Vækstudvalget
Referat fra møde
Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 7, Frederikssund
Mødet slut kl. 11:45

MØDEDELTAGERE
Ole Søbæk (C)
Hans Andersen (V)
Jørgen Bech (V)
Kirsten Weiland (A)
Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
Poul Henrik Hedeboe (F)
Tom Lysgaard (E)

1 / 41

Indhold
ÅBENT MØDE
Sag nr. 38

Godkendelse af dagsorden
Sager til orientering

Sag nr. 39

Meddelelser

Sag nr. 40

Reform af Beskæftigelsesindsatsen - "Vejen til varig beskæftigelses - den enkelte i centrum"

Sag nr. 41

Sygedagpengereform 1. juli 2014

Sag nr. 42

Jobcentrets uddannelsesindsats

Sag nr. 43

Indledende arbejde omkring resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv
Sager til behandling

2 / 41

Sag nr. 44

Handlingsplaner for implementering af turismestrategien

Sag nr. 45

Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Sag nr. 46

Sundhedsaftale III – Høring vedrørende politiske visioner og målsætninger

Sag nr. 47

Resultatrevision for Jobcentret for 2013

Sag nr. 48

Fritagelse af og nyt medlem i LBR 2014

Sag nr. 49

Beskæftigelsesplan 2015 - fokusområder og målepunkter

Sag nr. 50

International Citizen Service

Journal nr.:
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Sag nr. 38

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

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Godkendt.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

3 / 41

Sager til orientering

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 39

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:







Politisk referencegruppe for den tværgående ungeindsats.
Deltagelse i KL's erhvervskonference.
Afholdt lokal uddannelsesmesse med deltagelse af unge ledige, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, formanden for Uddannelsesudvalget og formanden for Vækstudvalget.
Høringssvar vedrørende praksisplan (bilag vedlagt)

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

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Orientering givet.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Høringssvar - revision af plan for almen praksis 2014-2015

Journal nr.:
010264-2014

Sag nr. 40

Reform af Beskæftigelsesindsatsen "Vejen til varig beskæftigelses - den
enkelte i centrum"
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats.
Regeringen har primo maj 2014 barslet med et udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen; ”Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum”. Udspillet baserer sig på Carsten Kock ekspertgruppens udredning af den aktive
beskæftigelsesindsats fra februar 2014.
Udspillet fokuserer udelukkende på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede
ledige.
Målene med reformen er:
·
·
·
·

Arbejdsløse opnår hurtigst muligt varig beskæftigelse
Arbejdsløse får en individuel, jobrettet og effektiv indsats og et reelt
uddannelsesløft, hvis der er behov for det
Virksomhederne får hjælp til rekruttering af den arbejdskraft, de har
brug for
Regler og bureaukrati fjernes. Fokus skal være på resultater og mål i
stedet for processer

Det er ikke muligt at gennemgå alle de konkrete forslag i regeringsudspillet
her i sagsfremstillingen, og der henvises derfor til selve udspillet, der er vedhæftet som bilag. Her er tilstræbt en kortfattet præsentation af de væsentligste forslag i udspillet.
Der pågår pt. forhandlinger om reformen, og det endelige lovforslag kan derfor blive ændret betydeligt.
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Indhold i Reformudspillet – 9 punkter….
1. En mere individuel og tidlig indsats
Den forkortede dagpengeperiode giver et behov for at tilpasse indsatsen, herunder en tidligere indsats. Samtidig ønskes der et opgør med, at ledige uanset
baggrund mere eller mindre får den samme indsats. Konkret foreslås det:
·

·
·
·

Indenfor de første 2 ugers ledighed får den ledige en profilafklaringssamtale i a-kassen og for flertallet af ledige foregår kontaktforløbet de
første 6 måneder i a-kassen
Kun når jobcenteret vurderer, at der er risiko for langtidsledighed, deltager jobcenteret i kontaktforløbet i de første 6 måneder
Mere intensivt kontaktforløb for alle i de første 6 måneder med mindst
seks samtaler.
Aktivt tilbud til alle 30-59 årige ledige efter 6 måneders ledighed og
efter 3 måneder for ledige under 30 år

2. Aktivering målrettes den enkelte
Der ønskes en mere individuel aktiv indsats med fokus på virksomhedsrettede
tilbud. Dette udmøntes i forslag om:
·

Gentagen aktivering efter 6 måneders ledighed afskaffes. Ledige får
ret og pligt til ét tilbud. Jobcenteret kan igangsætte yderligere tilbud
efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i

3. Ansvar til den enkelte og fokus på rådighed
Som led i, at ledige skal mødes med tillid og have medindflydelse på indsatsen
og på rådighed, foreslås det:
·
·

Ledige selv booker samtaler hos a-kasse og jobcenter
Jobcenteret kan pålægge rådighedsafprøvende tilbud, hvis den ledige
ikke medvirker aktivt i indsatsen, herunder mulighed for at give tilbud
om nytteindsats

4. Uddannelsesløft
Der ønskes bedre mulighed for kompetenceløft af ledige. Uddannelsespengene
skal omprioriteres og bruges på de ledige, der har færrest ressourcer. Det
udmøntes i forslag om:
·
·

·
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Regional pulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som kommunen kan søge, til at dække 80 % af driftsudgifterne til forløbene.
6 ugers selvvalgt uddannelse for alle forsikrede ledige erstattes af 6
ugers jobrettet uddannelse og målrettes primært til ufaglærte og faglærte arbejdsløse
Ufaglærte eller ledige over 30 år med en forældet uddannelse kan få
et uddannelsesløft på 80 % af dagpengesatsen, indenfor den 2 årige
dagpengeperiode, med mulighed for at låne de sidste 20 %.

