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Journal nr.:
023970-2013

Sag nr. 70

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Godkendt.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 71

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sagsliste vedrørende beskæftigelsesindsatsen

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

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Orienteret om Jobcamp i Aalborg. Næste udvalgsmøde holdes den 6. november i Aalborg i forbindelse med Jobcamp.
Administrationen orienterede om undersøgelse af den brugeroplevede kvalitet
af den kommunale service.
Der er bestilt KL-analyse og input til informationsstrategi, hvor borgernes oplevelser og forventninger til den kommunale service formentlig vil indgå.
Administrationen orienterede om status i forhold til at få etableret to grundforløb fra Roskilde Tekniske Skole i Frederikssund.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Sagsliste vedrørende beskæftigelsesindsatsen

Journal nr.:
019653-2014

Sag nr. 72

Analyse af Jobcentrenes ressourceforbrug
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Aftale om kommunernes økonomi for 2014
Af "Aftale om kommunernes økonomi for 2014" fremgår at Regeringen og KL
er enige om, at der er brug for et styrket lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen.
Klare politiske mål og rammer for en effektiv indsats er afgørende for, at færrest muligt ender på permanent offentlig forsørgelse. Det politiske partnerskab
om styringen af beskæftigelsesindsatsen mellem KL og udvalgte kommuner,
som Frederikssund Kommune indgår i, er et element i udmøntningen af aftalen.
For at understøtte partnerskabet aftalte Regeringen og KL at gennemføre en
kortlægning af ressourceforbruget i jobcentre, og rapporten "Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug" udarbejdet af Quartz+Co og BDO udkom i juni
2014.
Formålet med analysen er at;
1. Kortlægge ressource- og tidsforbruget i jobcentrene
2. Give en vurdering af årsagerne hertil, herunder hvorledes god ledelse
samt regler og lovgivning indvirker på ressourceforbruget i jobcentrene
3. Udarbejde konkrete forslag vedrørende organisering, styring, ledelse,
medarbejderkompetencer og tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen i
jobcentrene ved at identificere prioriteringspotentialer
Rapportens hovedkonklusioner er:
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Jobcentrene beskæftiger ca. 9.100 årsværk og driften udgør ca. 4,5
mia. kr.
Gennemsnitligt anvendes 26 % af arbejdstiden på direkte kontakt med
borgere og virksomheder
Der er stor forskel i jobcentrenes sagsproduktivitet - uden der kan påvises en sammenhæng mellem produktivitet og beskæftigelseseffekt
Komplicerede regler og implementering af store reformer lægger beslag på mange af jobcentrenes ressourcer
God ledelse er afgørende for en ressourceeffektiv jobcenterdrift



Der er identificeret 30 forbedringsforslag som tilsammen på længere
sigt kan skabe grundlag for omprioriteringer i driften i størrelsesordenen 517 - 730 mio. kr. årligt

De 30 forbedringsforslag inkluderer forslag, som kræver ændringer af love og
bekendtgørelser eller IT-investeringer, men også en række forslag, som kan
implementeres indenfor ledelsesretten. Tilsvarende er der forslag, som kan
implementeres på kort sigt (år 2015-2016), men også forslag, som først forventes at kunne realiseres i år 2018 - 2019 og enkelte, som først forventes at
kunne realiseres i år 2020 eller senere. Forslagene, som kræver ændringer af
love og bekendtgørelser, er jobcenterspecifikke, mens en del af forslagene,
herunder en del af forslagene med størst optimeringsprovenu, kan være relevante for enhver arbejdsplads. Som eksempler kan nævnes reduktion af sygefravær og tidsforbrug på interne møder. Rapportens kapitel 5 er vedhæftet, da
de 2 inkluderede figurer giver overskrifterne på optimeringsforslagene, viser
de estimerede optimeringspotentialer, bindingstyper for implementering samt
tidshorisont.
Optimeringsprovenuet er opgjort med en forudsætning om, at alle jobcentre,
som performer dårligere end gennemsnittet, skal optimere driften, så den
svarer til gennemsnittet. Jobcenter Frederikssund performer ud fra rapportens
opgørelser udmærket (se bilag), men har valgt at anvende rapportens optimeringsforslag som udgangspunkt for et "serviceeftersyn" som led i det kontinuerlige arbejde med at justere og optimere driften.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Orientering givet.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

hovedkonklusioner om ressourceeffektivitet
Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug, kapitel 5
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Sager til behandling

