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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalgets møde den 3.
maj 2018

----- —

Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 15.00

Referat

31 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A) og Niels Martin Viuff (A)

32 Budgetopfølgning pr. 21. marts - Vækstudvalaet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes Styrelse jr 40.

Sagsfremstilling
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling foretaget en
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budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger eller
overførsler mellem udvalg.

Overførselsudgifter
Udviklingen af udgifter til førtidspensionister følges tæt frem mod
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. Nettoudgiften til nye tilkendte
førtidspensioner ligger væsentligt højere end de udfasende
førtidspensionsordninger. Årsagen er, at refusionssatsen på de gamle ordninger
ligger på 35 og 50 %, hvor tilkendte førtidspensioner efter 1/7-2014 ligger på en
gennemsnitlig refusionssats på 21,1 %.

Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb følges tæt. Der er i 2018 budgetlagt
med 150 helårspersoner og prognosen pr. 31. marts tilsiger 175 helårspersoner.

Budgetudfordringer som følge af disse udviklingstendenser forventes finansieret
indenfor områdets eksisterende ramme.

Økonomi
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger eller
overførsler mellem udvalg, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er.
I vedlagte bilag "Forbrugsrapport" er forbrugsprocenten ikke nødvendigvis
retningsgivende på beskæftigelsesområdet. Eksempelvis bliver refusionsindtægter
fra Staten afregnet med en måneds forskydelse. I andre tilfælde er der tale om
forskydelser i bogføring af udgifter, som eksempelvis under området
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"Integrationsprogram og introduktionsforløb", hvor Nordsjællands sprogskole
først i maj måned fremsender regning for i. kvartal 2018. Som følge heraf opstår
en forhøjet forbrugsprocent i førnævnte eksempel på 138 %.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A)

• Vækstudvalaet - Fie skabelon - Budgetopfølgning pr. t i. marts 2018
• Noter til forbruasrapport - Vækstudvalaet - Budgetopfølgning pr. t i. marts 2018
31 Budget 2qiq . Fagudvalgenes budaetproces - Flandlinaskataloa

Sagsfremstilling
Fagudvalgene blev på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til
forslag omkring budgetforbedringer. Forslagene for udvalgets område er nu
yderligere belyst og vedhæftet som bilag.
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Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til
budgetforbedringer på 30 mio. ler. i 2019 stigende til 50 mio. ler. fra 2020 med
henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer.
Supplerende besluttede Vækstudvalget på mødet den i. marts 2018 at øge deres
niveau for budgetforbedringsforslag med 2,2 mio. ler. i 2019 stigende til 3,7 mio. ler.
for 2020.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. marts 2018 at øge deres niveau for
budgetforbedringsforslag med 93 mio. ler. i 2019 stigende til 113 mio. ler. fra 2020
og frem med henblik på at indfri besparelser, der udestår fra tidligere
budgetaftaler.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt
for de politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned.
Høringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

Vækstudvalget skal oversende forslag svarende til minimum 3 mio. ler. i 2019 og 5
mio. ler. fra 2020 og frem - svarende til udvalgets forholdsmæssige andel af
henholdsvis 30 mio. ler. i 2019 stigende til 50 mio. ler. 2020. Administrationen
foreslår at øge udvalgets forslag til budgetforbedringer med yderligere 1 mio. ler.
med henblik på at indfri besparelse vedrørende "Sammenhængende borgerforløb",
der udestår fra tidligere budgetaftale.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev besluttet en
effektivisering som følge af sammenhængende borgerforløb på 1,3 mio. ler. i 2018
og 3,9 mio. ler. i 2019 og frem.
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Udfordringen i 2018 løses ved generelle tiltag som en del af de løbende
månedsopfølgninger. Men udfordringen i 2019 og frem, der udgør 4,1 mio. ler. (i
2019-prisniveau), skal håndteres.

Afhandlingskatalogpunktet vedr. sammenhængende borgerforløb, ses det, at
besparelsen i 2019 og frem på 4,1 mio. ler. kan henføres til fire målgrupper:

• Borgere, der modtager træning, personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje
• Borgere, der modtager § 85 og personligpleje/praktisk hjælp/sygepleje eller træning
• Borgere på 50 eller derunder, der får en overførselsydelse og modtager §
83/træning/sygepleje/mentor eller § 85
• Borgere, der har et misbrug og modtager en overførselsydelse

Disse målgrupper vedrører i alt overvejende grad Velfærdsudvalget, Social- og
sundhedsudvalget samt Vækstudvalget. Det foreslås derfor, at besparelsen deles
ud på disse tre udvalg og lægges oven i det allerede udmeldte krav til
budgetforbedringsforslag som udmeldt på fagudvalgsmøderne i marts. En
metode, der ligeledes er blevet brugt vedrørende udeståender under
Økonomiudvalget.