5. Virksomhedsrettede tilbud
Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud skal målrettes i forhold til, hvor der
er størst effekt, og det skal sikres, at tilbud ikke fastholder i ledighed. Dette
udmøntes i følgende forslag:
·

·
·
·

·

Offentligt løntilskud harmoniseres med reglerne for privat løntilskudsjob, herunder bl.a. reducering af løntilskudssatsen (= større kommunal/arbejdsgiver finansiering)
Private løntilskud reduceres fra en varighed på max 12 måneder til 6
måneder
Jobrotationsordningerne målrettes ledige med størst behov (primært
ufaglærte og faglærte med forældede kompetencer)
Reglerne for deltagelse i jobrotation strammes ved, at et vikariatet
max kan være på 6 måneder, og den ledige skal have været ledig i 6
måneder.
Kommunerne skal medfinansiere udgifterne til jobrotationsydelse

6. Indsatsen for langtidsledige
Den to årige dagpengeperiode kræver fokus på at forebygge langtidsledighed
på et tidligere tidspunkt via det intensive kontaktforløb og fremrykket ret og
pligt tilbud. Konkret foreslås det desuden:
·

Efter 16 måneders ledighed tilbydes en mere intensiv og aktiv indsats,
bl.a. ekstra samtaler og evt. tilbud om personlig jobformidler og særlige kombinationsforløb

7. Indsatsen for virksomhederne
Beskæftigelsesindsatsen skal i højere grad have fokus på virksomhederne og
deres mulighed for at få den arbejdskraft, de har brug for. Der foreslås:
·
·

Udvidet service vedr. rekrutteringsassistance, opkvalificeringsbehov og
fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner og et nationalt kontaktpunkt for store virksomheder.

8. Nyt refusionssystem og afbureaukratisering
Et enklere refusionssystem med fokus på resultater frem for proceskrav giver
kommunerne incitament til en tidlig og effektiv indsats. Det giver samtidig
mulighed for at afbureaukratisere de formelle bindinger og krav til kommunerne. Forslaget indeholder:
·
·
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Den statslige refusion falder over tid i perioden på offentlig forsørgelse
Refusionssatserne skal være ens på tværs af ydelser (altså ikke kun
for dagpenge)

·

·

Ministermål på beskæftigelsesområdet bevares, men der stilles ikke
øvrige proceskrav til udformning af beskæftigelsesplan og resultatrevision fra statens side
Bindingerne omkring den kommunale organisering af beskæftigelsesindsatsen afskaffes

9. Ændret overordnet (politisk) organisering
Der ønskes et styrket samarbejde på tværs af kommunegrænser og sikring af
en forenklet partsinddragelse. Det foreslås:
·

·

·

Der oprettes otte nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter de
nuværende Lokale Beskæftigelsesråd og de Regionale Beskæftigelsesråd
Beskæftigelsesregionerne nedlægges, og der oprettes decentrale arbejdsmarkedskontorer, der skal sekretariatsbetjene de nye Regionale
Arbejdsmarkedsråd.
Kommunerne forpligtes til at drøfte samarbejdet på beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende fem Kommunekontaktråd (KKR)

Økonomien i regeringsudspillet
Udspillet bygger på en omprioritering af de nuværende ressourcer på beskæftigelsesområdet og er samlet set udgiftsneutral.
Omprioriteringen består især af besparelser på den nuværende aktiveringsindsats, særligt afskaffelsen af gentagen aktivering og afskaffelse af refusion til
øvrig vejledning og opkvalificering. Det giver en besparelse på 370 mio. kr.
Effektiviseringer og afbureaukratisering giver en besparelse på 230 mio. kr.
Der vil være en merudgift til den øgede kontakt med ledige på 105 mio. kr.
De 500 mio. kr. af besparelsen anvendes til ordinær og kompetencegivende
uddannelse af ledige i form af nye uddannelsespuljer og uddannelsesrettigheder.
I 2020 forventes udspillet at give en øget beskæftigelse på 3500 personer
samt styrke BNP med 2. mia. kr.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Tidligere beslutninger:

8 / 41

Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

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

Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Orientering givet.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum

Journal nr.:
010243-2014

Sag nr. 41

Sygedagpengereform 1. juli 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge
Der er indgået forlig mellem Folketingets partier (uden Enhedslisten) om en
reform af sygedagpengeloven. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli
2014 og 1. januar 2015.
Hovedelementerne i den del af reformen, der træder i kraft 1. juli 2014, er:








Sygedagpengemodtagere får en økonomisk ydelse under hele sygdomsforløbet.
Vurdering af om sygedagpengeudbetalingen kan forlænges fremrykkes til efter 5 måneder. Sygemeldte, der efter fem måneder kan få
forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, vil modtage sygedagpenge som i dag.
Der indføres en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Den sikrer, at alvorligt syge kan fortsætte på
sygedagpenge uden tidsbegrænsning.
Sygemeldte får mulighed for at afvise lægebehandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.
Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et
jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er
uafhængig af ægtefælles og samlevers indkomst og af formue.

Et jobafklaringsforløb er en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats
med udgangspunkt i den sygemeldtes forudsætninger og behov. Fokus for
forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og
aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er
styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
Elementerne i forløbet anbefales af et tværfagligt rehabiliteringsteam med
deltagelse af sygehusregionens sundhedskoordinator, i lighed med tilrettelæggelsen af de ressourceforløb, som blev indført med reformen af førtidspension
og fleksjobordningen, som trådte i kraft 1. januar 2013.
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Hovedelementerne i den del af reformen, der træder i kraft 1. januar 2015 er:


Der indføres en ny visitationsmodel, der sikrer at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Visitationsmodellen opererer med 3 kategorier:
1. Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden for to måneder fra første fraværsdato
2. Sager, hvor raskmelding forventes at ske senere end to måneder, men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb
3. Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og
hvor der er tale om diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, der
skygger for tilbagevenden til arbejde



Indsatsen målrettes sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb
(kategori 2 og 3), mens proces krav til opfølgningen i ukomplicerede
forløb (kategori 1) ophæves.



Virksomheder og borgere får mulighed for at anmode kommunen om
at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats - Fast-track, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko
for et langt sygdomsforløb.

Supplerende rehabiliteringsteam er under etablering med fast deltagelse af
medarbejdere fra Social Service, Ældre- og Sundhed, Jobcentret og Regionens
Kliniske Funktion. Deltagelse fra øvrige fagområder, for eksempel Familieafdelingen, sker behovsbestemt.
Jobcenterets organisering af sygedagpengeindsatsen er ved at blive tilpasset,
så den bedst muligt understøtter de nye regler. Den nuværende organisering
er baseret på specialiserede sagsbehandlere, som enten arbejder med den
tidlige indsats, med indsatsen i mellemlange sygeforløb, eller med sygeforløb
med behov for at forlænge ydelsen ud over 52 uger. Revaliderings- og ressourceforløb m.v. varetages af sagsbehandlere, som ikke samtidig arbejder
med sygedagpengemodtagere.
Den fremtidige organisering vil fortsat bygge på specialiserede sagsbehandlere, men skal tilgodese de nye udfordringer med vurdering af forlængelsesmuligheder inden 5 måneder, tilbud om jobafklaringsforløb mv.
Nye fokusområder er blandt andet en øget indsats tidligt i forløbet med inddragelse af kommunallæge, jobkonsulent og sagsbehandler, tidlig afklaring af
hvilke sygemeldte, der skal fortsætte på sygedagpenge, og hvilke der skal
have tilbud om jobafklaringsforløb, udvikling af effektfulde jobafklaringsforløb
og opfølgning herpå.
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Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen på nuværende tidspunkt. Tilpasning af budgettet vil ske i forbindelse
med en budgetopfølgning, når loven er endeligt vedtaget. Forsørgelsesydelsen
under jobafklaringsforløb ud over 52 uger forventes at skulle afholdes af
kommunen uden refusion fra staten i lighed med nuværende ordning for sygedagpenge efter 52 uger.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Jobcenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Orientering givet.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
009917-2014

