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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 3. februar 2015

---------—

Mødelokale F 6 kl. 08.30

Referat

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
2 Meddelelser
Sagsfremstilling
Sagsliste for 2015.

Møde i Vækstrådet den 23. februar 2015.

Flytning af mødedatoer i marts og april på grund af fællesmøder med hhv. Teknisk
Udvalg den 4. marts og Uddannelsesudvalget den 13. april.
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Martsmødet i Vækstudvalget vil efter aftale med de 2 formænd starte som et
fællesmøde mellem Vækstudvalget og Teknisk Udvalg. På begge udvalgs
dagsorden vil der dels være en sag om erhvervsservice - og et forslag til hvordan
denne udmøntes i forhold til vores virksomheder og dels en sag, hvor indsatsen i
Symbiose Frederikssund evalueres og fortsættelse af aktiviteterne gennem 2
konkrete fondsansøgninger fremlægges til beslutning.

Beslutning
Orientering givet.
Administrationen orienterede om erhvervsnyhedsbrev, der er udsendt for første
gang i januar 2015. Nyhedsbrevet udsendes ca. 4 gange årligt.

Fraværende:
Flans Andersen (V)
• Saasliste vedrørende Vækstudvalaet - februar 201^
1 Socialøkonomiske virksomheder
Sagsfremstilling
Vækstudvalget ønsker en drøftelse af socialøkonomiske virksomheder i forhold til
at understøtte indsatsen for at bringe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

Navnet socialøkonomisk virksomhed er blevet brugt i mange forskellige
sammenhænge, og der har ikke været en entydig definition af socialøkonomiske
virksomheder.
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Regeringen nedsatte derfor i 2013 et udvalg, der dels skulle opstille en mere
entydig definition og dels komme med anbefalinger til, hvordan socialøkonomiske
virksomheder kunne styrkes.

Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder gav følgende bud på en definition af
en socialøkonomisk virksomhed:
•Dens primære formål har en samfundsgavnlig karakter
•Den har et væsentligt element af erhvervsdrift
•Den har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse
•Den anvender hele sit overskud til primært at fremme sociale formål, herunder
reinvestering i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder
•Den har en ansvarlig og inddragende ledelse - virksomheden er transparent i sit
virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse.

Med udgangspunkt i udvalgets arbejde kom Regeringen i september 2014 med sit
udspil på området: "Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i
Danmark".

I udspillet fra regeringen defineres socialøkonomiske virksomheder kort, således:
Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål
gennem deres virke at fremme særlige sociale formål.

Regeringen lægger op til følgende initiativer til at skabe flere og stærkere
socialøkonomiske virksomheder:
•Etablering af et nationalt vækstcenter der skal samle og formidle viden og
vejlede socialøkonomiske virksomheder
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•Oprettelse af Råd for Socialøkonomiske Virksomheder, der skal følge udviklingen
og styrke fokus på socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige,
private og frivillige sektor
•Iværksættelse af oplysningsindsats
•Udarbejdelse afen værktøjskasse til dokumentation af effekt
•Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder
•Undersøgelse af muligheden for at lempe rimelighedskravet
•Det Sociale Vækstprogram forlænges til og med 2016
•Styrket socialøkonomisk iværksætteri og forretningsdrift
•Private partnerskaber styrkes
•Pulje til styrkelse af den kommunale indsats

Under sidste punkt "Pulje til styrkelse af den kommunale indsats", lægges der op
til, at interesserede kommuner kan styrke den kommunale indsats i forhold til
socialøkonomiske virksomheder ved f.eks. at:
•Have tovholdere for indsatsen med indgående kendskab til kommunens
organisering og funktion
•Styrke det interne samarbejde i kommunen mellem f.eks. indkøbsafdelingen,
erhvervsservice og jobcenter m.fl.
•Afholdelse af dialogmøder med relevante socialøkonomiske virksomheder
•Vurdere nytte og effekt af ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed
•Optimere kommunens viden om socialøkonomiske virksomheder
Udvikling afen kommunal strategi på området.
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Vesforbrænding A/S har i samarbejde med Frederikssund kommune søgt ind på
puljen til styrkelse af den kommunale indsats, men har modtaget afslag i
december 2014.

