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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalgets møde den 15.
august 2018

----- —

Byrådssalen, Frederikssund kl. 15.00

Referat

45 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Kristian Moberg (V) og Niels Martin Viuff (A)
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Principper for arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling
De nuværende principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund Kommune
(vedlagt) blev vedtaget af Vækstudvalget i 2015. Principperne har siden været den
generelle rettesnor for Jobcenterets strategier og indsatser, der bl.a. er blevet
udmøntet i de årlige beskæftigelsesplaner.
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Der er gået godt 3 år og nyt Byråd/udvalg er tiltrådt, hvilket danner baggrund for
dette serviceeftersyn af principperne og de dertilhørende guidelines.
Arbejdsmarkedet har udviklet sig en del, og lovgivning er ændret på flere områder.
Det økonomiske opsving har taget fart siden 2015, og beskæftigelsen er i dag den
højeste nogen sinde. Ledigheden er ved at nærme sig et lige så lavt niveau som i
årene op til krisen i 2008. Indenfor flere erhverv er der områder med mangel på
arbejdskraft.
De seneste år har der været fokus på at udnytte opsvinget til at få endnu flere
borgere ind på arbejdsmarkedet. Ordinær beskæftigelse har altid været målet,
men nu er der også fokus på, at selv småjobs i få timer er bedre end ingen og kan
være vejen til selvforsørgelse på sigt. Samarbejdet med og servicen til
virksomhederne er yderligere blevet opprioriteret, bl.a. gennem styrket
samarbejde på tværs af jobcentre (NRS) om at afhjælpe
rekrutteringsudfordringer, fokus på substitution på mangelområder og
opkvalificering af ledige til konkrete jobåbninger m.m.
Administrationen har på baggrund af udviklingstendenserne og ud fra et ønske
om at fokusere og forenkle principper og guideliens udarbejdet et revideret oplæg
med 4 bærende principper.
Oplægget fremlægges til en første drøftelse i udvalget med henblik på
udarbejdelse af et endeligt forslag, der behandles på udvalgets møde i september.
Denne behandling foregår på samme møde, som udvalget tager stilling til
fokusområder for næste års beskæftigelsesplan.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job- og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Drøfte principper og guidelines for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund Kommune med
henblik på udarbejdelse af endeligt forslag.
Beslutning
Udkastet til principperne blev drøftet og udvalget ønsker tilføjet et princip om at
indsatserne skal være baseret på evidens eller viden om hvad der virker. Udvalget
genbehandler principperne på mødet i september.

Fraværende:
Kristian Moberg (V) og Niels Martin Viuff (A)

• 6 principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund (201O
• Forslag a principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund
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Evaluering - Erhvervs- oa Vækstkonference 2018

Sagsfremstilling
Evaluering af Frederikssund Kommunes årlige Erhvervs- og Vækstkonference
berører nedenstående punkter og indgår i planlægningen af fremtidige
erhvervsarrangementer:

1. Konferencens formål og faglige indhold
2. Evaluering
3. Budget/ Regnskab
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i. Konferencens formål og faglige indhold
Årets Erhvervs- og Vækstkonference blev afholdt den 14. juni 2018 på
konferencecenter Metalskolen Jørlunde. Konferencens målgruppe er
erhvervsdrivende i Frederikssund Kommune og arrangementet blev markedsført
ad flere kanaler; via kommunens hjemmeside og Facebook-profil, gennem
Linkedln og der er desuden udsendt invitationer i eBoks til 2.700 virksomheder.
Forhåndsinteressen har været stor og arrangementet modtog lidt over 200
tilmeldinger og var således overtegnet. I ugen op til arrangementet, indløb der
dog mange afmeldinger og på dagen, nogle udeblivelser, så det samlede
deltagerantal blev 148, trods 170 pladser.

Formålet med konferencen er flersidigt. Kommunen vil gerne give
erhvervsdrivende mulighed for at netværke med andre virksomheder såvel som
kommunens repræsentanter og ikke mindst formidle ny viden. Afholdelse af
arrangementet understreger desuden, at det er vigtigt for Frederikssund
Kommune at anerkende det bidrag, der ydes af lokale virksomheder, såvel som at
understøtte et godt lokalt erhvervsklima - Hvilket kræver kendskab til
virksomhederne.

