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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalgets møde den 8.
februar 2018

----- —

Ungekontakten Campus, Odinsvej 4 H, Frederikssund kl. 15.00

Referat

4 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

5

Opfølgning på budaetaftaler

Sagsfremstilling
Formålet med den opfølgning er at sikre, at budgetaftaler fra tidligere år
implementeres som forudsat, og at give mulighed for at igangsætte
kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som
forventet.

Dette er den først opfølgning i 2018 ud af i alt 3 årlige opfølgninger. På møderne i
september og november vil der blive fremlagt aktuel status. Endvidere vil der
indgå en revideret oversigt som en del af materialet til budgetseminaret i august.
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Status er opdelt på følgende 4 bilag, som er vedlagt sagen.
Bilag A: Budgetaftalen for 2018
Bilag B: Opfølgning på temaerne i budgetaftale 2018
Bilag C: Opfølgning på tidligere års budgetter som ikke er fuldt implementeret
Bilag D: Opfølgning på budgetaftale 2018 og genåbning af budget pr. 20.12.2017.

I bilagene er det angivet om projekterne er implementeret (i.), 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).

Overordnet viser status i de 3 bilag, at der er iværksat tiltag på alle temaerne i
Budgetaftalen (bilag B). Flere af disse tiltag er omkring projekter der forløber over
flere år fx. Idrætsby, Nyt børnehus i Skibby og Bedre brug af fælles faciliteter. Et
enkelt projekt vedr. konsulentydelser er angivet med 1 (som værende
implementeret). Her er besparelsen indarbejdet i budgettet og nye arbejdsgange
der skal muliggøre besparelsen er ved at blive implementeret.

I bilag C er alle projekter undtagen et enkelt angivet som værende undervejs (dvs
som 2). Her er tale om projekter fra tidligere års budgetter fx. Familieområdet,
Specialskoleområdet, tandplejen mv. hvor der pågår et arbejde med at udarbejde
forslag samt politiske processer for hvordan de vedtagede besparelser realiseres.
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I bilag D er oplistet de enkelte delelementer af budgetaftalen samt genåbningen
af budgettet. Her er tale om såvel mindre tiltag, hvoraf en del allerede er angivet
med i (som værende implementeret). Dette indebærer at budgettet er til rettet og
at den nødvendige ændring for at opnå besparelsen er iværksat. Endvidere er en
del tiltag anført som værende undervejs (dvs. 2). Her er budgettet reduceret men
der pågår et arbejde med at ændre, varsle, opsige således at besparelsen kan
realiseres.

Økonomi
Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i budgetpåtegninger som
behandles politisk på møderne i maj, september og november alternativt som
særskilte sager.

Indstilling
Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Orienteringen om status på budgetaftaler tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Bilag A Aftaleteksten Budgetforlig
• Bilag B - TEMAER Budgetaftale 2018 til fagudvalg
• Bilag C Opfølgning på tidligere års budgetter. Endelige version
• Bilag D Opfølgning på budget 2018 endelige version
6 Beslutning om finansiering af Erhvervs- oo Vækstkonference for 2018

Sagsfremstilling
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Frederikssund Kommune afholder årligt en erhvervs- og vækstkonference.
Frederikssund Kommune er vært for konferencen som planlægges og afvikles i
tæt samarbejde med relevante aktører i den kommunale administration og lokale
erhvervsfremmeaktører blandt andre Jobcenter, uddannelsesinstitutioner og
Frederikssund Erhverv.

Konferencen afholdes den 5. april 2018 og er målrettet kommunens virksomheder.
Det forventes, at konferencen bliver fuldt booket med knap 200 repræsentanter
fra erhvervslivet.

Administrationen arbejder p.t. på et detaljeret program for konferencen. Oplæg til
program vil blive forelagt på Vækstudvalgets møde i marts, hvor også
erhvervsområdet vil blive præsenteret.

Konferencen vil i indhold afspejle fokusområderne i kommunens Erhvervs- og
Vækstpolitik.