Under hensyntagen til de tre udvalgs reelle handlemuligheder i forhold til at
realisere yderligere budgetforbedringsforslag foreslås 4,1 mio. ler. fordelt mellem
udvalgene på følgende måde:

• Velfærdsudvalget - 2,1 mio. kr.
• Social- og sundhedsudvalget - 1,0 mio. kr.
• Vækstudvalget - 1,0 mio. kr.

Det fremgår af bilaget, at der for Vækstudvalget samlet set er forslag for 3,725
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mio. ler. i 2019, der kommer til at indgå i Handlingskataloget.

Økonomi
Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringersamt involvering af medarbejdere
og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende
2019-2022.

Indstilling
Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Drøfte forslag til budgetforbedringer med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.
2. Godkende administrationens forslag om at øge udvalgets krav til budgetforbedringer med
yderligere 1 mio. kr.

Beslutning
Indstillingens punkt 1: Forslagene blev drøftet og oversendes til budgetprocessen.
Indstillingens punkt 2: Godkendt.

Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A)
• Bilag - Hovedanbefalinger fra Forenklinosudvaloet for Erhvervsfremme
• Handlinoskataloo Vækstudvaloet - Mai
M Oplæg til drøftelse af Erhvervs- oa Vækstpolitikken

Sagsfremstilling
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I forbindelse med den årlige revidering af Erhvervs- og Vækstpolitikken, skal
Vækstudvalget drøfte politikkens strategiske forankring, temaer, mål og indsatser.
Formålet er, at Erhvervs- og Vækstpolitikken forankres strategisk og forsat
forbliver operationel.

Frederikssund Kommunes nuværende Erhvervs- og Vækstpolitik blev vedtaget af
Vækstudvalget i 2016 for at sikre optimale vækstbetingelser for såvel nye - som
eksisterende virksomheder:

Hovedtemaerne i Erhvervs- og Vækstpolitikken er som følger:

•Virksomhedsservice:
Frederikssund Kommune skal opleves som en sammenhængende enhed med
synlige indgange og en koordineret, kvalitativ opgaveløsning.

•Arbejdsmarked:
Frederikssund Kommune skal skabe rammer, der sikrer, at hverdagen fungerer
godt for den enkelte borger.

•Fysisk og digital infrastruktur:
Optimering af den lokale infrastruktur skal styrke adgangen til Øresundsregionens
og de nærregionale arbejds- og uddannelsestilbud.

Uddannelse og kompetenceløft:
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En udbygning af uddannelsestilbuddene i kommunen for både de unge
uddannelsessøgende, men også den eksisterende arbejdsstyrke, understøtter
kommunens udvikling yderligere.

•Vinge - Dynamo for hele Frederikssund Kommune
Vinge åbner mulighed for at afsøge og teste fremtidens energiformer og
bæredygtighedsbegreber.

Administrationen foreslår, at den årlige revidering af erhvervsfremmeindsatsen
fokuserer på en stærk sammenhæng mellem planstrategi, kommuneplan og
erhvervsfremmeindsats gennem formulering af mål med afsæt i vision og
kommuneplan.

Der foreslås en proces omfattende 2 målsætninger og 4 trin:

Mål i: Frederikssund Kommune sikrer og skaber optimale rammevilkår for
erhvervsudvikling gennem:
1.1. Videreførelse af de eksisterende hovedtemaer i Erhvervs- og Vækstpolitikken,
som vil danne grundlag for det kommende arbejde således, at nuværende
indsatser forankres og videreføres.
1.2. Sikring af strategiske sammenhænge mellem planstrategi og
erhvervsfremmeindsats.
1.3. Analyse - status og aktuelle tendenser i erhvervsudviklingen på både det
lokale, regionale og statslige niveau.

