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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalgets møde den 6.
september 2018
Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 15.00

Referat

SI Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Niels Martin Viuff(A)
Jens Jørgensen (V)

52 Budgetopfølgning pr. 20. iuni

Lovgrundlag
Lov om kommunernes Styrelse jr 40.

Sagsfremstilling

----- —

Side 2

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling foretaget en
budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug på io,o mio. ler., som
indeholder

Overførselsudgifter - reduktion på 9,0 mio. ler. og forsikrede ledige - reduktion på
i,o mio. ler.

Overførselsudgifter - Integrationsområdet - merindtægt på 3,0 mio. ler. primært
som følge af resultattilskud.
- Det forventes, at 18 flygtninge gennemfører en kompetencegivende uddannelse
i 2018 (forudsat 2 personer)
- Det forventes, at 45 flygtninge opnår ordinær beskæftigelse i 2018 (forudsat 19
personer)

Endvidere har Frederikssund kommune modtaget en beskæftigelsesbonus på 0,95
mio. ler. i 2018, svarende til 38 flygtninge er kommet i beskæftigelse.
Beskæftigelsesbonussen tager afsæt i mertilgangen af flygtninge som har opnået
ordinær beskæftigelse fra dec. 2016 til dec. 2017 og udløser en engangsbonus på
25.000 ler. pr. person. Ordningen er kun gældende i 2017 og 2018, hvorefter den
bortfalder.

Overførselsudgifter - Kontanthjælp - mindreforbrug på 4,0 mio. ler.
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Færre udgifter til kontanthjælp svarende til et mindreforbrug på 4,0 mio. ler. I
forhold til oprindeligt budget forventes en reduktion på 90 helårspersoner på
kontanthjælp.

Overførselsudgifter - Aktiveringsindsatsen - mindreforbrug på 2,0 mio. ler.
Et fald i udgifterne til aktiveringsindsatsen, som følge af en omlægning af
indsatsen fra køb af eksterne tilbud til etablering af interne tilbud svarende til et
mindreforbrug på 2,0 mio. ler.

Forsikrede ledige - mindreforbrug påi.o mio. ler.
Der forventes et mindreforbrug til forsikrede ledige på 0,4 mio. ler. som følge af et
forventet fald i antallet af helårspersoner. Oprindeligt forudsat 456 helårspersoner
- nu forventes 450 helårspersoner. Endvidere forventes et fald i udgifterne til
beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige på o,6 mio. ler.

Økonomi
Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på io,o mio. ler.
(mindreforbrug), hvoraf 9,0 mio. ler. vedrører overførselsudgifter og i,o mio. ler.
vedrører forsikrede ledige.

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

1. Tillægsbevilling på i alt 10,0 mio. kr. (mindreforbrug) godkendes.
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Beslutning
Anbefales.

Fraværende:
Niels Martin Viuff(A)
Jens Jørgensen (V)

• Vækstudvalaet - Fie skabelon - Budgetopfølgning pr. 20. juni 2018
• Noter til forbruasrapport - Vækstudvalaet - Budgetopfølgning pr. 20. juni 2018
5a Principper for arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling
De nuværende principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund Kommune
(vedlagt) blev vedtaget af Vækstudvalget i 2015. Principperne har siden været den
generelle rettesnor for Jobcenterets strategier og indsatser, der bl.a. er blevet
udmøntet i de årlige beskæftigelsesplaner.

Der er gået godt 3 år og nyt Byråd/udvalg er tiltrådt, hvilket danner baggrund for
dette serviceeftersyn af principperne og de dertilhørende guidelines.

Arbejdsmarkedet har udviklet sig en del, og lovgivning er ændret på flere områder.
Det økonomiske opsving har taget fart siden 2015, og beskæftigelsen er i dag den
højeste nogen sinde. Ledigheden er ved at nærme sig et lige så lavt niveau som i
årene op til krisen i 2008. Indenfor flere erhverv er der områder med mangel på
arbejdskraft.
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De seneste år har der været fokus på at udnytte opsvinget til at få endnu flere
borgere ind på arbejdsmarkedet. Ordinær beskæftigelse har altid været målet,
men nu er der også fokus på, at selv småjobs i få timer er bedre end ingen og kan
være vejen til selvforsørgelse på sigt. Samarbejdet med og servicen til
virksomhederne er yderligere blevet opprioriteret, bl.a. gennem styrket
samarbejde på tværs af jobcentre (NRS) om at afhjælpe
rekrutteringsudfordringer, fokus på substitution på mangelområder og
opkvalificering af ledige til konkrete jobåbninger m.m.

Administrationen har på baggrund af udviklingstendenserne og ud fra et ønske
om at fokusere og forenkle principper og guidelines udarbejdet et revideret oplæg
med 4 bærende principper.

Oplægget fremlægges til en første drøftelse i udvalget med henblik på
udarbejdelse af et endeligt forslag, der behandles på udvalgets møde i september.
Denne behandling foregår på samme møde, som udvalget tager stilling til
fokusområder for næste års beskæftigelsesplan.