De fire fokusområder er: Virksomhedsservice, Arbejdsmarked, Fysisk og digital
infrastruktur samt Uddannelse og kompetenceløft.

Konferencens erhvervsfremmende effekt er at pleje kommunens erhvervsklima og
medvirke til at bevare den høje tilfredshed blandt kommunens
erhvervsvirksomheder, samt et stærkt image for Frederikssund Kommune som
erhvervskommune.

Budget til afholdelse af konferencen er på ca. 200.000 ler.
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Økonomi
Beløbet kan finansieres inden for eksisterende ramme.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der bevilges 200.000 kr. til afholdelse af Erhvervs- og Vækstkonferencen for 2018,
finansieret inden for eksisterende ramme.

Beslutning
Indstillingen blev bragt til afstemning:

For stemte: Ole Søbæk (C), Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V).
Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) med begrundelsen om, at beløbet
ønskes halveret, da halvdelen af beløbet forventes anvendt til forplejning.
Undlod at stemme: Niels Martin Viuff(A)

Anbefales.

Til Økonomiudvalgets behandling af sagen ønsker udvalget tilføjet et notat med
overslag over konferenceudgifterne.
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• Budget Erhvervs-

oq

Vaekstkonference 2018

2 Statistik fra Ankestyrelsen i. halvår 2017

Lovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og
sygedagpengeloven.

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i i. halvår 2017 modtaget 69 klagesager over kommunens
afgørelser på beskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 78 sager.

Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i
forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Frederikssund kommune og
landet som helhed.

Tabel: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype i. halvår 2017
Lov om aktiv

Lov om

Sy<

beskæftigelsesindsats aktiv
socialpolitik
Frederikssund

Landstotal

<

Stadfæstelse

i

20

30

Ændring/ophævelse i

8

Fljemvisning

8

2

Afvisning

i

4

3

1alt

3

40

35

Omgørelsesprocent

50

44

6

Stadfæstelse

526

2.697

1.9;

>
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Ændring/ophævelse

84

675

236

Hjemvisning

39

554

108

Afvisning

73

479

207

1alt

722

4405

2-534

Omgørelsesprocent

19

31

15

<

>

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald,
hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf. følgende:

Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise
at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den
rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive
klagen, eller klagen afanden grund bortfalder.

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og
træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er
tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i
klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er
behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring: Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i
andel afalle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner
kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og
omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

Yderligere statistik fra Ankestyrelsen kan findes via følgende link:
http://ast.dk/tal-QQ-undersoQelser/tal-fra-ankestyrelsen

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Ankestatistik - Frederikssund Kommune - 1, halvår 2017
• Ankestatistik - Frederikssund Kommune - år 2016
8 Orientering om Unaekontakten oa frikommuneforsøaet på unaeområdet.

Sagsfremstilling
I forlængelse af den introduktion om Vækstudvalgets arbejdsområder, som
udvalget modtog på mødet den 18. januar 2018, giver afdelingslederen af
Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin en introduktion til kommunens indsats i
Ungekontakten, samt en orientering om det frikommuneforsøg, som
Frederikssund Kommune deltager i sammen med kommunerne: Flillerød,
Flelsingør, Gribskov, Furesø, Fredensborg, Flalsnæs, Allerød og Ballerup. Se bilaget
"Frikommuneforsøget én plan".
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Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning
Taget til efterretning. I øvrigt henvises til Vækstudvalgets møde den 9/11-17 i
forhold til notater omkring målgruppebeskrivelser. Der kan findes mange
forskellige data og analyser på www.iobindsats.dk

• Frikommuneforsøaet én plan
• Præsentation Unaekontakten 2018
a Meddelelser

Lovgrundlag
• Brev fra Beskæftigelsesministeren vedrørende manglende samtaler med ledige.
• Der afholdes jobmesse i Frederikssund hallerne den 15. maj 2018 med "småjobs" som tema.
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
• Sagsliste

Beslutning
Taget til efterretning.
• Brev om samtaler til alle kommuner
• Bilao. Kommunefordelte samtaletal
• Bilao. Samtaler på tværs af målgrupper
• Sagsliste

