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023970-2013

Sag nr. 80

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

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Godkendt.
Lars Jepsen-Sølvhøj (V), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 81

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sagsliste vedrørende beskæftigelsesindsatsen

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

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Ole Søbæk (C) orienterede om konference om ungeindsatsen arrangeret af
Beskæftigelsesregionen.
Administrationen orienterede om pilotprojekt om nedbringelse af sygefraværet
gennem et styrket samarbejde mellem Jobcentret og to omsorgscentre.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.

Bilag:
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november 2014 Vækstudvalget - sagsliste vedrørende beskæftigelsesindsatsen

Journal nr.:
003750-2014

Sag nr. 82

Opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesministeren har meldt fire mål ud for beskæftigelsesindsatsen i
2014. Med de fire mål ønsker ministeren at sætte fokus på de væsentligste
arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som samfundet står overfor:
·
·
·
·

Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse
Det stigende antal personer på førtidspension
Langtidsledigheden
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Målene for 2014 er således identiske med målene for 2013, hvilket er et udtryk
for, at udfordringerne i høj grad er de samme.

I Frederikssund Kommune er disse udfordringer udmøntet i følgende 6 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2014:
1. Resultatmål: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere må højst være 250
fuldtidspersoner i januar 2015, svarende til et fald på 20 pct. i forhold til januar 2014.
Status ultimo juli 2014 er 303 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.
Det vurderes tvivlsomt, at målet kan nåes, idet 187 ud af de i alt 303
fuldtidspersoner er aktivitetsparate og forventes at have behov for
en indsats i mere end et år, inden de er i stand til at påbegynde en
uddannelse.
2. Resultatmål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 41
personer i december 2014 svarende til et fald på 7,4 pct. fra december 2012
til december 2014.
Status ultimo september 2014 er en tilgang på 17 personer – målet
forventes nået.
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3. Resultatmål: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i
min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til højst
323 personer i december 2014, svarende til et fald på 10,3 pct. fra december
2012 til december 2014.
Status ultimo august 2014 er 322 langtidsledige personer. Det vurderes tvivlsomt, at målet nås set i lyset af den nuværende konjunkturudvikling.
4. Resultatmål: Samarbejdsgraden med de lokale virksomheder er fastsat til
min. 36,3 pct. svarende til en stigning på 10,0 pct. fra december 2013 til december 2014.
Der foreligger endnu ikke en måling for 2014.
5. Resultatmål (lokalt): Jobcentret vil medvirke til at besætte 100 ordinære job
i år 2014 svarende til en stigning på 75 pct. i forhold til 2012.
Status ultimo september er 78 ordinære job – målet forventes nået.
6. Resultatmål (lokalt): Der skal i 2014 etableres mindst 80 nye fleksjob svarende til et fald på 15 pct. fra december 2012 til december 2014.
Status ultimo august 2014 er 62 nye fleksjob – målet forventes nået.
I det vedlagte bilag ”Jobcenterstatus” er opfølgningen på målene vist i grafisk
form, suppleret med grafer for udviklingen på andre områder.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Orientering givet.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.

Bilag:
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Jobcenterstatus - oktober 2014