I
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Mål 2: Frederikssund Kommune vil sikre og skabe god erhvervsservice:
2.i. Fremtidige erhvervsfremmeindsatser, som styrker erhvervslivet,
beskæftigelsen og den økonomiske vækst, formuleres i tæt samarbejde med det
lokale erhvervsliv.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Udvalget drøftede en revision af erhvervs- og vækstpolitikken og ønsker temaet
om motorvej til Frederikssund, samt digital infrastruktur opprioriteret udover de
forslag til målsætninger, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Forslag til den
reviderede erhvervs- og vækstpolitik forelægges udvalget i september 2018.
Vækstudvalget ønsker at interessenter høres om udkastet til Erhvervs- og
Vækstpolitikken forud for Vækstudvalgets behandling i september 2018.

Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A)

Erhvervs oo Vækstpolitik
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35 Orientering om analyse af samarbeids- oa oraaniserinasformer af UU i
Nordsjælland
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 60 og lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. jr 9, stk. 2
Analysen af samarbejds- og organiseringsformer af UU ligger indenfor
retsgrundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sagsfremstilling
Halsnæs Kommune har i 2016 henvendt sig til de omkringliggende
nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at
indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om
ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de
ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre,
hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:
UU-H: Halsnæs, Hillerød
UU-Gribskov: Gribskov
UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg
UU-Vest: Frederikssund, Egedal
UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

Gribskov Kommune hjemtog Ungdommens Uddannelsesvejledning fra et
tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og Hillerød i 2012.
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Halsnæs Kommunes henvendelse bundede i følgende overvejelser:
• At UU ses som helt central i forhold til at nå målsætningen om, at flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse
• At være undersøgende i forhold til om, der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og
UUs øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde
• At sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet
• Et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende
budgetter
• At undersøge hvilken organisationsform, der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i
vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling
• At videreudvikle på en mere effektiv opgaveløsning.

Derudover har regeringens reform "Bedre veje til uddannelse og job" givet
kommunerne mulighed for at organisere den vejledning, der i dag ligger i regi af
UU, på nye måder.

Sagens forhold
På et møde i september 2016 blev det blandt direktørerne aftalt at sende en
indstilling til politisk beslutning, med henblik på at igangsætte en analyse på tværs
af kommunerne udført af et eksternt konsulenthus. Alle kommuner tilknyttet de 5
UU-centre i Nordsjælland blev kontaktet med henblik på at være med i analysen. I
februar 2017 besluttede man politisk at sige ja til at deltage i analysen i følgende
kommuner: Hillerød, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Egedal.

Analysens formål er at belyse for alle de involverede kommuner, hvorledes
organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for
vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og
kommunalt (se bilag med kommissorium).
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Analysens resultat
Analysen er mundet ud i 4 mulige scenarier for den fremtidige organisering og
samarbejde på tværs mellem UU centrene. Uddybende fordele og ulemper ved
hvert scenarie er beskrevet i bilaget (se bilag med analyse). Brøndum &. Fliess har
desuden beregnet effektiviseringspotentialerne for de 4 scenarier. Målet har ikke
været at lokalisere besparelser, men hvordan man kan løse ledelsesmæssige og
administrative opgaver mere hensigtsmæssigt, så der frigøres flere ressourcer til
vejledning indenfor eksisterende budgetramme. Derfor er
effektiviseringspotentialerne opgjort i hhv. årsværk og kroner (se bilag med
vurdering af effektiviseringspotentiale):
1. UU centrene i netværksorganisering
Her bibeholdes den nuværende organisering af UU centrene, evt. med få justeringer. Til
gengæld etableres forpligtende samarbejdsaftaler mellem kommunerne/UU centrene om
udvalgte arbejdsopgaver.
Ulemper er bl.a. udfordringer med udveksling af persondata på tværs, samarbejdsaftaler kan
nemmere opsiges og det kan skabe ujævne samarbejdsflader. Lille om noget
effektiviseringspotentiale, der kan omsættes til eks. kvalitetsforbedringer af
vejledningsindsatsen.
Fordele er bl.a. stordriftsfordele på fælles opgaver fx ledelsesinformation, større projekter samt
kompetenceudvikling.
2. Samling af UU centrene i ét center
Her nedlægger man de eksisterende UU centre og i stedet opretter et nyt samlet center for de
kommuner, som ønsker denne løsning.
Ulemper er bl.a. mindre lokal politisk indflydelse, da man vil være nødt til at etablere et
kommunalt aktieselskab (§60 selskab).
Fordele er bl.a. stordriftsfordele, stærk ressourcebase på faglighed og øget analysekraft.
Effektiviseringspotentiale der eks. kan omsættes til kvalitetsforbedringer af
vejledningsindsatsen.
3. Integration af UU vejledningen i kommunens ungeindsats
Her nedlægges de eksisterende UU centre og UU vejlederne hjemtages til de enkelte
kommuner, som selv vælger, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen i regi af UU skal
placeres/organiseres internt.
Ulemper er bl.a. udtynding af vejledningskompetencer og manglende mulighed for at optimere
på opgaver, som UU fortsat skal løse, bl.a. ledelsesinformation. Lille om noget
effektiviseringspotentiale, der eks. Kan omsættes til kvalitetsforbedringer af
vejledningsindsatsen.
Fordele er bl.a. mulighed for en endnu tættere integration af vejledningen direkte som en del
af ungeindsatsen.
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4. Organiseringen af UU følger institutionsområderne for FGU
Her samler man UU i et center med de kommuner, som er tilhørende den samme FGU
institution. UU får en koordinerende rolle i forhold til målgruppevurderingen til FGU samt
samarbejde med FGU skolerne.
Ulemper er bl.a. at UU centrenes samarbejde mellem hinanden nedprioriteres, hvis de tilhører
forskellige FGU institutioner eller at grundskolevejledningen ikke får samme fokus.
Fordele er bl.a. at UU får en aktiv rolle i forhold til én handleplan og samarbejde med den
kommunale ungeindsats.