Sag nr. 42

Jobcentrets uddannelsesindsats
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10: Vejledning og opkvalificering
Vækstudvalget har anmodet om en orientering om Jobcentrets principper for
brug af tilbud om ordinær uddannelse i aktiveringsindsatsen.
38 % af arbejdsstyrken i Frederikssund er ufaglærte. Det er lidt færre end
gennemsnittet i Østdanmark, hvor 42 % af arbejdsstyrken er ufaglærte. Forventningerne til kvalifikationskravene på fremtidens arbejdsmarked indebærer,
at det er en generel udfordring, at så stor en del af arbejdsstyrken er ufaglærte.
Jobcentret medvirker til opkvalificering på flere måder. I denne sagsfremstilling er fokus på opkvalificering via ordinær uddannelse, og dermed nedenstående indsatser








Vejledning om muligheder for at gennemføre uddannelse på ordinære
vilkår - og pålæg herom til unge uddannelseshjælpsmodtagere
Aftaler om uddannelsesforløb som voksenlærlinge
Etablering af jobrotationsforløb
Revalidering i form af ordinære uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner
Ordinær uddannelse som aktivt tilbud
6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige
Uddannelsesforløb under den midlertidige uddannelsesordning

De nuværende guidelines for jobcentrets aktive indsats prioriterer anvendelse
af virksomhedsrettede tilbud, men fremhæver, at der skal tilbydes en tidlig
opkvalificeringsindsats, når det på baggrund af den enkelte lediges forudgående beskæftigelse og efterspørgslen på arbejdsmarkedet vurderes, at den ledige ikke igen kan finde beskæftigelse indenfor sit hidtidige område.
Ved Jobcentrets vurdering af konkrete uddannelsesønsker indgår nedenstående elementer:
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Er tilbud om ordinær uddannelse korteste vej til selvforsørgelse
Hvilke kompetencer og erfaringer har den ledige allerede
Har den ledige udnyttet sine eksisterende muligheder tilstrækkeligt i
jobsøgningen




Er der mangel på de konkrete kompetencer på arbejdsmarkedet
Har en arbejdsgiver givet jobgaranti

Det er hyppigt de mest ressourcestærke ledige, der selv efterspørger uddannelse, mens jobcentret søger at motivere hertil, når ledige har behov for et
brancheskift for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Inden tilbud om uddannelse gives til mindre ressourcestærke ledige testes for
behov for at forbedre læse-, skrive, og regnefærdigheder som forudsætning
for at få udbytte af et tilbud om opkvalificering.
Generelt har personer, som har gennemført en erhvervskompetencegivende
uddannelse, markant bedre tilknytning til arbejdsmarkedet end personer, som
ikke har. Undersøgelser af effekten af uddannelsesaktivering i beskæftigelsesindsatsen viser modsat gennemsnitligt negative eller neutrale virkninger for
den efterfølgende beskæftigelse.
KORA har gennemført en analyse for Carsten Kock-udvalget. KORA tager selv
mange forbehold for undersøgelsens resultater, men det anføres, at der til
trods for de gennemsnitligt negative effekter, kan påvises positive effekter på
den efterfølgende beskæftigelse, når tilbuddet gives til ledige under 35 år
(uanset hvornår i ledighedsperioden tilbuddet gives), og for personer under 50
år (når tilbuddet gives tidligt i ledighedsperioden).
For personer over 50 år, personer med en videregående uddannelse, og personer, der aktiveres sent i ledighedsperioden ses overvejende negative effekter på den efterfølgende beskæftigelse.
I år 2013 blev der anvendt 12,1 mio. kr. på ordningerne samlet for kommunen
og staten, heraf 2,2 mio. kr. til betaling af uddannelse som led i et aktivt forløb for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Der vedlægges oversigter over forbruget på de enkelte ordninger. I alt 150 personer modtog et aktivt
tilbud i form af ordinær uddannelse, 103 af disse var forsikrede ledige. Der
vedlægges oversigt over anvendelse af aktiveringsredskaber i år 2012 og
2013.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Tidligere beslutninger:
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Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

Jobcenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Orientering givet.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Antal personer og fultidspersoner samt relative andele fordelt på aktiveringsredskaber i år 2012 og 2013
Jobcenter Frederikssunds driftsudgifter til ordinær uddannelse i år 2013
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Journal nr.:
000279-2014

Sag nr. 43

Indledende arbejde omkring resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Administrationen giver en status på de indledende arbejder vedrørende udarbejdelse af resultatkontrakt omhandlende tilkøb af erhvervsservice fra Frederikssund Erhverv.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Orientering givet. Udvalget ønsker årlige brugerundersøgelser som opfølgning
på kontrakten. Udvalget forelægges kontrakten til mødet i august 2014.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.
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Sager til behandling

Journal nr.:
023963-2013

Sag nr. 44

Handlingsplaner for implementering af
turismestrategien
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog 18. december 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund
Kommune. Vækstudvalget behandlede på et udvalgsmøde 4. februar 2014
fokusområder i implementering af strategien. Vækstudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalget og Byrådet at understøtte følgende temaer under de 3
indsatsområder:




Natur: Sejlerturismen
Vikingerne: Vikingetemaet produktudvikles i et regionalt/nationalt og
internationalt turismeperspektiv
Kultur: Kulturelle og historiske seværdigheder