Journal nr.:
003708-2014

Sag nr. 83

Budgetoptimering
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse, kapitel 5
Vækstudvalget besluttede på møde 4. marts 2014 nedenstående budgetoptimeringer i forhold til budget 2015.
1. Nedbringelse af udgifterne til ledighedsydelse ved etablering af en
pulje til dækning af fagområdernes lønudgifter ved etablering af
fleksjob for modtagere af ledighedsydelse, som jobcentret vurderer
har vanskeligt ved at opnå arbejde (anslået provenu: 450.000 kr.)
2. Nedbringelse af driftsudgifterne til aktivering ved øget anvendelse af
virksomhedspraktikker fremfor vejledningsforløb (provenu: 750.000 1 mio. kr.)
3. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge ved at bevare den nuværende personalenormering på området (provenu: 2 mio
kr.)
4. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp ved tilførsel af øgede personaleressourcer (provenu: 440.000 - ?kr.)
Status vedr. implementeringen og de foreløbige resultater:
Ad. 1.
Målsætningen var at etablere 10 fleksjob på kommunale arbejdspladser.
Som beskrevet i sidste opfølgning, så var alle 10 fleksjob etableret primo august indenfor børne-, skole og ældreområdet, og evt. ændringer er løbende
blevet løst ved at etablere nye ansættelser indenfor rammen på de 10 stillinger.
Der er fortsat borgere, der langvarigt har modtaget ledighedsydelse, og har
mange barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. For at de igen får fodfæste på
arbejdsmarkedet kan det være nødvendigt, at kommunen som arbejdsgiver
gør en ekstra indsats. Det foreslås derfor at udvide den nuværende pulje, så
yderligere 10 fleksjob kan etableres på kommunale arbejdspladser.
Forslaget vil efter drøftelse i Hoved-Med blive forelagt Vækstudvalget til beslutning.
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Ad. 2.
Forudsætningen for budgetoptimeringen er, at 20 helårspersoner (svarende til
ca.120 forløb pr. år) bliver konverteret fra vejledningsforløb til virksomhedspraktik.
I 2013 var der i gennemsnit 63 helårspersoner i virksomhedspraktik. Det vil
sige, at målet på sigt er en øgning til mindst 83 helårspersoner. Ved udgangen
af juli 2014 har der i gennemsnit år til dato været 61 helårspersoner i virksomhedspraktik. Jobcenterets målsætning er at opnå et gennemsnit på 73
helårspersoner i 2014, således at budgetoptimeringen allerede i 2014 får halv
effekt. Målet forventes endeligt nået i 2015.
Ad.3.
Budgetoptimeringen på forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge har som mål
yderligere at begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52
uger, med 10 færre forløb. Som det fremgår af vedhæftede bilag 2, var der i
2013 i gennemsnit 73 sygedagpengeforløb på over 52 uger. D.v.s. at målsætningen er at nå et niveau på under 63 sager . Gennemsnittet for de første 7
mdr. af 2014 er 64 sager. Antallet af sager har været stigende gennem de
seneste måneder. Stigningen antages at have sammenhæng med implementering af sygedagpengereformen, hvor de væsentligste ændringer trådte i kraft
1. juli 2014, og de sidste ændringer følger 1. januar 2015. Implementeringen
af nye regler og ny organisering kræver ressourcer både med hensyn til tid og
fokus, og påvirker indsatsen i igangværende sygedagpengesager. Målet forventes som følge heraf ikke indfriet i 2014, men i løbet af år 2015.
Ad.4.
Jobcenteret har pr. 1. juni øget normeringen på ungeområdet med fire stillinger, og det forventes, at resultaterne af den øgede indsats vil begynde at vise
sig i løbet af efteråret 2014.
Målsætningen med investeringen er 40 færre helårsmodtagere af uddannelseshjælp. I januar 2014 var der 314 modtagere af uddannelseshjælp. D.v.s. at
målsætningen fuldt indfriet i 2015 er 274 helårspersoner. Ved udgangen af juli
2014 var der 303 modtagere af uddannelseshjælp. Altså en tendens i den
rigtige retning selvom opnormeringen først kan forventes at have begyndende
effekt i 2. halvår af 2014. Målet forventes fortsat nået i 2015.
Som det fremgår af vedhæftede bilag 3 har der i de første 7 mdr. af 2014
været et fald i antallet af uddannelsesydelsesmodtagere i både vores sammenligningskommuner (klyngen) og i Frederikssund.
Vækstudvalget vil på mødet i februar 2015 modtage næste status på budgetoptimeringerne.
Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Orientering givet.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.

Bilag:

Antal fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og nytteindsats i 2013 og 2014
fra kontant- og uddannelseshjælp - bilag 1
Gennemsnitlig antal SDP-forløb over 52 uger i 2014 vs det gennemsnitlige
antal SDP-forløb i år 2013 - bilag 2
Antal unge på uddannelseshjælp i Fr.sund samt udvikling i indeks i Fr.sund
og klyngen - bilag 3
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Sager til behandling

Journal nr.:
001585-2014

Sag nr. 84

Budgetopfølgning 30. september Vækstudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes Styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2014 for Vækstudvalgets samlede driftsområde. Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling på -3,139
mio. kr. (mindreudgift), som er fordelt på:

















Bevilling:
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mindreudgift på -1,330 mio. kr. i forhold til budgetlagt vedrørende løn
til ledige, som ansættes i kommunal jobtræning.
merudgift på 0,578 mio. kr. vedrørende udgifter på integrationsområdet. Merudgiften er begrundet i et stigende antal flygtninge og familiesammenførte.
merudgift på 1,179 mio. kr. til sygedagpenge som følge af et stigende
antal sygedagpengemodtagere.
merudgift på 0,3 mio. kr. til kontanthjælp, hvoraf der er en mindreudgift til passiv kontanthjælp på -1,513 mio. kr. og en merudgift til personer på aktiv kontanthjælp på 1,812 mio. kr.
mindreudgift på -1,380 mio. kr. i forhold til budgetlagt til medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og den særlige uddannelsesordning.
mindreudgift på -1,293 mio. kr. til løntilskud til personer med varige
begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.
mindreudgift på -0,659 mio. kr. til forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Antallet af personer i ressourceforløb er 20 fuldtidspersoner i august måned 2014. Antallet forventes at stige.
mindreudgift på i alt -1,128 mio. kr. hvoraf der er en mindreudgift på 2,783 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og merudgift på 1,655 mio. kr. vedrørende flere borgere, som modtager mentorstøtte.
merudgift på 0,435 mio. kr. vedrørende seniorjobs for personer over
55 år, hvor der i september måned 2014 er 30 borgere i seniorjobs.
merudgift på 0,159 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Tillægsbevilling på -3,139 mio. kr. (mindreudgift).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at mindreudgiften på i alt -3,139 mio. kr. er fordelt med:






Indstilling:

mindreudgifter på -1,968 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.
overførselsudgifter, som er områder, hvor kommunerne hver især kun
i mindre grad kan påvirke udviklingen, hvorfor kommunerne under ét
kompenseres for mer- og mindreudgifter. Det vil sige, at for kommunerne samlet set vil evt. mer- eller mindreudgifter på området ikke
påvirke nettoresultatet. For den enkelte kommune derimod kan der
godt ske en påvirkning af nettoresultatet. Hvis der eksempelvis sker
en stigning i udgifterne til kontanthjælp på landsplan vil kommunerne
som sagt blive kompenseret, og kompensationen vil blive fordelt mellem kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Såfremt den enkelte kommune via en aktiv indsats sikrer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger relativt lidt, vil denne kommune opnå et
"overskud". Den enkelte kommune har således et økonomisk incitament til at holde overførselsudgifterne så lave som muligt.
Mindreudgifterne på -1,330 mio. kr. omhandler serviceudgifter. Serviceudgifter, som er områder, hvor den enkelte kommune selv kan
fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet.
Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger dette beløb vil sanktionslovgivningen træde i kraft.
Endelig en merudgift på 0,159 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige.
Udgifter til forsikrede ledige er udgifter til ledige, som har ret til dagpenge. Kommunernes udgifter hertil dækkes af et beskæftigelsestilskud, der sikrer fuld finansiering for kommunerne under ét. En analyse
viser, at beskæftigelsestilskuddet ikke dækker Frederikssunds udgifter
til området. Kommunen er således underkompenseret med ca. 11 mio.
kr. årligt.

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Egentlig tillægsbevilling på -3,139 mio. kr. godkendes (mindreudgift).

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Anbefales.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.
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Bilag:

30.09.14 Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget
2014-09-30 Forbrugsrapport - Vækstudvalget
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Journal nr.:
005727-2014

Sag nr. 85

KL partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunens deltagelse i Kommunernes Landsforenings politiske partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen rapporterede Kommunernes Landsforening forud for Byrådets møde 29. oktober 2014 om resultaterne af den gennemførte benchmark- og interviewanalyse til belysning af
kommunens beskæftigelsesindsats.
Afrapporteringen tog udgangspunkt i nedenstående 7 temaer og gav med
udgangspunkt i kommunens styrker på områderne anbefalinger til yderligere
udvikling af indsatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrk den politiske handlekraft
Fastlæg politiske principper for indsatsen
Styrk samarbejdet med virksomhederne
Skærp den helhedsorienterede indsats
Skærp fokus på effekter og resultater
Vær bevidst om de økonomiske konsekvenser
Sæt rammer for god ledelse

I næste fase skal der i samarbejde mellem kommunen og Kommunernes
Landsforening vælges 3 hovedtemaer, hvor der arbejdes mere i dybden med
at skabe forandringer af styring og indsats. Arbejdet vil blandt andet ske på 3
workshops.






Workshop for politiske udvalg, hvor der arbejdes med den politiske
styring og samspillet mellem beskæftigelsespolitikken og andre kommunale politikområder
Workshop for ledelsesgruppen, hvor der arbejdes med en mere effektiv styring og indsats, og med hvordan politiske og administrative beslutninger omsættes i organisationen
Workshop for udvalgte medarbejdergrupper, hvor arbejdet og deltagerkredsen afhænger af de temaer, der vælges.

Der ønskes en drøftelse i udvalget af afrapportering fra Kommunernes Landsforening og det videre arbejde.
Bevilling:
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Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget drøfter afrapporteringen fra Kommunernes Landsforening og
det videre arbejde med partnerskabet i udvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Udvalget drøftede afrapporteringen og sagen genoptages på næste møde.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.
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Journal nr.:
020094-2014

Sag nr. 86

Etablering af Vækstrådet
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.
-------Sagen er begæret i Byrådet af Tina Tving Stauning (A).
--------Sagen genoptages på Vækstudvalgets dagsorden, idet der som resultat af en
efterfølgende dialog mellem formanden for udvalget og gruppeformændene,
hvor det lokale fokus, netværksskabelsen og samarbejde om de rigtige løsninger i Frederikssund Kommune betones, fremsættes nyt forslag til sammensætning.
Vækstrådet foreslås herefter at bestå af:
4 større virksomheders leder samt TR/FTR fra samme virksomhed
2 repræsentanter fra det lokale uddannelsesområde
1 fra CopCap
Udvalgsformændene for Vækstudvalget, Uddannelsesudvalget og Teknisk
Udvalg
Direktør fra Frederikssund Erhverv
Direktørerne for Teknik, Miljø og Erhverv og for Velfærd, Arbejdsmarked og
Sundhed
Fagchefen for Jobcentret

Bevilling:
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling til Vækstudvalgets møde den 7. oktober 2014:
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Vækstrådet dannes som beskrevet i bilag 1.
Indstilling til Vækstudvalgets møde den 6. november 2014:
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Forslaget som beskrevet ovenfor godkendes.

Tidligere 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.
Sagen sendes til orientering i henholdsvis Uddannelsesudvalget og Teknisk
Udvalg.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Beslutning i Byrådet, Onsdag den 29. oktober 2014
Sagen udgår af dagsordenen.
Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Det nye forslag til Vækstrådets sammensætning blev godkendt. Vækstrådets
virke evalueres efter et år.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.
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