Videre proces
Da nogle af scenarierne direkte eller indirekte kan være afhængige af placeringen
af FGU institutioner, anbefaler styregruppen for UU analysen, at man i første
omgang tager analysen til efterretning, og at en endelig beslutning træffes, når
der foreligger en afklaring på FGU. Ifølge tidsplanen fra Undervisningsministeriet,
forventer man, at der er en afklaring på FGU i løbet af august 2018.

Styregruppen for UU analysen har drøftet muligheden for at afholde et
tværkommunalt møde mellem politiske repræsentanter fra de kommuner, som
kunne have interesse i at samarbejde omkring UU. Mødet afholdes medio
september 2018 med en præsentation af analysen af konsulentfirmaet Brøndum &.
Fliess.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at følge anbefalingen fra
styregruppen om at vente med en endelig beslutning af scenarie til der foreligger
en afklaring af placering af institutioner for FGU, da man til den tid har en større
viden om FGU-organiseringen og om de budgetmæssige konsekvenser heraf.
Valget af scenarie fra UU-analysen skal desuden ses i sammenhæng med den
organisering, som den kommunale ungeindsats har/får i de respektive kommuner.
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Administrationen kan supplerende oplyse at Uddannelsesudvalget på sit møde i
juni 2016 i sag 49: https://www.frederikssund.dk/Politik/Daasordener-oareferater/uddannelsesudvalaet/Uddannelsesudvalaets-moeder2 QM-2 0 i 7 /referat2016-06-06/1177624 samt Vækstudvalget på sit møde i juni 2016 i sag 40:
https://www.frederikssund.dk/Politik/Daasordener-oareferater/vaekstudvalaet/Vaekstudvalaets-moeder20M-20i7/referat-20i6-o607/1178076 behandlede en sag om vores eksisterende UU.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Historik
Indstilling til Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, plet. 33:
Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget tager analysen til efterretning
2. Udvalget udpeger en eller flere repræsentanter til et muligt tværkommunalt møde i september

Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, plet. 33:
Indstillingens punkt i: Taget til efterretning.
Indstillingens punkt 2: Udvalget samt Borgmesteren deltager i det politiske møde.
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Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A)

• Effektivisering - principper - UU -analyse - Udkast 0 1 - 02 2pi8.pdf
• Tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland - Endelig udgave - 0 7 -0 2 2Qi8.pdf
• Kommissorium UU Nordsiælland.pdf
26 Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse
(FGU)
Lovgrundlag
Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk
Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Alternativet og Enhedslisten.