Vækstudvalget efterlyste endvidere fokus på erhvervsturisme.
Turismestrategien efterfølges nu af handlingsplaner for implementering af
strategien. Handlingsplanerne kommer med forslag til konkrete projekter,
kommunen kan understøtte under disse temaer. Planerne har et tidsperspektiv
på 4-8 år.
Der er udarbejdet en handlingsplan for hvert af de nævnte indsatsområder. 2
af handlingsplanerne er udarbejdet i samarbejde med kommercielle turismeaktører. Handlingsplanen om sejlerturisme er udarbejdet af Kvistgaard Consulting og Hird & Ko, der har mangeårig erfaring med turismeudvikling indenfor
bl.a. dette tema. Handlingsplanen vedr. vikingetemaet er udarbejdet af Manto
a/s, der også tidligere har arbejdet med vikingetemaet for kommunen, og som
også medvirkede til at facilitere inddragelsen af aktører i strategiprocessen.
De to handlingsplaner kommer med bud på konkrete projekter, der kan igangsættes mhp. at fremme turismeudviklingen i kommunen. Det er projekter, der
kan realiseres på kort sigt og på langt sigt, og hvor det vil være muligt at skalere op eller ned i ambitionsniveau og ressourcebehov. Der er endvidere foretaget en potentialevurdering af projekterne ud fra et vækstperspektiv og et
borgerperspektiv.
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De konkrete projekter vedr. vikingetemaet er:


Udvikling af tema og koncept for Vikingegastronomi



Videreudvikling af Vikingebopladsen



Videreudvikling og internationalisering af Vikingespillet



Etablering af attraktionen Vikingernes Verden



Tiltrækning og udvikling af event omkring Lundbyskibene



Etablering af samarbejde omkring Viking Trail

De konkrete projekter vedr. sejlerturismen er:


Havnene i Frederikssund Kommune som oplevelsesog formidlingscentre



Et kultur- og havnebad i Frederikssund



Feriehuse i Frederikssund Kommune

Nogle af de foreslåede projekter kræver større anlægsmidler, og der er løbende driftsudgifter forbundet med dem. Der vil derfor være behov for at søge
medfinansiering hos fonde, private investorer mv., ligesom det bør overvejes,
om der med fordel kan etableres OPP-projekter i den sammenhæng.
Opdraget fra Vækstudvalget har været, at erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser bør være et gennemgående træk i udpegningen af de konkrete
projekter, men turisme er langt mere end det. Kommunen er beriget med en
lang række historiske og kulturelle seværdigheder og events, som også skal
favnes i implementeringen af strategien. Der er derfor også udarbejdet en
handlingsplan for de kulturelle og historiske seværdigheder, der kommer med
bud på, hvordan kommunen kan understøtte markedsføringen og udbygningen
af dem ved at fokusere mere på en prioriteret og koordineret markedsføringsindsats, samarbejdet med andre kommuner og faciliteringen af netværk, sådan som der blev lagt op til i strategien. Tiltag, der også er vigtige som understøttende tiltag under de 2 andre indsatsområder.
Potentialet på erhvervsområdet klarlægges i andet regi via andre større udviklingsprojekter som Vinge, der med det store fokus på bæredygtighed, test og
demo, showrooms mv., forventes at kunne tiltrække interesserede erhvervsturister. I den forbindelse kunne der indtænkes konferencefaciliteter i det stationsnære byggeri i Vinge.
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Det anbefales, at Vækstudvalget drøfter handlingsplanerne og at der besluttes
1-3 konkrete projekter, Vækstudvalget ønsker oversendt til budgetforhandlingerne om budget 2015 og overslagsårene.
Det anbefales endvidere, at der afholdes et fælles møde ml. Vækstudvalget,
Teknisk udvalg og Fritidsudvalget, hvor handlingsplanerne og Vækstudvalgets
forslag til prioritering af konkrete projekter præsenteres og drøftes.
Der skal ske en målrettet og prioriteret turismeindsats, hvis turismestrategien
skal implementeres til gavn for turismeudviklingen i kommunen.
Det anbefales, at der etableres et turismesekretariat, forankret under Frederikssund Erhverv, der skal arbejde med implementering af strategien og som
skal understøtte turismeudviklingen. Turismesekretariatet bør tænkes sammen
med det nuværende turistbureau og den opgavevaretagelse, der finder sted i
bureauet i dag.
Det anbefales, at der allokeres ressourcer til at løfte opgaven med koordinering og understøttelse af turisme- og markedsføringsindsatser samt facilitering
af netværk 2 gange om året. Sekretariatet skal endvidere skabe kontakt til
private investorer, søge fondsmidler samt undersøge mulighederne i OPPsamarbejder i forhold til de besluttede projekter. Det skal sikre de stærke
partnerskaber, der kan få aktiviteterne gennemført til gavn for turismeudviklingen i kommunen.
Det anbefales endvidere, at der afsættes midler til løbende drift af sekretariatet.
Pejlemærkerne fra handlingsplanen skal være styrende for turismeindsatsen i
kontrakten med Frederikssund Erhverv/ sekretariatet. Samtidig bør kommunen
udpege en udvalgt gruppe af medarbejdere på tværs af organisationen, der
kan stå til rådighed for et tværgående samarbejde med Frederikssund Erhverv. Kommunen skal endvidere fortsat sikre, at rammebetingelserne er i
orden, hjælpe med lovgivning, myndighedsbehandling mv.
Som led i markedsføringen og understøttelsen af kommunens kulturelle og
historiske seværdigheder samt de aktiviteter, der besluttes under sejlerturismen og vikingetemaet, skal det fastlægges, hvilken samarbejdspartner det vil
være mest hensigtsmæssigt for kommunen at samarbejde med fremadrettet.
Frederikssund Kommune er sammen med en række andre kommuner rundt
om fjordene blevet enige om at mødes jævnligt med henblik på at skabe en
fælles base for en større indsats omkring fjordene – Fjordlandet.
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Med det stærke fokus på fjordene i turismestrategien vurderes det, at Fjordlandet er den bedste samarbejdspartner for kommunen, og det vurderes derfor som hensigtsmæssigt, at der bruges ressourcer på det.
Kongernes Nordsjælland er også vurderet i den sammenhæng. Det vurderes,
at den løsning er alt for dyr og langt mere vigtigt, antages det at være en
forkert strategisk partner for Frederikssund.
Det anbefales derfor, at samarbejdet med Fjordlandet intensiveres.
___________________________
Supplerende sagsfremstilling:
Administrationen har efter ønske fra udvalget arbejdet videre med kvalificering
af Vikingetemaet generelt, Kultur- og havnebadet, Kulhuse Havn og Frederikssund-Marbæk Havn.
De foreslåede projekter er konkretiseret yderligere, og de er screenet for planog lovgivningsmæssige udfordringer og muligheder. De foreslåede projekter er
endvidere samlet i en oversigt, der viser initiativ, prioritering, estimerede tal
for turismeomsætning, beskæftigelse, finansiering, tidshorisont og forankring
for at give et bedre sammenligningsgrundlag.
Prioriterede projekter:
Projekterne er prioriteret ud fra et rent oplevelsesøkonomisk perspektiv ud fra
projekternes potentiale ift. at skabe øget turismeomsætning og øget beskæftigelse.
De prioriterede projekter under vikingetemaet er:
1. Vikingernes Verden
2. Internationalisering af Vikingerne
3. Vikingegastronomi
4. Udvikling af Vikingebopladsen
5. Lundby-skibene
6. Viking Trail
Vikingernes Verden og udvikling af Vikingebopladsen er forbundet med anlægsudgifter og efterfølgende driftsudgifter. De resterende forslag foreslås
løftet af et sekretariat og vil medføre driftsudgifter til sekretariatet.
De prioriterede projekter under sejlerturismen er:
1. Kultur- og Havnebadet
2. Frederikssund-Marbæk Havn
3. Kulhuse Havn
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Alle projekterne vil medføre anlægs- og driftsudgifter.
Planmæssig screening:
Den planmæssige screening af de konkrete projekter viser, at der i alle 5 projekter er udfordringer i forhold til gældende lovgivninger.
Projekterne vedr. Vikingernes Verden og Frederikssund-Marbæk Havn vurderes vanskelige at realisere som ønsket. Projektet vedr. Vikingernes Verden
kunne med fordel realiseres på en anden egnet lokalitet i kommunen. Projektet vedr. Vikingebopladsen kan realiseres, hvis der ikke foretages fysiske forandringer ud over dem, lokalplanen på Vikingebopladsen beskriver.
Projektet for Kulhuse Havn kan sandsynligvis udformes, så det er overvejende
foreneligt med de love, der udfordrer projektet. Endelig vurderes Havnebadet i
Frederikssund Havn at have en reel mulighed for at kunne gennemføres i forhold til lovgivningen.
Turismesekretariat:
Turisme-sekretariatets funktion er endvidere beskrevet.
Det anbefales, at de turismerelaterede myndighedsopgaver fortsat varetages
af kommunen, mens turismesekretariatet varetager service- og informationsopgaver overfor turister, arbejder med implementering af strategien og understøtter turismeudviklingen i kommunen samt står for lokale og tværgående
samarbejder og koordinering på tværs.
Det anbefales, at der allokeres ressourcer til at løfte opgaven med koordinering og understøttelse af turisme- og markedsføringsindsatser samt facilitering
af netværk 2 gange om året. Det anbefales endvidere, at turismesekretariatet
ledes af en turistchef/ afdelingsleder, der har turisme som eneste fokusområde. Det anbefales i den sammenhæng, at turismen adskilles fra erhvervsindsatsen, og at det bliver et selvstændigt opdrag med en selvstændig resultatkontrakt, der løber for et år ad gangen.
Endelig anbefales det, at der afsættes midler til løbende drift af sekretariatet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Eventuelle økonomiske konsekvenser vil indgå i budgetforhandlingerne om
budget 2015 og overslagsårene.