Til møde i Vækstudvalget 6. september 2018
På baggrund af Vækstudvalgets drøftelse og beslutning på mødet 15. august 2018,
er der udarbejdet et revideret forslag: 5 principper for arbejdsmarkedsindsatsen i
Jobcenter Frederikssund.

Økonomi

Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Drøfte og beslutte principper og guidelines for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund
Kommune

Historik
Vækstudvalget, 15. august 2018, plet. 46:
Udkastet til principperne blev drøftet og udvalget ønsker tilføjet et princip om at
indsatserne skal være baseret på evidens eller viden om hvad der virker. Udvalget
genbehandler principperne på mødet i september.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)
Niels Martin Viuff(A)

Beslutning
Principperne blev drøftet og blev besluttet af udvalget.

Fraværende:
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Niels Martin Viuff(A)
Jens Jørgensen (V)

• 6 principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund (2010
• Forslag a principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund
• c; principper for arbejdsmarkedsindsatsen i lobcenter Frederikssund - (aua. 2018J
EA Fokusområder i Beskæftigelsesplan 2oiq

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling
Vækstudvalget skal beslutte fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2019 med
henblik på udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2019.

På baggrund af Vækstudvalgets valg af fokusområder vil dertil udvalgets møde i
november blive udarbejdet oplæg til drøftelse af resultatmål og strategier for
indsatsen. På Vækstudvalgets møde i december vil oplæg til endelig
Beskæftigelsesplan blive forelagt med efterfølgende behandling i Økonomiudvalg
og Byråd.

Beskæftigelsesministeren udmeldte den 3. maj 2018 seks beskæftigelsespolitiske
mål, som den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats på tværs
af landet i 2019:

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

Samtidig bekendtgjorde ministeren, at der inden sommerferien ville blive tilføjet
et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i
beskæftigelse. Dette er endnu ikke udmeldt.

Mål i - 5 er en videreførelse af målene for indsatsen i 2018, mens mål 6 er nyt for
2019.

Resultatrevisionen for 2017 konkluderede, at Frederikssund Kommune generelt
har en betydelig lavere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end klyngen
af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Andelen af borgere på
kontanthjælp er dog højere end gennemsnittet.
Ministermål nummer 4 og 6 sætter fokus på indsatsen for
kontanthjælpsmodtagere, hvorfor der ikke vurderes at være behov for at
formulere et lokalt mål i relation til denne målgruppe.

I Beskæftigelsesplan 2018 er ministerens landsdækkende mål suppleret med et
lokalt formuleret mål om, at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i
Frederikssund Kommune som minimum skal nedbringes til at være som

Side 9

gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Den seneste opfølgning på målene
i Beskæftigelsesplan 2018 fremgår af sag herom på Vækstudvalget møde 6.
september 2018, og viser at målsætning er opfyldt.
I andet halvår af 2018 skal det besluttes, hvordan visitationen til den nye
Forberedende Grunduddannelse og kravet om "En sammenhængende kommunal
ungeindsats" skal udmøntes i Frederikssund Kommune. Disse beslutninger
forventes at have indflydelse på strategier og indsatser i Ungekontakten, og vil
samtidig medvirke til at fastholde fokus på ungeindsatsen, uden et lokalt
formuleret mål i Beskæftigelsesplan 2019.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Udvalget drøfter og beslutter fokusområder for Beskæftigelsesplan 2019, herunder om der
ønskes fokusområder udover ministermålene.

Beslutning
Udvalget drøftede og besluttede følgende ift. fokusområderne:
Udvalget ønsker under fokusområde 2 fremhævet, at forudsætningen for at lykkes
med at sikre kvalificeret arbejdskraft er et fortsat godt og forpligtende samarbejde
mellem beskæftigelsesindsatsen, lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
Udvalget ønsker fortsat et fokusområde om at alle unge skal have en uddannelse.
Udvalget ønsker at indsatsen på fokusområde 4 og 6 beskrives samlet.
Udvalget ønsker at fokusområde 5 udgår af beskæftigelsesplan 2019.
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Udvalget mener at ministerens bebudede punkt om indsats for borgere med
handicap kan udføres på baggrund af det arbejdsmarkedspolitiske princip Valle
kan og skal bidrage"

Fraværende:
Niels Martin Viuff(A)
Jens Jørgensen (V)

• Brev til kommuner - Udmelding af beskæftioelsespolitiske mål for 201Q
• Bilag 1 Beskæftioelsespolitiske målsætninger for 201Q
• Ydelsesmodtaoere i Frederikssund oo klyngen fordelt på målgrupper pr 2. kvartal
2018
55 Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2018

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling
Vækstudvalget har valgt, at der i Beskæftigelsesplan 2018 skal være fokus på de 5
målsætninger, som beskæftigelsesministeren har formuleret for den nationale
indsats i 2018. Samtidig har Vækstudvalget valgt at fastholde opmærksomheden
på ungeindsatsen via et lokalt mål.

I beskæftigelsesplan 2018 er der fokus på at:
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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. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Flere unge skal have en uddannelse

De 6 fokusområder er i Beskæftigelsesplan 2018 udmøntet i nedenstående 9
resultatmål.