Sagsfremstilling
Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende
Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt,
personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få
varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en
række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:
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• Almen grunduddannelse
• Produktionsgrunduddannelse
• Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces
opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og
godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder,
ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Fiver
institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er,
at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en
institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage
udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering
Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. ler.
(institutionen får ca. 4 mio. ler.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650
ler. og en udslusningstakst på 15.000 ler. Af disse medfinansierer kommunerne 65
%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 ler. Hertil
kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager
underskoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for
uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 ler. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som
skal løses afen selvejende statslig institution, har kommunerne et stort
incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så
stor effekt som muligt af tilbuddet.

Lokal proces
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Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres
ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de
eksisterende institutioner på det forberedende område samt
ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det
område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:
• Tilstrækkeligt elevgrundlag
• Geografisk nærhed til de unge
• Udgangspunkt i eksisterende bygninger
• Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
• Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør
dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af
Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag i).
Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU
skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4
måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den i. juni 2018
fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til
placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer
herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af
august 2018.

Arbejdet i KKR Flovedstaden
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Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstande (K29) har nedsat en administrativ
arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGUarbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for,
hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og
skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder
for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at
det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring
institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale
borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare
samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner
Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017
en arbejdsgruppe på tværs af de n nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen
har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge,
transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens
dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for
Undervisningsministeriet (UVM) og KL til det materiale, som er udarbejdet for
hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017
og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere
unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især "grænsekommuner" som
Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være
muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager
udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som
kommunen er en del af.
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Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som
udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interim
bestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige områder peger på, at alle
kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interim bestyrelser og
ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2oi8-marts 2019.
Efterfølgende varetages institutionens ledelse afen bestyrelse som repræsenterer
kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse
består af fire medlemmer:
• Formand med erfaring fra selvejende institutioner
• Ét medlem blandt de involverede kommuner
• Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
• Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og n medlemmer, hvoraf fire
pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer,
samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en
repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

Borgmesterbeslutning
Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde,
hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov,
Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model
2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet
dækningsområde (se bilag 6).

Side 20

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i
dækningsområde 2A placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i
dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

I ansøgningen, der indsendes fra KKRtil Undervisningsministeriet den i. juni 2018,
har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de
nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker
borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsinge og
Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU
skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere
skolen i Helsingør.

Forvaltningens vurdering
I Frederikssund Kommune er Produktionsskolen fortsat beliggende i Skibby.
Administrationen indstiller, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis
formål er at belyse de lokale konsekvenser i forbindelse med oprettelsen af den
Forberedende Grunduddannelse samt at belyse de økonomiske konsekvenser ved
indførelsen af uddannelsen. Arbejdsgruppens arbejde forventes at kunne indgå i
arbejdet med budget 2019 og overslagsårene.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Det bemærkes dog, at det er
væsentligt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen.

Indstilling
Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Vækstudvalget, at:
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1. Vækstudvalget anbefaler indstillingen fra borgmestermødet den 23. april 2018 til
Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
2. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis formål er at belyse de lokale konsekvenser i
forbindelse med oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse samt at belyse de
økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen. Arbejdsgruppens arbejde forventes
at kunne indgå i arbejdet med budget 2019 og overslagsårene.

Beslutning
Indstillingens punkti anbefales.
Indstillingens punkt 2 godkendes.

Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A)

• Bilag 6 Notat om placering af FGU institutioner oo skoler i Nordkommuner....pdf
• Bilag c; Flørinossvar fra KL vedr. FGU.PDF
• Bilag a Flørinossvar fra KKR Flovedstaden vedr. FGU.PDF
• Bilag 2 Kort over KKR Flovedstaden FGU.PDF
• Bilag 2 FGU Tidsplan.pdf
• Bilag i Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.pdf
32 Meddelelser
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Sagsfremstilling
• Brev fra Beskæftigelsesministeren til landets kommuner.
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
• Sagsliste

Beslutning
Formanden for udvalget orienterede om at Beskæftigelsesministeren har udmeldt
de beskæftigelsespolitiske mål for 2019, der kommer til at indgå i
beskæftigelsesplanen for 2019. Derudover orienterede formanden om
generalforsamling i Frederikssund Erhverv.
Der er indkaldt til erhvervskonference den 14. juni 2018.
Der er indkaldt til fællesmøde med Uddannelsesudvalget med interessenterne på
Campus den 15. august kl. 15 -16 i Byrådssalen.

Taget til efterretning.

Fraværende:
Poul Erik Skov Christensen (A)

Svar på BEU qqi
Brev fra beskæftiaelsesministeren til alle landets kommuner
Saasliste Vækstudvalaet