På mødet i Vækstudvalget vil Uffe Lembo fra det nye Vækstcenter for
Socialøkonomiske Virksomheder orientere nærmere om Regeringens initiativer til
styrkelse af socialøkonomiske virksomheder.
I oplægget vil der være fokus på kommunernes muligheder for at understøtte
etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder bl.a. ud fra konkrete
eksempler.

Til inspiration er Regeringens oplæg "Flere og stærkere socialøkonomiske
virksomheder" vedlagt som bilag.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling

Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
i. På baggrund af oplægget fra Vækstcenter for Socialøkonomiske
Virksomheder, drøftes muligheder for og ønsker til lokale initiativer, der kan
understøtte udvikling og etablering af socialøkonomiske virksomheder i
Frederikssund.

Beslutning
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Udvalget tog oplægget til efterretning. Udvalget ønsker oplæg til strategi for
understøttelse af socialøkonomiske virksomheder i Frederikssund Kommune
inden sommeren 2015.
• Flere oa stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark
• 02021c; Præsentation Vækstudvalaet Frederikssund Kommune.pdf
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Rådiahedstilsyn 2. kvartal 2012

Lovgrundlag
Lov om aktiv socialpolitik s 13
Sagsfremstilling
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes
administration af Aktivlovens regler om at personer, der modtager kontanthjælp
alene på grund af ledighed, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at
borgerne skal sanktioneres ved manglende overholdelse af reglerne. Resultaterne
af styrelsens tilsyn skal behandles på møde i Byrådet.

Styrelsen gennemførte 7. maj 2014 tilsynsbesøg i Frederikssund Kommune, og der
foreligger afrapportering fra den gennemførte kontrol dateret 18. november 2014.

Tilsynet omfattede 20 borgere, der i 3. kvartal 2013 fik sanktioner på grund af
manglende overholdelse af rådighedsreglerne. Enkelte borgere har i det
pågældende kvartal modtaget flere sanktioner, og samlet indgik 27 hændelser i
stikprøveundersøgelsen. Styrelsen har meddelt, at de finder at de 22 hændelser, de
har vurderet, alle er håndteret korrekt. 5 hændelser er undgået af undersøgelsen.
De realitetsbehandlede sager omhandler situationer hvor ledige er afmeldt som
jobsøgende på grund af manglende ugentlig bekræftelse af, at de er jobsøgende
(6 tilfælde), udeblivelse fra samtale (5 tilfælde) og udeblivelse fra eller afvisning af
et aktivt beskæftigelsestilbud (n tilfælde).
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Styrelsen har tilkendegivet, at de på baggrund af det gennemgåede sagsmateriale
vurderer, at Frederikssund Kommunes tilrettelæggelse af
rådighedsadministrationen er velfungerende, og at kommunens sagsbehandling
på området generelt er af fin kvalitet. Samlet set finder styrelsen således
resultatet af rådighedstilsynet med Frederikssund Kommune tilfredsstillende.

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

lobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget, Økonomiudvalget
og Byrådet.

Beslutning
Orientering givet.
Sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
• Afrapportering til Frederikssund Kommune -rådiohedstilsyn - 2 kvartal 2012
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Orientering om proces for Kultur- oa Flavnebadet

Sagsfremstilling
I budgettet for 2015 blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre
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med et projektforslag om et Kultur- og Havnebad ved Frederikssund Havn.

Der er truffet administrativ beslutning om, at sagen om Kultur- og Havnebadet
behandles i Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen anmoder Fritidsudvalget om at frigive 150.000 ler. til en
forundersøgelse, hvor evt. udfordringer og barrierer i projektet såsom
vandkvalitet, vandgennemstrømning mv. undersøges, og hvor anlægs- og
driftsomkostninger afdækkes nærmere. Sagen behandles på Fritidsudvalgets
møde d. 4. februar 2015.

