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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 9. november 2017
Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 15.30

Referat

5a Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Flans Andersen (V)

60 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
• Sagsliste

Beslutning

---------—

Side 2

Taget til efterretning.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)

• Saasliste vedrørende Vækstudvalaet 2017 - november
61 Opfølgning på budaetaftale 2017-2020

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet årets 3. og sidste status for implementeringen af budgetaftalen
for 2017-2020. Budgettet for 2017 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale
mellem alle byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).
Formålet med den opfølgning er at sikre, at budgetaftalen implementeres som
forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle
af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Status er opdelt i følgende 2 bilag, som er vedlagt sagen.
Bilag B "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten.
Bilag C "Konkrete tiltag", som er en status på de konkrete forslag, som blev
godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.
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Overordnet set viser status, at en del af forslagene er implementeret eller er ved
at blive implementeret. Primært de større projekter som forløber over flere år er
under forberedelse og dermed undervejs i processen.
Processen med at udmønte budget 2017 er godt forankret, og bilag B og C
indeholder korte kommentarer til, hvordan status er her og nu.

I begge bilag er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.)
eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:
1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat og beslutningen er gennemført, eller gennemføres
indenfor kort tid)
2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning - evt. over et lidt
længere forløb, så beslutningen er endnu ikke gennemført)
3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Bilag B. "Temaer"
Der er i alt ca. 30 temaer fra budgetaftalerne i 2016 og 2017. Dette er primært
større projekter som forløber over en årrække. Knapt halvdelen af temaerne er
angives som værende "undervejs" og godt halvdelen er angives som
"implementeret". Af de projekter, der er angivet som værende "undervejs" kan
nævnes følgende eksempler: Bedre brug af fælles faciliteter (Space Management),
Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker, Trafikhandleplan, Kollektiv trafik,
Hovedbibliotek og aktiviteter i havnen.

Bilag C. "Konkrete tiltag" indeholder en status for de godt 100 forslag, som blev
godkendt i forbindelse med budget 2017. Forslagene indeholder samlede
budgetforbedringer for 37 mio. ler. i 2017 stigende til 83,6 mio. ler. i 2020.
Af de godt 100 forslag er knapt 20 forslag i kategorien "undervejs". Dette er
primært vedrørende større projekter hvor arbejdet er igangsat, men
effektiviseringen forventes indhentet over flere år. En mindre del vedrører
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projekter der er afhængige af eksterne faktorer f.eks. forsinkelse i
monopolbrudsprogrammet, nye busruter, udskiftning af fagsystemer mv. De
øvrige ca. 80 forslag er implementeret.

Økonomi
Opfølgningen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Økonomi- og Udviklingschefen fremsender sagen til orientering for
Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)

• Bilag C Opfølgning på konkrete tiltag - uden fagpersoner
• Bilag B - TEMAER 2 0 17 og 2016 rev. 20.10
• Bilag C Opfølgning på konkrete tiltag rev. 20.10.
62 Budgetopfølgning pr. 20. september Vækstudvalaet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes Styrelse s 40.

Sagsfremstilling
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Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling foretaget en
budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig negativ tillægsbevilling på
-2,o mio. ler. (mindreudgift).

Den egentlige negative tillægsbevilling på -2,0 mio. ler. omhandler:

Servicedriftsudgifter - reduktion på -0,4 mio. ler.
Frederikssund Kommune har deltaget i et beskæftigelsesprojekt "Generation 2",
der blev afsluttet i 2016.1 forlængelse af projektet kunne kommunen - udover det
faste tilskud på o,8 mio. ler. - modtage yderligere tilskud i form af henholdsvis et
aktivitets- og resultattilskud afhængig af projektets resultater. Som følge heraf
har kommunen i 2017 modtaget et tilskud på 0,4 mio. ler. i 2017, hvorfor
indtægtsbudgettet opskrives tilsvarende.

Overførselsudgifter - reduktion i udgifter på -i,6 mio. ler.
Flygtningekvoten er i løbet af 2017 nedjusteret flere gange og som følge heraf
reduceres budgettet til integrationsydelse med i,6 mio. ler. Flerefter forventes den
samlede udgift i 2017 at udgøre 15,0 mio. ler.