Her gives en status og en vurdering af, om resultatmålene forventes nået.

Resultatmål i: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Frederikssund
Kommune skal fortsat mindst være 2 pct. lavere end gennemsnittet af vores
sammenligningskommuner.
Status ultimo juni 2018 er, at Frederikssund ligger 2,1 pct. lavere end
gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

Målet forventes nået.

Resultatmål 2A: Jobcenteret vil medvirke til virksomhedernes rekruttering ved at
øge antallet af ordinære jobordrer til minimum 220 i 2018.
Status ultimo juli 2018 er 136 ordinære job.

Målet forventes nået.
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Resultatmål 2B: Mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcenteret samarbejder
med, udtrykker tilfredshed med den service de får af jobcenteret.
Der forligger endnu ikke en måling på dette resultatmål - målingen forventes
gennemført ved en tilfredshedsundersøgelse ultimo september 2018.

Resultatmål 3: Andelen af flygtninge og familiesammenførte der kommer i
beskæftigelse skal være højere end gennemsnittet i vores
sammenligningskommuner.
Status ultimo juni 2018 er, at Frederikssund ligger 3,5 procentpoint lavere end
gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

Andelen i Frederikssund Kommune forventes at stige, da mange i målgruppen pt.
er i praktik (41 personer) og i løntilskud (19 personer).

Resultatmål 4A: Udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund
Kommune skal være bedre end i gennemsnittet af vores
sammenligningskommuner.
Status ultimo juli 2018 er, at andelen i Frederikssund ligger 0,3 procentpoint højere
end i sammenligningskommunerne, hvor andelen i december 2017 lå 0,4
procentpoint højere end sammenligningskommunerne - altså en indsnævring af
afstanden.

Målet forventes nået.

I
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Resultatmål 4B: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et
virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 25 pct.
Status ultimo juli 2018 er en andel på 19,7 pct.

Målet forventes nået.

Resultatmål 4C: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der
deltager i et virksomhedsrettet tilbud skal være minimum 20 pct.
Status ultimo juli 2018 er en andel på 15,2 pct.

Målet forventes nået, dog kan det samtidige fokus på lønnede timer i småjob
påvirke resultatet.

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.
Status ultimo juli er 130 interne henvendelser.

Målet forventes nået.

Resultatmål 6: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Frederikssund
Kommune skal som minimum nedbringes til at være som gennemsnittet i
sammenligningskommunerne.
Status ultimo juli 2018 er, at andelen i Frederikssund ligger på 0,8 pct. af
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befolkningen, hvilket er på linje med sammenligningskommunerne.

Målet forventes nået.

I bilaget "Jobcenterstatus" er opfølgningen på 2oi8-målene vist i grafisk form,
suppleret med grafer for udviklingen i bruttoledighed, kontanthjælp,
sygedagpenge og borgere i integrationsprogrammet.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Målene blev taget til efterretning.

Fraværende:
Niels Martin Viuff(A)
Jens Jørgensen (V)

• lobcenterstatus - august 2018
56 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Præsentation af Campus Frederikssund ved fællesmødet mellem Uddannelsesudvalget,
Vækstudvalget og Campus den 15. august 2018.
• Henvendelse fra DSU - Opfordring fra Et Fagligt Frederikssund
• KL fremsender brev om forenklet beskæftigelsesindsats
• JobCamp2018
• Arrangementer indenfor udvalgets område.
• Sagsliste

Beslutning
Udvalget ønsker en sag, der beskriver et par anonymiserede cases vedrørende
borgere, der har været i kontakt med borgerrådgiveren.
Administrationen redegjorde for de foreløbige overvejelser om arbejdet med den
forenklede beskæftigelsesindsats.
Hverken udvalg eller administration deltager i JobCamp 2018. Der afholdes messe
om småjobs d. 18.9.2018.
Udvalget ønsker undersøgt om mødet i december eller januar kan udvides mhp.
oplægsholder udefra, samt afslutte mødet med en let anretning.
Dis måling er modtaget, der udarbejdes en sag til næste møde vedrørende dette.
DSUs henvendelse blev drøftet, og udvalget ønsker at statussagen fra
Uddannelsesudvalget til mødet i oktober oversendes til udvalget til orientering.
Poul Erik Skov Christensen redegjorde for notatet om beskrivelser af Fishing
Zealands aktiviteter i 2018. Bilaget vedhæftes meddelelsespunktet.

Meddelelserne blev taget til efterretning.

Fraværende:
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Niels Martin Viuff(A)
Jens Jørgensen (V)

• Campus Frederikssund status 1^082018 - oplæg til fællesmødet
• Henvendelse fra DSU - Et faglært Frederikssund
• Et faulært Sjælland A a oplæg
• Forenkling af beskæftiaelsesindsastsen. KL brev til direktører
• Qversiot over aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen
• Sagsliste til Vækstudvalg september møde
• Status for indsatser i Fishing Zealand 2018 - Frederikssund Kommune