Indstillingspunkter til mødet d. 6. maj:
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:










Handlingsplanerne for kulturelle og historiske seværdigheder samt erhvervsturisme godkendes.
Der udvælges 1-3 konkrete projekter i handlingsplanerne vedr. sejlerturisme og vikingetemaet, Vækstudvalget ønsker oversendt til budgetforhandlingerne om budget 2015 og overslagsårene.
De besluttede pejlemærker i handlingsplanerne er styrende for turismeindsatsen i kontrakten med Frederikssund Erhverv, og herunder
snitfladerne ml. Frederikssund Erhverv og kommunen.
Der indskrives i resultatkontrakten med Frederikssund Erhverv etablering af et turismesekretariat, der understøtter implementering af turismestrategien og sikrer turismeudviklingen i kommunen.
Samarbejdet med Fjordlandet intensiveres.
Der afholdes et fælles møde ml. Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og
Fritidsudvalget, hvor handlingsplanerne og Vækstudvalgets forslag til
prioritering af konkrete projekter præsenteres og drøftes.

Indstillingspunkter til mødet d. 3. juni:






Tidligere beslutninger:

Der udvælges 1-3 konkrete projekter i handlingsplanerne vedr. sejlerturisme og vikingetemaet, Vækstudvalget ønsker oversendt til budgetforhandlingerne om budget 2015 og overslagsårene.
De besluttede pejlemærker i handlingsplanerne er styrende for turismeindsatsen.
Der etableres et turismesekretariat, der skal understøtte implementering af turismestrategien og sikrer turismeudviklingen i kommunen.
Tilvejebringelse af yderligere midler til sekretariatet og styrkelse af erhvervs- og turismeindsatsen indgår i dialogen om budget 2015.

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 06. maj 2014
Sagen drøftet og på baggrund af denne genoptages sagen på næste møde.
Fællesmødet med Teknisk Udvalg og Fritidsudvalget afholdes inden næste
møde i udvalget.
Til næste møde kvalificerer administrationen materialet yderligere vedr. Vikingetemaet generelt, Kultur og havnebadet, Kulhuse Havn og FrederikssundMarbæk Havn, med angivelse af investeringsbehov. Endelig beskrives turismesekretariatets funktion, som understøttende hele vores turismeindsats, yderligere.
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Punktet blev drøftet.
Udvalget ønsker uddybning af forslag til turismesekretariat (incl. vikingetemaet), samt projekterne om Frederikssund-Marbæk Havn, Kulhuse Havn og Havnebadet oversendt til budgetforhandlingerne for 2015 .
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:

Beskrivelse af turismesekretariat
Kvalificeret handlingsplan - Vikingetemaet
Oversigtsskema Vikingetemaet
Oversigtsskema Sejlerturisme
Handlingsplan - Sejlerturisme
Kultur- og havnebad skitse
Kultur- og havnebad skitse 2
Skitser over havnetiltag
Illustration Vikingernes Verden
Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for
turisme
Handlingsplan - Kulturelle og historiske seværdigheder samt erhvervsturisme
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Journal nr.:
007306-2014

Sag nr. 45

Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet
Lovgrundlag:

Serviceloven.
Sundhedsloven m.fl.