Økonomi
Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig negativ tillægsbevilling på -2,0
mio. ler., hvoraf o,4 mio. ler. er servicedriftsudgifter og 1,6 mio. ler. er
overførselsudgifter.
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Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Negativ tillægsbevilling på i alt -2,0 mio. kr. (mindreforbrug) godkendes.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)

• Vækstudvalaet - Budgetopfølgning pr. 20. september 2017
• Noter til forbruasrapport - Vækstudvalaet - Budgetopfølgning pr. 20. september
2017

62 Beskæftigelsesplan 2018

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2018 forelægges Vækstudvalget til indledende drøftelse, og vil
blive fremlagt igen på mødet i december til endelig indstilling til Byrådet.
Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen
vil imødekomme de lokale og regionale beskæftigelsesudfordringer i 2018.

Vækstudvalget har besluttet, at der i Beskæftigelsesplan 2018 er fokus på de fem
politiske målsætninger, som beskæftigelsesministeren har meldt ud for den
nationale indsats. Samtidig har Vækstudvalget valgt at fastholde
opmærksomheden på ungeindsatsen via et lokalt mål.
I beskæftigelsesplan 2018 er der fokus på at:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver
jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Flere unge skal have en uddannelse

Den samlede beskæftigelsesindsats bygger på de arbejdsmarkedspolitiske
principper, som Vækstudvalget har opstillet for indsatsen.
• Alle skal bidrage
• Alle kan bidrage
• Unge skal have en uddannelse
• Opkvalificering
• Understøt erhvervslivet
• Virksomhedsrettet indsats

Med dette udgangspunkt angives i kapitlet "Mål og strategier for indsatsen i 2018"
hvilke konkrete resultatmål, der er fastlagt for hvert enkelt fokusområde, og
strategierne for at indfri målene beskrives.

"Status på beskæftigelsesindsatsen", som giver en kort status om situationen i
Frederikssund Kommune på de 6 prioriterede områder, indgår som bilag i planen.
Statussen danner baggrund for planens resultatmål.
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Nedenfor oplistes målene og de tilknyttede forslag til resultatkrav:

Mål i. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på
offentlig forsørgelse
Resultatmål i: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Frederikssund
Kommune skal fortsat mindst være 2 pct. lavere end i gennemsnittet af vores
sammenligningskommuner.

Mål 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Resultatmål 2a: Jobcentret vil medvirke til virksomhedernes rekruttering ved at
øge antallet af ordinære jobordrer til minimum 220 i 2018, svarende til en stigning
på 10 pct. i forhold til 2017.
Resultatmål 2b: Mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder
med, udtrykker tilfredshed med den service de får af jobcentret.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Resultatmål 3: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i
beskæftigelse, skal være højere end gennemsnittet i vores
sammenligningskommuner.

Mål 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere
aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
Resultatmål 4a: Udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund
Kommune skal være bedre end i gennemsnittet af vores
sammenligningskommuner
I

Resultatmål 4b: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et
virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 25 pct.
Resultatmål 4c: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der
deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 20 pct.

Mål 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
Resultatmål 5: Det interne samarbejde i Frederikssund Kommune om
forebyggelse og kontrol af socialt bedrageri og fejludbetalinger øges, så der
undersøges mindst 200 interne henvendelser i 2018.

Mål 6. Flere unge skal have en uddannelse
Resultatmål 6: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Frederikssund
Kommune skal som minimum nedbringes til at være som gennemsnittet i
sammenligningskommunerne.

I bilag findes opdaterede målinger på resultatkravene sammenlignet med
gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job- og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
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1. Beskæftigelsesplan 2018, med mål og resultatkrav, drøftes.

Beslutning
Planen blev vedtaget med mål og resultatkrav, og anbefales over for
Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)

• Oplæg til målfastlæggelse i BP2018
• BP 2018 - VU-møde den 07.11.2017
6a Start af frikommuneforsøget én plan

Lovgrundlag
Lov om frikommune netværk
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet
Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der
gennemføres af frikommune netværk, og videreførte forsøg efter lov om
frikommuner m.v.