Administrationen anbefaler, at når forundersøgelsens resultater foreligger, sendes
resultaterne til politisk behandling og på baggrund herfra træffes der en politisk
beslutning om den videre proces for Kultur- og Havnebadet og herunder
kommunens evt. egenfinansiering i projektet.

Undersøgelsen af evt. showstoppere i projektet forankres under Plan og Miljø.
Økonomi
Samlet set er der afsat 8,25 mio. ler. til etablering af kultur- og havnebadet, fordelt
med 0,15 mio. ler. i 2015, 6 mio. ler. i 2016 og 2,1 mio. ler. i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender til orientering for
Vækstudvalget.

Beslutning
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Orientering givet.

Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
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Opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2 qia

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Sagsfremstilling
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.
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I Frederikssund Kommune er disse udfordringer udmøntet i følgende 6
resultatmål i Beskæftigelsesplan 2014:

i. 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 november 2014 er 303 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Det
vurderes tvivlsomt om nedgangen i antallet af unge bliver så stor, at målet helt
kan indfries.

Med udgangen af oktober 2014 har 651 unge modtaget uddannelseshjælp i 2014.
379 unge svarende til 58,2 % modtager ikke længere uddannelseshjælp. I klyngen
er gennemsnitligt 56,0 % af de unge ultimo oktober 2014 ophørt med at modtage
uddannelseshjælp.
185 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. Mange af de n8 uddannelsesparate unge, der indgår i målingen
ultimo november, starter uddannelse senest til januar 2015. Der kommer
imidlertid gennemsnitligt 37 nye unge pr. måned. En del af disse har, selvom de
vurderes at være uddannelsesparate, behov for forberedende indsatser inden de
kan påbegynde uddannelse, og der vil derfor altid være et vist antal
uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp.

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 december 2014 er en tilgang på 21 personer - målet er nået.

I
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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 november 2014 er 296 langtidsledige personer - målet forventes
nået.

4. Resultatmål: Samarbejdsgraden med de lokale virksomheder er fastsat til min.
363 pct. svarende til en stigning på io,o 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 december er 108 ordinære job - målet er 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 september 2014 er 70 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.

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

Indstilling

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.
Beslutning
Orientering givet.

Fraværende:
Hans Andersen (V)
• lobcenterstatus - januar 201c;
2 Budaetoptimerina
Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse, kapitel 5.
Sagsfremstilling
Vækstudvalget besluttede på møde 4. marts 2014 nedenstående
budgetoptimeringer i forhold til budget 2015.

i. 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 ler.)

2. Nedbringelse af driftsudgifterne til aktivering ved øget anvendelse af
virksomhedspraktikker frem forvejledningsforløb (provenu: 750.000 - 1 mio. ler.)

3. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge ved at bevare den
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nuværende personalenormering på området (provenu: 2 mio. ler.)

4. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp ved tilførsel af
øgede personaleressourcer (provenu: 440.000 -?kr.)

Status vedrørende de foreløbige resultater:

Ad. i.

Målsætningen var at etablere 10 fleksjob på kommunale arbejdspladser.

Som beskrevet i sidste opfølgning, 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 blev drøftet på møde i Floved MED den 4. december 2014. Floved Med
tilkendegav i enighed, at man er positivt stemt overfor udvidelsen med 10 fleksjob.

Etablering af yderligere 10 fleksjob indebærer, at puljen skal udvides med 830.000
ler. De ekstrajob medfører også merudgifter til fleksløntilskud på 625.000 ler.
Merudgifterne kan dækkes af mindreudgifter til ledighedsydelse på 1.885.000 ler.,
og samlet indebærer det mindreudgifter på 430.000 ler.

Forudsætningen for budgetoptimeringen er, at 20 helårspersoner (svarende til
ca.i20 forløb pr. år) får tilbud om virksomhedspraktik fremfor vejledningsforløb.

I 2013 var der i gennemsnit 63 helårspersoner i virksomhedspraktik. Det vil sige, at
målet på sigt er en øgning til mindst 83 helårspersoner. Delmålet for år 2014 har
været at opnå et gennemsnit på 73 helårspersoner, så budgetoptimeringen får
halv effekt.