Sagsfremstilling:

KKR Hovedstaden har fremsendt rammepapiret "Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" til politisk godkendelse i kommunerne.
Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse
af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen). Begge rammepapirer er en del af KKR's
opfølgning på Kommunernes Landsforenings udspil " Det nære sundhedsvæsen".
Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse
af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske
vanskeligheder og lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i Hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel.
Men papiret skal naturligvis ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale
og praksisplan, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.
KKR Hovedstaden har på sit møde den 14. marts 2014 anbefalet kommunerne
at godkende rammepapiret på psykiatriområdet. KKR har i drøftelsen af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på
området. Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningskadence i KKR sammen med rammepapiret på det somatiske område.
Fristen for kommunernes tilbagemelding vedrørende godkendelse er den 16.
juni 2014.
Det indholdsmæssige i rammepapiret om psykiatri
Målgruppen for rammepapiret omhandler såvel indsatser indenfor børne og
ungeområdet som voksenområdet, hvorfor denne sagsfremstilling er en fællessag til såvel Uddannelsesudvalget som Sundhedsudvalget.
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Indledningsvis omtaler rammepapiret, at kommunerne har en væsentlig rolle i
forhold til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser - en rolle som
forventes at blive større i fremtiden.
Udviklingen inden for psykiatriområdet har samtidig betydet, at kommunerne
er blevet udfordret i deres indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder
eller lidelser. Den faglige udvikling i den regionale psykiatri er gået i retning af
øget ambulant behandling, øget specialisering, kortere indlæggelser, pakkeforløb og færre sengepladser. Det betyder, at borgerne i højere grad end tidligere modtager samtidige indsatser fra region, almen praksis og kommune - dermed bliver behovet for en koordineret og måske endda en integreret indsats
tydeligere.
Tendenserne viser konkret at efterspørgslen efter hjælp stiger - især blandt
psykisk sårbare børn og unge. Eksempelvis er antallet af børn og unge, som
ses i Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri steget med 152 % i
perioden 2001-2011.
Herudover rettes opmærksomheden i rammepapiret på de voksne med psykiske lidelser, der selvom det er muligt at komme sig med en psykisk lidelse i alt
for stort omfang alligevel mister forbindelsen til arbejdsmarkedet. I dag er
psykisk lidelse årsag til godt halvdelen af alle tilkendelser af førtidspension og
blandt personer under 40 år er psykisk lidelser årsag til omkring syv ud af ti
tilkendelser.

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser
Målsætningerne for psykiatriområdet læner sig op ad strukturen i det tilsvarende rammepapir på det somatiske sundhedsområde, som alle 29 kommuner
godkendte i 2013. Det gør det, fordi der i kommunerne, og også fra centralt
hold, lægges vægt på, at borgerne skal have den nødvendige støtte uanset
om de har en fysisk eller psykisk lidelse. Målsætningerne er:




Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom.
Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve
egenomsorg.
Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation.

Særligt fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder:
1.
2.
3.
4.
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Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge samt voksne.
Forebyggelse af (gen) indlæggelser.
Borgerens forløb.
Dokumentation og metodeudvikling.

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser:



Indsatser som er forpligtende for alle kommuner.
Indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling.

Der er i formuleringen af indsatserne lagt vægt på, at enkelte kommuner eller flere kommuner i fællesskab - har mulighed for at fokusere på særligt
udvalgte indsatser som pilotprojekter, samtidigt med, at området løftes i fællesskab mellem alle kommuner. Således er en vigtig præmis for arbejdet, at
der er mange veje til samme mål.
Rammepapiret beskriver tilsammen for de fire strategiske målsætningsområder i alt 15 forpligtende indsatsområder og 9 pilotprojekter, der kan iværksættes alt efter kommunernes forskellige interesser.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets, Vækstudvalgets
og Sundhedsudvalgets møder 2. juni og 3. juni 2014:
Sagen er sendt til høring i Handicaprådet, som har udtalt:

Handicaprådet kan tilslutte sig til det fælles rammepapir for psykiatrien.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling til Uddannelsesudvalgets og Sundhedsudvalgets møder
den 5. maj og 6. maj 2014
Social- og borgerservicechefen indstiller til Sundhedsudvalget, at:
1. Rammepapiret for psykiatriområdet godkendes.
2. Handicaprådet høres forinden udvalget i junimødet afgiver den endelige indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.
Indstilling til Uddannelsesudvalgets 2. juni 2014
Social- og borgerservicechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Rammepapiret på psykiatriområdet godkendes.
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Tidligere beslutninger:

Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 05. maj 2014
Anbefales.

Beslutning i Sundhedsudvalget, Tirsdag den 06. maj 2014
Anbefales, idet sagen sendes i høring i Handicaprådet og Vækstudvalget, forud for endelig behandling i udvalget på mødet i juni 2014.
Anne-Lise Kuhre (A) var ikke til stede.

Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 02. juni 2014
Anbefales.
Kim Rockhill (A) var ikke til stede.
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Sagen er sendt i høring i Vækstudvalget fra Sundhedsudvalget. Vækstudvalget
indgår gerne i samarbejdet med Sundhedsudvalget om indsatsen overfor
mennesker med psykiske lidelser.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Bilag - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet
Rammepapiret for kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære
sundhedsvæsen på psykiatriområdet
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Journal nr.:
008534-2014

Sag nr. 46

Sundhedsaftale III – Høring vedrørende politiske visioner og målsætninger
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sundhedsloven §§ 203-205
Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale
mellem regionen og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018. Sagen
fremlægges med henblik på godkendelse af udkast til politiske mål og visioner
for Sundhedsaftale III.
Sagen forelægges for Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget og
Uddannelsesudvalget. Efter behandling i fagudvalgene vil sagen blive forelagt
Økonomiudvalget og Byrådet.
Den kommende sundhedsaftale skal bestå af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske aftaledel.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tilsluttede sig på udvalgsmødet i december de fælles kommunale visioner og målsætninger for Sundhedsaftale III,
som nu er forhandlet på plads efter politisk dialog mellem region og kommune.
Aftaleudkastet er bygget op omkring fire overordnede visioner, med to til tre
politiske målsætninger:

At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen





at borgerne sikres samme høje kvalitet i forebyggelse, behandling og
pleje samt rehabilitering uanset, hvor i sundhedsvæsenet opgaven løses
at færre borgere indlægges på hospital, hvor det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats
at borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en
sammenhængende og koordineret indsats

At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
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at borgere, herunder pårørende oplever at være aktiv samarbejdspart
i eget forløb i det omfang, de ønsker det
at borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i
egne ressourcer og behov i hele forløbet



at borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet

At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed




at borgere med psykisk sygdom får flere gode leveår
at borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig
og koordineret indsats
at flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende indsats, der
er målrettet deres behov og ressourcer

At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer




at udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles
drift, mål og sammenfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og
praksissektor
at udvikle en model for, hvordan de regionale og kommunale prioriterede midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet samlet kan bidrage til at understøtte fælles samarbejdsprojekter, der knytter sig til sundhedsaftalen