Journal nr.:
015828-2014

Sag nr. 73

Høring af forslag til Københavns kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Københavns Kommune har sendt kommunens forslag til deres samlede erhvervs - og vækstpolitik i høring. Forslaget fremgår af bilag 1.
Københavns Kommune er et markant medlem af Region Hovedstadens tiltag
Copenhagen, der samler regionens parter om en fælles vækstdagsorden, der
kan positionere Copenhagen i den globale storbykonkurrence. Frederikssund
Kommune er i Copenhagen-sammenhæng blevet pilottestkommune for et
projekt omhandlende modtagerapparat og Investorportal. Projektet drives for
Copenhagen af Copenhagen Capacity.
Set i den sammenhæng vurderes det at være relevant at tage stilling til Københavns Kommunes udspil omkring vækst- og erhvervspolitik.
Københavns Kommune opstiller 4 mål:
1. 5 % årlig vækst i Københavns Kommune frem mod 2025
2. 20.000 nye private arbejdspladser i Københavns Kommune frem mod
2025
3. København er blandt de tre mest attraktive byer i Europa at bo i
4. Københavns erhvervsliv bidrage til bæredygtighed. Det skal signalere,
at Københavns Kommune fremmer virksomheder, der tager socialt ansvar, bidrager til et bedre miljø og sikrer ordentlige arbejdsvilkår (dette mål er formuleret efter at oplæget jf. bilag 1 var produceret).
- og 5 vækstfaktorer.:
1.
2.
3.
4.
5.

Erhvervsservice og omkostninger for erhvervslivet
Strategisk byudvikling
Samspil om Innovation
Uddannelse og beskæftigelse
Internationalisering

Forslaget er gennemarbejdet og har en brugervenlig struktur. Forslaget kan på
flere måder tjene som inspiration for Vækstudvalgets videre arbejde med
kommunens vækstpolitik.
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Der savnes imidlertid en opmærksomhed på Københavns Kommunes relation
til de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen og Copenhagen-samarbejdet,
som sammen med de allerede oplistede faktorer med fordel kunne indskrives i
den endelige politik.
Der er høringsfrist på forslaget den 20. oktober 2014. Forslag til høringssvar
vedlægges som bilag 2.
·
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Vækstudvalget i et høringssvar bemærker over for Københavns Kommune, at betydningen af Københavns Kommunes relation til de øvrige
kommuner i Hovedstadsregionen og Copenhagen-samarbejdet indskrives i Københavns Kommunes endelige erhvervs- og vækstpolitik.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Indstillingen tiltrådt.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Bilag 1: Pixi V-politik kbh
høringssvar til KBH K (S) rettet
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Journal nr.:
011969-2014

Sag nr. 74

Sagsbehandlingsfrister på det sociale
område 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om retssikkerhed på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.
Byrådet skal på det sociale område fastsætte generelle frister for, hvor lang tid
der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til endelig afgørelse skal være
truffet, jævnfør retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. De gældende sagsbehandlingsfrister er godkendt af Byrådet i maj 2008.
Administrationen har lavet et forslag til nye sagsbehandlingsfrister. Fristerne er
blevet opdateret og der er tilføjet sagsområder, mens andre områder er udgået pga. ændret lovgivning.
Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister er fastsat, så de er realistiske og ud fra en vurdering af den tid, der i praksis går med at behandle 8090 % af den pågældende sagstype.
Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning,
eller kommunen bliver klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter
tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.
Sagsbehandlingsfristerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:
Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 inden for
udvalgets område godkendes.
Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Anbefales.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 - Fordelt på lovområde
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 - Fordelt på udvalg
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Journal nr.:
016963-2014

Sag nr. 75

Evaluering af Vækstudvalgets første
halve år
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesvedtægten og forretningsordnen for Vækstudvalget
Vækstudvalget aftalte på sit første møde at evaluere Vækstudvalgets møder
efter et halvt års mødevirksomhed. Det foreslås, at der tages en drøftelse af
afviklingen af Vækstudvalgets møder ud fra følgende temaer, der overordnet
forholder sig til mødernes form og indhold.
Vedrørende mødets indhold, kan følgende temaer drøftes:






Sagsfremstillingerne (der kan f.eks. drøftes sagsfremstillingernes
længde, omfanget af bilag, indstillingernes tydelighed og klarhed ift.
beslutningsgrundlag)
Opfølgning på bestillinger fra udvalget
Koordinering ift. øvrige fagudvalg
Omfanget af temamøder, møder med andre aktører

Vedrørende mødets form, kan følgende temaer drøftes:




Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Mødets varighed og afvikling
Dagsordnens omfang
Den administrative deltagelse
Den indbyrdes dialog

Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget drøfter udvalgsmødernes form og indhold.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. september 2014
Udsat til behandling på førstkommende møde.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) var ikke til stede.
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Form og indhold drøftet.
Der er et forslag til, at behandlingspunkterne i nogen tilfælde behandles først.
Stor tilfredshed med afvikling af møderne.
Dagsordenen opleves relevant.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
020094-2014

Sag nr. 76

Etablering af Vækstråd
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet har besluttet, at der skal tages initiativ til at oprette et vækstråd i
Frederikssund, der skal varetage dialogen mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Byrådet.
Forslag til Vækstrådets struktur fremgår af bilag 1. For at sikre en smidig udpegningsproces med lokal forankring anbefales det, at administrationen gives
udpegningsretten ved etableringen af Vækstrådet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Vækstrådet dannes som beskrevet i bilag 1.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Indstillingen tiltrådt, idet Væksrådets arbejde og sammensætning evalueres
efter et års virke.
Formanden stiller forslag om, at arbejdstagerrepræsentanterne bliver 3F og
KRIFA, da det er de to faglige organisationer, der repræsenterer flest arbejdstagere på det lokale private arbejdsmarked.
For stemte: Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Poul Henrik Hedeboe (F)og Kirsten Weiland (A).
Imod stemte: Tom Lysgaard (E), Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
Tom Lysgaard med bemærkning om, at processen omkring etablering af
Vækstrådet er forceret.
Forslaget godkendt.
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Sagen sendes til orientering i henholdsvis Uddannelsesudvalget og Teknisk
Udvalg.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.
Bilag:
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Bilag 1: skitse til vækstrådet

Journal nr.:
016956-2014

Sag nr. 77

Resultatkontrakt vedr. erhvervsservice
2015 - 2019
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

På Vækstudvalgets møde 2. september 2014 besluttede udvalget, at det forelagte udkast til resultatkontrakt for erhvervsservice skulle sendes i høring hos
Frederikssund Erhverv, der varetager dele af kommunes erhvervsservice, som
eneste eksterne aktør. Udkastet til kontrakten fremgår af bilag 1.
Frederikssund erhverv har haft kontraktudkastet til kommentering i perioden
9. september 2014 til og med 1. oktober 2014. Frederikssund Erhvervs høringssvar ses modtaget den 26. september 2014. Frederikssund Erhvervs bemærkninger fremgår af bilag 2.
På ovenstående baggrund har Frederikssund Kommune tilrettet kontrakten for
erhvervsservice, således som det fremgår af bilag 3.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Den reviderede resultatkontrakt godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Anbefales.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Bilag 1 - resultatkontrakt - oktober
FE høringssvar 26 september 2014 (S)
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Journal nr.:
023963-2013

Sag nr. 78

Resultatkontrakt vedr. turisme 20152019
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vækstudvalget har besluttet at indgå en resultatkontrakt med Frederikssund
Erhverv (FE) om erhvervs- og turismeindsatsen, idet opgaverne udføres i to
kontrakter.
Udvalget behandlede på sit møde 2. september 2014 et udkast til en resultatkontrakt vedr. turisme for perioden 2015-2019.
Udvalget besluttede i den forbindelse, at udkastet skulle sendes i høring hos
Frederikssund Erhverv.
Høringsperioden er nu afsluttet, og administrationen har modtaget et høringssvar til kontrakten.
Frederikssund Erhverv har sendt et samlet høringssvar, der dækker såvel resultatkontrakterne vedr. erhvervs- og turismeindsatsen. Høringssvaret er vedlagt som bilag ved sag 77.
Resultatkontrakten vedr. turisme er redigeret med afsæt i høringssvaret fra
Frederikssund Erhverv.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Den reviderede resultatkontrakt godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Anbefales.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Resultatkontrakt vedr. turisme 2015-2019 - Godkendt i VÆU 07.10.2014

Journal nr.:
019339-2014

Sag nr. 79

Mødekalender 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven.
Forslag til mødekalender 2015 forelægges til udvalgenes godkendelse af egne
mødedatoer.
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den
sidste onsdag i måneden, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at fagudvalgenes møder ligger to uger før Økonomiudvalget. Princippet er enkelte måneder modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces o.s.v.
Følgende mødedatoer forslås for Vækstudvalgets møder 2015:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den 13. januar
den 3. februar
den 3. marts
den 14. april
den 5. maj
den 2. juni
den 18. august
den 8. september
den 6. oktober
den 3. november
den 1. december

Alle kl. 8.30.
Derudover er der torsdag den 5. november og fredag den 6. november KL
Jobcamp.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Forslag til mødekalender 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 07. oktober 2014
Indstillingen tiltrådt.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Politisk mødekalender 2015 - 1. udkast