Konferencen var sammensat som en kombination af fælles oplæg og mindre
oplæg/workshops, hvor deltagerne kunne vælge emne efter interesse. I løbet ad
arrangementet var der n talere. Konferencens faglige indhold blev præsenteret
gennem fremlæggelse af lokale virksomhedsfortællinger, orientering om
Fjordforbindelsens vækstperspektiver og en hovedindlægsholder som
præsenterede innovations- og væksttendenser i en overordnet sammenhæng.
Ordstyrer og udvalgsformand for Vækstudvalget supplerede desuden med en
lokal forankring af tematikken.
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De 4 valgfrie underoplæg beskæftigede sig med konferencetemaet ud fra
forskellige vinkler: "Innovation", "Investering som vækstmotor", "Det gode
arbejdsliv" og "Oplevelsesøkonomi" og i pauseområderne var der opstillet boder til
Jobcenter, kommunens erhvervs/uddannelseskonsulent, Vejdirektoratet og
Fishing Zealand, hvilket var med til at fremme dialog og netværksskabelse.

Eftermiddagen blev rundet af med en netværksmiddag, da erfaring fra tidligere år
viser, at deltageroplevelsen og den efterfølgende omtale af konferencen i høj grad
påvirkes af forplejningen. I år, er det dog værd at bemærke, at næsten 30
deltagere blev til det faglige indhold, men gik hjem inden middagen.

2. Evaluering
Der er sendt et elektronisk spørgeskema ud til erhvervsdeltagerne.
Spørgeskemaet er opbygget som en blanding af afkrydsningsfelter og tekstbokse
til åbne svar. Hver tredje erhvervsdeltager har besvaret spørgeskemaet og den
noget lave svarprocent beror på, at feriesæsonen er i gang. Tilbagemeldingerne er
dog ensartet og viser, at helhedsindtrykket af dagen er godt. Således svarer 8i % af
deltagerne, at de var enten "Meget tilfredse" eller "Tilfredse" og tre af fire
forventer at deltage igen næste år.

Evaluering af oplæg:
Dagens erhvervsportrætter blev leveret af henholdsvis Anlægsgartner Gottlieb og
AP Grønt. Begge oplæg får utrolig positive tilbagemeldinger. Respondenterne er
tydeligt begejstrede over de spændende indblik i virksomhederne.
Indlægget om Fjordforbindelsen blev leveret af Projektchef Henrik Vincentsen og
får ligeledes gode tilbagemeldinger. Næsten samtlige af respondenterne vurderer,
at indlægget var "Bedre end forventet" eller "Som forventet".
Dagens hovedoplæg af Anne Skare får også rigtig gode tilbagemeldinger. Otte ud
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af ti mener, at oplægget var "Bedre end forventet" eller "Som forventet".

De valgfrie oplæg får mere blandede tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne er
meget svingende og nogle respondenter har kommentarer til kvaliteten, mens
andre kommenterer på fokusområde.
Eneste gennemgående kritikpunkt er det sene afholdelsestidspunkt som beror på,
at dagens tidsstyring ikke var tilstrækkelig effektiv.

Til sidst, vurderede deltagerne også konferencestedet på henholdsvis "Forplejning"
og "Mødefaciliteter".
På begge punkter var samtlige svar: "Meget godt" eller "Godt".

Der blev i spørgeskemaet spurgt til, om respondenterne havde øvrige
kommentarer eller idéer til næste års konference. Herunder er besvarelserne
sammenskrevet i 2 grupper.

Øvrige kommentarer:

Kommentarer generelt:

• Flot arrangement, rigtig fint konferencecenter, gode faciliteter og fremragende forplejning - men for
varmt i plenumsalen
• Gode indlæg, god tråd i rytmen fra start til slut, kombination af lokalt og jordnært og højloftet
inspiration
• Konferencier Peter Bo gjorde det enormt godt ift. at rose talerne og facilitere, at de kom godt i gang
og fik afsluttet godt. Sørgede for rigtig, rigtig god stemning i lokalet.
• Modellen er rigtig fin!
• Det skal koste noget mere at udeblive, hvis det ikke er akut sygdom!
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• "... (det) var en rigtig fin sammensætning i år. ... rigtigt fint med et oplæg fra en person "udefra" som
Anne Skare og de 4 valgfrie "fokusgrupper".
• Kan forstå at Frederikssund er foregangskommune indenfor erhverv - Det kan I godt prale lidt mere
med.
• Tidsplan skal holdes og pauser må ikke afskaffes...fordi vi her møder folk til uformel debat.