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune blev i november 2016 godkendt sammen med Hillerød,
Helsingør, Gribskov, Furesø, Fredensborg, Halsnæs, Allerød og Ballerup som
frikommune netværk under overskriften 'Én plan for en sammenhængende
indsats sammen med borgeren'.
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Herefter har frikommune netværket ansøgt ministerierne om konkrete
paragraffritagelser, der understøtter kommunernes muligheder for at arbejde
med fælles mål og sammenhængende indsatser for den enkelte borger.
Størstedelen af netværkets ansøgninger til paragraffritagelser er godkendt i
Folketinget og trådte i kraft i. juli 2017. Fritagelserne er udmøntet i Lov om
frikommune netværk og Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Organisering af forsøget i Frederikssund Kommune
I foråret 2017 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe og styregruppe til at
planlægge den konkrete målgruppe for forsøget samt undersøge hvilken
organisering, der bedst muligt vil understøtte målet om én plan for en
sammenhængende indsats sammen med borgeren.

Målgruppen for frikommuneforsøget er unge borgere fra 16 - 22 år, som har
komplekse problemstillinger der vurderes at kræve indsatser på tværs af
lovområder efter det 18. år eller efter ophør af efterværn. Samtidig er det unge,
hvor der vurderes at være et udviklingspotentiale i forhold til 'at komme på rette
vej'. Til at starte med vil ca. 40 unge indgå i forsøget.
Ved at vælge denne gruppe af borgere sættes fokus på overgangen mellem
børne- og voksenområdet. Desuden er der på ungeområdet allerede igangsat
flere tværgående samarbejdstiltag (bl.a. Ungekontakten og Spiren) som
frikommuneforsøget kan bygge videre på.

Der etableres et tværfagligt frikommuneteam med i alt 6 socialrådgivere: 2
rådgivere fra Jobcenteret, 2 rådgivere fra Familieafdelingen og 2 rådgivere fra
Voksenafdelingen. Teamet vil have fælles myndighedskompetence på tværs af de
tre lovområder i henhold til forsøgets målgruppe, og kunne bevilge mindre
indsatser uden at skulle tilbage i de respektive visitationsudvalg.
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I hele forsøgsperioden vil det være den samme rådgiver der er den unges
kontaktperson. Dvs. den unge skal kun møde én rådgiver, som så koordinerer den
samlede indsats for den unge på tværs af områder. Hver medarbejder vil til at
starte med have gennemsnitligt 6-7 sager hver. Ved slutningen af forsøget vil de
gennemsnitligt have max 14 sager hver. Alle rådgivere vil fortsat have sager (i
egen afdeling), der ikke er en del af frikommuneforsøget.

Den nuværende leder af Ungekontakten vil blive den opgavefaglige leder af
forsøgsteamet. Personaleledelse af rådgiverne i teamet vil fortsat ligge hos
rådgivernes nuværende leder.
Teamets fysiske base bliver i Ungekontakten på Campus, hvor også UU og SSP
sidder.

Når den unge er visiteret til forsøget, og der er indhentet samtykkeerklæring hos
den unge/forældrene til at deltage i forsøget, afløses den unges eksisterende
handleplaner af en frikommunehandleplan, der dækker alle lovområder.

Frikommuneforsøget vil starte i. januar 2018 og køre frem til 1. juli 2020.

Lovfritagelser der anvendes i forsøget
De paragraffritagelser som Frederikssund Kommune tager i anvendelse i
Frikommuneforsøget omfatter:

i.

Én fælles handleplan

At kunne udarbejde én fælles handleplan der går på tværs af lovgivning frem for at
udarbejde særskilte handleplaner på de respektive lovområder. Dvs. Serviceloven
på hhv. børne- og voksenområdet og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

2.

Mulighed for fælles myndighedsfunktion og hurtig handlekraft

At få mulighed for at andre enheder end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe
afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af Lov om Aktiv
Beskæftigelsesindsats, som har komplekse og sammensatte problemer. På øvrige
lovområder er den organisatoriske varetagelse af myndighedsfunktionen ikke
lovbestemt, derfor er det kun relevant for beskæftigelsesloven.

3.

Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb

At få mulighed for at tilrettelægge indhold og frekvens af samtaler og opfølgning
ifølge Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats mere fleksibelt ud fra de mål og aftaler,
der er lavet med borgeren. Kontaktforløbet skal dog have den samme kvalitet i
forhold til målet om opnåelse af ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Vedlagt er bilaget 'Det må vi nu - fritagelser i forbindelse med forsøget én plan'
med en uddybet beskrivelse af paragraffritagelserne.
Vedlagt er også forsøgets frikommunevedtægter, som skal være offentligt
tilgængelige på kommunens hjemmeside, når forsøget starter.

Høring
Kommissorium for frikommuneforsøget har været til høring i de berørte lokale
MED-udvalg.
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Opsummering af høringssvarene:
• Det er værdifuldt at frikommuneforsøget benyttes til at arbejde videre med de tanker om én fælles
plan for borgeren, som også har været i fokus ved etableringen af Ungekontakten og i
Samarbejdsmodellen.
• Det er meget positivt at der med forsøget bliver et stærkt fokus på en helhedsorienteret indsats
overfor unge mellem 16 og 23 år.
• Det er væsentligt i forsøget at smidiggøre bevillingskompetencen, da det er vigtigt i arbejdet med de
unge, at den nødvendige støtte kan etableres hurtigt.
• Udvælgelse af medarbejdere til at indgå i forsøget bør ske ud fra et frivillighedsprincip.
• Det skal sikres, at de medarbejdere, der skal indgå i frikommuneteamet, tilbydes opkvalificering og
kompetenceudvikling idet de skal arbejde med nye målgrupper og nyt lovgrundlag.
• Det er vigtigt at medarbejderne sikres de fornødne tidsmæssige ressourcer til kompetenceudvikling,
vidensdeling, fordybelse mv. i forsøget, uanset hvilken afdeling de er ansat i.
• Der bør tages højde for det ekstra arbejde der er ved at medarbejderne i forsøget har 2
arbejdspladser. Samtidig skal det afklares hvordan akutte tilfælde vedr. borgere i
frikommuneforsøget håndteres.
• Kriterierne for de unge, der visiteres til forsøget via Ungekontakten (og ikke allerede er kendt i
kommunen) skal præciseres.
• Der bør være fokus på, om frikommuneforsøget medfører et ændret mønster omkring bevilling af
indsatser (flere eller færre bevillinger af specifikke tilbud).
• Der bør være opmærksomhed på at forsøget vil betyde en øget arbejdsbelastning for
Voksenafdelingens medarbejdere i opstartsperioden, idet de primært skal arbejde med 16-18-årige
samt efterværnssager.

• Frikommuneforsøget kører samtidig med at der sker en større omorganisering i
Familieafdelingen.

Politisk behandling
Sagen sendes til orientering i Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget,
Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi
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Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til drift af fælles
frikommunesekretariat samt fælles kompetenceudviklingsdage (i o o .o o o ler.
årligt) finansieres indenfor den administrative ramme (konto 6).

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

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)

• Det må vi nu - frikommuneforsøaet én plan
• Frikommunevedtæater for forsøget én plan okt. 2017
65 Vækstreanskab for 2 . 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.

Side 16

Nøgletallene for i. kvartal 2017 blev præsenteret for Vækstudvalget på august
mødet. Nøgletallene for 2. kvartal 2017 foreligger nu, og fremgår af det vedlagte
bilag.

Trods en positiv udvikling i beskæftigelsen i de seneste 3 år, er den private
beskæftigelse faldet en smule i 2. kvartal. Beskæftigelsen er det seneste kvartal
faldet med 0,2 pct. svarende til 14 fuldtidsstillinger. Nedgangen ses især i
transportbranchen, hvor beskæftigelsen er faldet med 9,3 pct. det seneste år. Det
svarer til 47 fuldtidsstillinger. Der har til gengæld været en fremgang i
industribranchen i samme periode.

Ledigheden i kommunen har ligget stabilt på 3,7 pct. siden oktober 2016.
Ledigheden i kommunen er ca. 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet.

I forbindelse med udvalgets behandling af vækstregnskabet for 1. kvartal blev det
anbefalet, at der ved efterårets branchemøder blev inviteret til dialog med
transportbranchen for at øge forståelsen for branchens vilkår samt undersøge,
om der kan skabes tiltag, der kan understøtte branchen.

Branchemøderne er endnu ikke afholdt. Det er forventningen, at de vil blive
afholdt efter tiltrædelsen af en ny projektleder for erhvervsområdet.