Ved udgangen af november 2014 har der i gennemsnit år til dato været 68
helårspersoner i virksomhedspraktik. Antallet af praktikker i juni, juli, august og
november 2014 har været lavere end i 2013, hvilket medfører at delmålet for år
2014 ikke kan nås. En analyse af udviklingen viser, at der som følge af
kontanthjælpsreformen er sket en væsentlig ændring i jobcentrets anvendelse af
praktikker. I 2013 blev der i perioden januar til november etableret 246 praktikker
for unge under 30 år. I samme periode i 2014, er der kun etableret 132 praktikker.
Baggrunden herfor er, at fokus for ungeindsatsen i 2014 mere entydigt har været
på uddannelse, og færre derfor er tilbudt en virksomhedspraktik som springbræt
til en ordinær ansættelse. Ønsket om en mere virksomhedsvendt indsats er slået
igennem, når det handler om kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Der blev i
perioden januar til november 2013 etableret 265 praktikker til denne målgruppe.
Antallet er i samme periode i 2014 steget til 431 praktikker. Jobcentret vil
intensivere indsatsen yderligere for målgruppen over 30 år, og forventer at målet
om yderligere 20 årspersoner i virksomhedspraktik indfries i løbet af 2015, til trods
for at der etableres færre praktikker til unge uden en kompetencegivende
uddannelse.
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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. Dvs. at målsætningen er at
nå et niveau på under 63 sager. Gennemsnittet for de første 9 mdr. af 2014 er 68
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 i. juli 2014,
og de sidste ændringer følger i. 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 2015.

Ad.4.

Jobcenteret har pr. i. juni 2014 øget normeringen på ungeområdet med fire
stillinger.

Målsætningen med investeringen er 40 færre helårsmodtagere af
uddannelseshjælp. I januar 2014 var der 314 modtagere af uddannelseshjælp. Dvs.
at målsætningen fuldt indfriet i 2015 er 274 helårspersoner. Ved udgangen af
november 2014 var der 303 modtagere af uddannelseshjælp. Målet forventes fuldt
indfriet i løbet af 2015.

Som det fremgår af vedhæftede bilag 3 har der i de første n mdr. af 2014 været et
fald i antallet af uddannelsesydelsesmodtagere i både vores
sammenligningskommuner (klyngen) og i Frederikssund.

Vækstudvalget vil på møde i april/maj 2015 modtage næste status på
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budgetoptimeringerne.
Økonomi
Som følge af budgetoprimeringen besluttet på møde 4. marts 2014 på
beskæftigelsesområdet er der i 2014 indarbejdet mindre udgifter på i alt 1,95 mio.
ler. (negativ tillægsbevilling). I overslagsårene 2015-2018 er der indarbejdet mindre
udgifter på 3,88 mio. ler. årligt (negativ tillægsbevillinger).

Forslag om udvidelse af pulje til oprettelse af yderligere 10 kommunale fleksjob
betyder, at der indarbejdes en tillægsbevilling på -0,43 mio. ler. (mindre udgift).
Indstilling

Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Tage orienteringen om status på budgetoptimeringerne til efterretning.
2. Udvide puljen til oprettelse af kommunale fleksjob og godkende de dermed
forbudne budgetomplaceringer, herunder tillægsbevilling på -0,430 mio. ler.
(mindreudgift).
3. Sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning
Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.
Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3, som sendes til Økonomiudvalget
ril orientering.
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Fraværende:
Hans Andersen (V)
• Antal fuldtidspersoner i virksomhedspraktik oa nvtteindsats i 2cm oa 201 a fra
kontant- oa uddannelse
• Gennemsnitlig antal SDP-forløb over ^2 uaer i 201 a

vs

det gennemsnitlige antal

SDP-forløb i år 2cm
• Antal unge på uddannelseshiælp i Frederikssund samt udvikling i indeks i
Frederikssund og klyngen