Ideer til næste års konference:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere indlæg fra lokale virksomheder og mere tid til hvert enkelt indlæg
Evt. forslag til et netværk for enkeltmandsvirksomheden, som vi også kan se os selv i.
Det skal ligge lidt før på året.
Konferencen skal forankres strategisk og der skal være aktiviteter både inden konferencen afholdes
og efter den er afholdt.
FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
Indslag om samfundstrends er altid meget spændende
Interessant med lidt mere fokus på kommunen og hvad de kan hjælpe med.
Kundeservice, den papirløse bogføring, markedsføring på de sociale medier.
Samarbejde på tværs af fagområder, sparring - ERFA-grupper.

3. Budget/Regnskab
Erhvervs- og Vækstkonferencen beløb sig til i alt 186.000 ler., hvilket er indenfor
den budgetmæssige ramme på 200.000 ler. Jf. bilag.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker udarbejdet
budgetforslag til finansiering af erhvervskonference for 2019-22. Poul Erik Skov
Christensen (A) efterspurgte et mere detaljeret regnskab for konferencen.
Administrationen udsender dette til hele Byrådets orientering.

Fraværende:
Kristian Moberg (V) og Niels Martin Viuff (A)

• Erhvervskonference regnskab 2018
48 Orientering om erhvervstilfredshedsundersøaelse fra Dansk Byggeri 2018

Sagsfremstilling
Dansk Byggeris årlige opgørelse af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark
er udkommet for syvende gang. Den mest erhvervsvenlige kommune i 2018 er
Frederikssund Kommune.
Frederikssund rykker dermed to pladser frem i forhold til sidste år og er
ovenikøbet den første sjællandske kommune, som har opnået titlen som den
mest erhvervsvenlige.
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Dansk Byggeri analyserer kommunernes erhvervs- og byggevenlighed årligt, for at
gøre det enkelt at sammenligne erhvervsforholdene i kommunerne og gøre det
gennemskueligt hvilke vilkår, de forskellige kommuner tilbyder virksomhederne,
og hvor meget vilkårene i én kommune adskiller sig fra de øvrige kommuner.
Dette i erkendelse af, at virksomhederne og kommunerne er gensidigt afhængige
af hinanden. Virksomhederne skaber arbejdspladser og producerer varer og
tjenesteydelser, mens kommunerne sætter rammen for, hvor let det skal være at
drive virksomhed.

Analysen er baseret på 30 forskellige parametre fordelt på syv temaer.
Rangeringen af kommunerne er lavet ved at sammenligne de forskellige
parametre om de enkelte kommuner. Indenfor hvert tema er der mellem 2 og 7
parametre som kommunerne måles på. Parametrene siger alle noget om, hvordan
det er at drive virksomhed i den enkelte kommune. Kommunerne er rangordnet i
forhold til de andre kommuner. Det vil sige, at de får en placering fra 1 til 98 for
hver indikator. Jf. bilag " Kommunerne og erhvervslivet":

Analysens 7 temaer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Byggesagsbehandling
Skatter og afgifter
Udlicitering på det tekniske område
Erhvervsaffald
Udbudspolitik
Arbejdsmarked og uddannelse
Kommunale kendetegn

Når de enkelte parametre gennemgås, fremgår det, at Frederikssund Kommune
på 14 ud af 30 parametre har præsteret på samme niveau, som kommunen gjorde
året før.
På 6 parametre har kommunen forbedret sin placering og på 9 parametre er
placeringen forværret. Årsagerne til de ændrede placeringer er forskellige. I nogle
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tilfælde er de et udtryk for, at en indsats/aktivitet er forandret i forhold til
sammenligningsåret. I andre tilfælde udtrykker den nye placering større/mindre
aktivitet i andre kommuner eller ny datakilde/opgørelsesmetode.

For Frederikssund Kommune er det følgende ændringer, som reelt udtrykker et
ændret aktivitetsniveau og er markante i forhold til det foregående år:

• Under temaet "Erhvervsaffald" er parameteret "Tilgængelig og åbningstider" forbedret med 8 timers
mere åbningstid ugentligt og administrationsgebyret er faldet med 57 kr.
• Under temaet "Kommunale kendetegn" er parameteret" Byggetilladelser, boliger" steget med 183
m2 pr. 1.000 indbyggere.
• Under temaet "Konkurrenceudsættelse afdriftsopgaver" er parametre "Udvikling i udlicitering på
tekniske områder" faldet med 10 procentpoint (Fra 91,8 % til 81,7 %).

