen (V)

• bilan i temaer til ReVUS 201Q-2022