Boligmarkedet er fortsat i fremgang i Frederikssund. I det seneste kvartal er der
solgt 143 parcel-/rækkehuse. Antallet af solgte parcel- og rækkehuse i kommunen
er steget med 46 det seneste kvartal, og med 78 pct. siden 2014. Den
gennemsnitlige kvadratmeterpris er dog i det seneste kvartal faldet med i,8 pct.
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Det seneste kvartal er befolkningstallet steget med n6, svarende til 03 pct. I 2.
kvartal 2017 boede der 45.195 personer i kommunen.

Ses der på antallet af virksomheder i kommunen, er der i 2. kvartal 2017 etableret
60 nye virksomheder. Det svarer til et fald på 32 virksomheder eller 35 pct. siden i.
kvartal 2017.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)

• Lokale Vækstindikatorer Frederikssund 2. kvartal 2017 endelig
55 Orientering om reform af de forberedende grunduddannelser for unge
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under 2g år
Sagsfremstilling
Den 13. oktober 2017 indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om en reform
af det forberedende område, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er
klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Aftalens hovedindhold er flg. - en ny uddannelsespolitisk målsætning, en
sammenhængende kommunal ungeindsats samt en ny Forberedende
Grunduddannelse.

Aftalen indebærer således, at en række af de nuværende forberedende tilbud
lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kommer til
at vare op til to år. Den nye Forberedende Grunduddannelse skal gøre unge under
25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en
erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på
arbejdsmarkedet. I dag er det kun hver fjerde, der starter i et forberedende tilbud,
som har en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 24 år. FGU'en forankres i statsligt
selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

FGU'en bliver landsdækkende på baggrund afen lokal proces blandt landets
kommuner. Det er forventningen, at den lokale proces tager udgangspunkt i én
skole pr. kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i
kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Det ender i omegnen af
90 skoler, hvoraf op i mod en tredjedel vil være institutioner. Det præcise antal
skoler og institutioner fastlægges pga. den lokale proces. Fiver institution får et
geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har
udbudspligt i dækningsområdet. Det er de regionale kommunekontaktråd (KKR),
der skal bidrage til at sikre, at uddannelsen bliver landsdækkende.
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Aftalen rummer også et krav om, at kommunerne skal etablere en
sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge
den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den
sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper
den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke
falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få
hjælp og vejledning.

En lang række kommuner, herunder Frederikssund, har allerede i dag erfaringer
med at samlokalisere eller samtænke ungeindsatser, fx med Ungdommens
Uddannelsesvejlednings opgaver og jobcenterindsatserne. Med forslaget om en
sammenhængende kommunal ungeindsats understøttes denne organisering. Det
understreges samtidig, at det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan
den kommunale ungeindsats skal organiseres. Aftale partierne er enige om i
forlængelse heraf, at kommunerne skal have ansvaret for, at der sker en
koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af
uddannelses-, beskæftigelses og socialindsatsen. Kommunerne får en række
redskaber til at løfte ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til
den nye FGU. Som led heri skal kommunerne have ansvaret for den
unges uddannelsesplan og -pålæg.

Initiativet indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske
i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning fjernes. Det bliver således op til
kommunerne selv at afgøre, om de ønsker at bibeholde, oprette eller nedlægge et
lokalt UU-center.

i
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Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da
skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver uden lovlig grund. Ydelsen
ligger på et niveau med SU, hvor det ikke kan betale sig for den unge at vælge
FGU fra for i stedet at være på uddannelseshjælp. Eleverne får desuden en
madordning.

Der er desuden blandt aftalepartierne enighed om, at der senere i efteråret skal
ses nærmere på at give kommunerne bedre muligheder for at oprette
udskolingstilbud, som kan øge de unges interesse for og søgningen til
erhvervsuddannelserne.

Aftalen om FGU'en bygger på anbefalinger fra en ekspertgruppe om bedre veje til
en ungdomsuddannelse. I forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger fremlagde
regeringen den i o . maj 2017 sit politiske udspil "Tro på dig selv - det gør vi", som
bygger på anbefalingerne fra ekspertgruppen.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering
for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
I
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Tom Lysgaard (E)
Hans Andersen (V)
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