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V) og Niels Martin Viuff (A)
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• Dansk Byggeri, Kommunerne-og-erhvervslivet-2018
• Dansk Byggeri. teknisk-baaarundsnotat-20i8
• Dansk Byggeri. Resultater for Frederikssund
aq

Status på Frikommuneforsøaet én plan for en sammenhængende indsats
sammen med borgeren

Sagsfremstilling
Allerød, Ballerup, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Flalsnæs,
Flelsingør og Flillerød er godkendt som frikommunenetværk under overskriften
'Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren'. Flerefter har
netværket fået godkendt en række paragraffritagelser, der gør det nemmere at
arbejde målrettet med fælles handleplaner og sammenhængende indsatser for
borger med komplekse og tværgående problemstillinger.

I november 2017 blev Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Vækstudvalget,
Økonomiudvalget og Byrådet orienteret om Frederikssund Kommunes
organisering af frikommuneforsøget, som formelt startede op i. januar 2018.
I det fælles Frikommunenetværk er der nu udarbejdet en midtvejsstatus, der
beskriver aktiviteter, udvikling og foreløbige resultater af Frikommunenetværkets
og de enkelte kommuners arbejde med Frikommuneforsøget. Notatet er vedlagt
som bilag.
Nedenfor fremgår en kort uddybning af de foreløbige erfaringer med forsøget i
Frederikssund Kommune.

I Frederikssund Kommune har forsøget været i gang i et halvt år. De 32 unge, der
lige nu indgår i forsøget, er løbende overgået til projektet i løbet af denne periode,
idet de enkelte unge har skulle afgive samtykke til at indgå i frikommuneforsøget.
Det er endnu ikke muligt at aflæse konkrete resultater af forsøget i forhold til, om
de unge får en bedre hjælp til at gennemføre uddannelse og få styrket helbred og
trivsel. Men det opleves blandt de ledere og medarbejdere, der driver projektet, at
en fælles handleplan og et fælles rådgiverteam samt myndighedsansvar på tværs
af Servicelov og Beskæftigelseslov betyder, at de unge får en mere
sammenhængende indsats end de ellers ville have fået. Eksempelvis er man
begyndt at afprøve kombinationer af socialpædagogisk støtte med
uddannelsesrettet støtte, når en ung har behov for begge dele, så støtten kan
udføres afen og samme person.

De foreløbige erfaringer med forsøget viser dog også, at det giver nogle
udfordringer at arbejde på denne måde, når organisation og systemer er baseret
på sagsbehandling og indsatser opdelt efter lovområder. Det gælder blandt andet
IT-understøttelse, budgetopdeling, interne arbejdsgange og behov for
kompetenceudvikling i tværfagligt samarbejde og tværgående ledelse.
Frikommuneforsøget "en plan for en sammenhængende indsats" indgår i det
lovforberedende arbejde til "sammenhængsreformen", som regeringen forventes
at præsentere i løbet af efteråret.

Politisk behandling
Sagen sendes til orientering i Uddannelsesudvalget, Social- og sundhedsudvalget,
Vækstudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til drift af fælles
frikommunesekretariat samt fælles kompetenceudviklingsdage (100.000 ler.
årligt) finansieres indenfor den administrative ramme.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V) og Niels Martin Viuff (A)

• Midtvejsstatus Frikommuneproiektet én plan
50 Meddelelser

Sagsfremstilling

•
•
•
•
•
•
•
•

Fællesmøde Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget
Brev fra beskæftigelsesministeriet vedrørende status på projektet "Flere skal med".
Invitation til jobCamp - Fremtidens arbejdskraft - den 8 . og 9 . november i Aalborg.
RAR Hovedstaden - Nyhedsbrev juni
Invitation til integrationstræf 17. september i Nyborg
Orientering om udkast til ny erhvervsfremme lov
Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
Sagsliste

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V) og Niels Martin Viuff (A)
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• Dagsorden til fællesmøde Uddannelsesudvalget oq Vækstudvalaet iq. aua. 2018
• Brev til kommunerne med foreløbig opsamling
• Bilao - Spørosmål-svar om kombinationsmodellen
• Bilag - Kombinationsmodellen
• Invitation iobCAMP 18 - Komm.beskæftioelsespol.
• Program jobCAMP 18
• Rar-hovedstaden-nyhedsbrev-iuni-2018
• Program Inteorationstræf 18
• Invitation til Integrationstræf
• Saosliste til Vækstudvalo auoust