De politiske målsætninger vil blive udmøntet i mere konkrete indsatser i den
administrative del af sundhedsaftalen, hvor det også vil fremgå, hvordan der
følges op på målene.
Foruden de politiske mål og visioner for Sundhedsaftalen er der også vedhæftet inspirationsmateriale, der er tænkt som baggrundsmateriale, til udvalgets
drøftelse af aftaleudkastet.
Sagen er sendt til høring hos Frederikssund Handicapråd og Frederikssund
Ældreråd. Sundhedsaftalen er taget til efterretning af Frederikssund Ældreråd.
Ældre og Sundhed har ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Sundhedschefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommune tilslutter sig de politiske visioner og målsætninger til Sundhedsaftalen
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Vækstudvalget tilslutter sig forslaget til høringssvaret, men ønsker også, at
målsætning nr. 22 i inspirationsmaterialet (bilag 3) indgår i høringssvaret.
Målsætningen omhandler en videreudvikling og implementering af nye modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af hospital og kommune
målrettet borgere med psykisk sygdom.
Vækstudvalget anbefaler de politiske visioner og målsætninger til Sundhedsaftalen.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Høringsudkast politisk aftale
Inspirationsmateriale
Høringssvar Ældrerådet
Byrådets høringssvar til sundhedsaftale
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Journal nr.:
004946-2014

Sag nr. 47

Resultatrevision for Jobcentret for
2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i
Jobcenter Frederikssund.
Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i
jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for
forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv.
Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i
jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen.
Jobcentre fra følgende kommuner indgår i klyngen: Ballerup, Fredensborg,
Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Via sammenligningen anviser resultatrevisionen
områder, hvor Jobcenter Frederikssund eventuelt bør sætte ind for at opnå en
mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver samtidig et billede af de potentielle besparelser, som Jobcenter Frederikssund kan opnå.
Resultatrevisionen giver Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Vækstudvalget,
Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på
beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund og kan samtidig danne et
fælles afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2015.
Resultatrevisionen udarbejdes efter en fast skabelon. Tabellerne i resultatrevisionen er således defineret på forhånd, og er de samme for alle landets jobcentre.
Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på www.jobindsats.dk
kan der løbende hentes opdaterede opgørelser af resultater af jobcentrets
indsats.

Overordnet viser Resultatrevisionen gode resultater i 2013, med et samlet fald
på 222 personer på offentlig forsørgelse i Frederikssund, og indfrielse af resultatkravene for de fire ministermål.
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Angående ministermål 1, om uddannelsesgraden for unge, har det ikke været
muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at levere valide målinger på udviklingen. I Frederikssund har vi i stedet set på udviklingen i antallet
af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Der har i 2013 været et mindre
fald, hvilket selvfølgeligt er positivt, men der er stadig godt 500 unge i Frederikssund, der modtager enten dagpenge eller kontanthjælp, hvilket fortsat ses
som en stor udfordring.
Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til førtidspension, er der tildelt
21 nye førtidspensioner i 2013, hvilket er et fald på 54 % i forhold til 2012.
Det er et større fald, end i de kommuner vi sammenlignes med. Denne tendens er en fortsættelse af den udvikling, der har stået på gennem de senere
år, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i
Frederikssund (4.9 %) - nu er ét helt procentpoint lavere, end i de kommuner
vi sammenlignes med.
Angående ministermål 3, at begrænse langtidsledigheden, er resultatkravet
nået, men umiddelbart har udviklingen i Frederikssund ikke været så positiv,
som i de kommuner vi sammenligner os med. I de sammenlignelige kommuner har der været et fald på 14 %, mens der er status quo i Frederikssund.
Denne forskel i udviklingen hænger bl.a. sammen med praksis i matchningen
af kontanthjælpsmodtagere. Kun jobklare kontanthjælpsmodtagere tæller med
i ledighedstallene. I Frederikssund har vi en høj andel af jobklare (den 5. højeste i hele Østdanmark), og med denne ”positive” matchpraksis vil Frederikssund altid, alt andet lige, have en højere andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Med mere end 350 langtidsledige i Frederikssund er langtidsledigheden fortsat et vigtigt fokusområde for jobcenteret.
Angående ministermål 4, et tættere samarbejde og styrket dialog med virksomhederne, er der i Frederikssund opstillet mål om at støtte virksomhedernes
rekruttering af arbejdskraft og opkvalificering via jobrotationsprojekter.
Resultatkravet vedr. medvirken til besættelse af ordinære job var, at jobcenteret mindst skulle medvirke til 80 ordinære ansættelser – jobcenteret medvirkede i 2013 til 109 ansættelser.
Resultatkravet vedr. etableringen af flere fleksjob var at etablere 60 fleksjob i
2013 – jobcenteret etablerede 70 fleksjob. Dette har samtidig medvirket til, at
der i Frederikssund har været et fald i personer på ledighedsydelse, hvor der i
de kommuner, vi sammenlignes med, har været en stigning i 2013.
Resultatkravet vedr. jobrotationsprojekter var, at jobcenteret ville etablere
projekter med mindst 5 virksomheder. Der blev etableret jobrotationsprojekter
med 14 virksomheder i 2013.

32 / 41

Samlet set har Frederikssund kommune en mindre andel af befolkningen på
overførselsindkomster end kommunens rammebetingelser tilsiger. Ifølge besparelsespotentialet har Frederikssund samlet set et mindre forbrug på næsten
64 mio. kr. på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (primært
førtidspension).
Kontanthjælp er det eneste område, hvor kommunen har et besparelsespotentiale på knap 18 mio. kr.
Byrådet har allerede i 2014 opprioriteret indsatsen på kontanthjælpsområdet
ved at tilføre ekstra personale-ressourcer til området og fokusere på, at unge
kontanthjælpsmodtagere skal hurtigt i gang med og fastholdes i en uddannelse bl.a. via mentorstøtte og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
Noget LBR støtter op om via projekt, ”Start og gennemfør uddannelse”.
Selvom resultaterne i 2013 er tilfredsstillende i Frederikssund i 2013, er de
store landsdækkende udfordringer omkring især ungeledighed og langtidsledighed stadig helt centrale udfordringer i Frederikssund.
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har haft resultatrevisionen til
gennemsyn og har i brev af 10. april afgivet deres kommentarer.
Brevet er vedlagt som bilag.
LBR Frederikssund har behandlet resultatrevisionen på deres møde 12. maj og
har i brev af 13. maj afgivet høringssvar. Brevet er vedlagt som bilag.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

Jobcenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
1. Resultatrevisionen godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Anbefales.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Resultatrevision 2013 Frederikssund
Regionens høringssvar til resultatrevision 2013
LBR's høringssvar til Resultatrevision 2013
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Journal nr.:
007355-2014

Sag nr. 48

Fritagelse af og nyt medlem i LBR 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
På udvalgets sidste møde blev der efter indstilling fra organisationerne udpeget medlemmer til LBR Frederikssund for perioden 1. juni 2014 til 31. maj
2018.
Den 15. maj 2014 har kommunen modtaget meddelelse fra Dansk Arbejdsgiverforening om, at de ønsker at få fritaget Ralf Erlandsen og at DA i stedet
indstiller Peter Kyster fra 3 Byg Tag & Facader ApS som nyt medlem af LBR fra
1. juni.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Ralf Erlandsen fritages fra LBR
2. Peter Kyster udpeges som ny repræsentant for DA i LBR
3. Kompetencen til at udpege nye medlemmer i LBR´s funktionsperiode
delegeres til administrationen

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Indstillingens punkt 1 - 3 blev godkendt.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
003393-2014

Sag nr. 49

Beskæftigelsesplan 2015 - fokusområder og målepunkter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lom om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Som det fremgik af dagsordnen vedr. den indledende drøftelse af indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2015 på udvalgets møde den 5. maj 2014 er ministerens mål identiske med de mål der er udmeldt i 2013 og 2014.
Vækstudvalget besluttede, at der i Beskæftigelsesplan 2015 skal fokuseres på
de fire mål beskæftigelsesministeren har meldt ud.
På den baggrund ønskes der i denne sag en drøftelse af hvilke konkrete mål
og målinger udvalget mener, bør indgå i beskæftigelsesplan 2015. For, som
noget nyt er der for beskæftigelsesplan 2015 ikke fastsat konkrete mål og
målinger fra centralt hold og det er frivilligt, og op til den enkelte kommune at
sætte egne mål.
Beskæftigelsesplanen vil blive forelagt Vækstudvalget i forbindelse på mødet i
september 2014 og den konkrete udmøntning i måltal (ambitionsniveau) bliver
fastlagt på udvalgets møde i december/januar, når de seneste skøn for udviklingen foreligger.
På mødet den 5. maj ønskede udvalget samtidig en undersøgelse af om Frederikssund har en særlig udfordring i forhold til ledige med indvandrer baggrund
fra ikke vestlige lande og i givet fald, at det også blev et fokuspunkt i Beskæftigelsesplan 2015.
I denne sag vil der derfor først blive givet en kort redegørelse for situationen
for ledige indvandrere med ikke vestlig herkomst i Frederikssund og anbefalinger vedr. fokus på området.
Udfordringen for ledige med anden etnisk baggrund
I bilag ”redegørelse for situationen for ledige med ikke vestlig herkomst i Frederikssund” er foretaget en analyse af situationen for ydelsesmodtagere med
ikke vestlig herkomst. Af denne fremgår det:
·

36 / 41

at for ydelsesgrupperne a-dagpenge, uddannelseshjælp og sygedagpenge er der ikke nogen betydelig ”overrepræsentation” blandt personer med ikke vestlig herkomst

·

·

at der er en betydelig højere andel af personer med ikke vestlig herkomst på kontanthjælp end for personer med dansk oprindelse – næsten 16 % af arbejdsstyrken i forhold til knap 3 % blandt personer
med dansk oprindelse.
At der er 175 indvandrere med ikke vestlig herkomst på kontanthjælp.
Af disse har mere end hver anden modtaget kontanthjælp i over et år,
4 ud af 5 er aktivitetsparate og 60 % er over 40 år

Vækstudvalget har tidligere i år som led i optimering af budgettet opprioriteret
indsatsen overfor unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere.
Samtidig hermed besluttede udvalget først at ville opprioritere indsatsen for
kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år, når resultaterne af opprioriteringen af
indsatsen for de unge er opnået.
Opgaven med at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere med ikkevestlige baggrund vurderes på baggrund af gruppens sammensætning som
ressourcekrævende. Det anbefales derfor, at der ikke formuleres særskilte
fokuspunkter og mål for den etniske indsats i Beskæftigelsesplan 2015. Opprioriteringen af indsatsen for målgruppen vil ske i sammenhæng med den forventede senere generelle opprioritering af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år.
Mål og målinger i beskæftigelsesplan 2015

Mål 1 : Flere unge skal have en uddannelse
Det foreslås, at der sættes et måltal for antallet på uddannelseshjælp og måles på udviklingen i antallet på uddannelseshjælp. Målingen vil være den
samme som foretages i 2014.
Dette mål siger ikke noget direkte om hvor mange unge der starter og gennemfører uddannelse, men vil være et udtryk for om udviklingen i antallet af
unge på offentlig forsørgelse bevæger sig i den rigtige retning. Det vil være
muligt at benchmarke resultaterne med andre kommuner.
Måling 1: Der måles på antallet af unge (fuldtidspersoner) på uddannelseshjælp

Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en
tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsesministeren understeger at dette mål ikke udelukkende drejer sig
om at forebygge førtidspension, men at jobcenteret generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.
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Det foreslås derfor at der sættes mål for både tilgangen til førtidspension og
mål for udviklingen i antallet af langvarig forsørgede på relevante ydelsesområder (kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, dagpenge, ??)
Målingen af tilgangen til førtidspension kan sammenlignes med andre kommuner og det forventes også at styrelsen kommer med nye målinger der kan
gøre sammenligninger muligt for grupperne af langvarigt forsørgede.
Måling 2A: Der måles på tilgangen af personer til førtidspension
Måling 2B: Der måles på langvarigt forsørgede inden for de relevante ydelsesområder.

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes
Målet og definitionen på langtidsledighed er uændret fra tidligere år. Det foreslås derfor at der sættes mål for og måles på antallet af langtidsledige, som
det er gjort i 2013 og 2014.
Måling 3: Der måles på antallet af ledige, der inden for de seneste 52 uger
har været ledige/ i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden (samme måling som i BP
2014)

Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
I Frederikssund har vi i 2014 besluttet at måle på resultaterne af jobcenterets
samarbejde med virksomhederne, i forbindelse med assistance til rekruttering.
Dette foreslås fortsat i 2015, således at der sættes mål for hvor mange ordinære job jobcenteret hjælper virksomhederne med at besætte, dels på ordinære vilkår og dels som fleksjob.
I forlængelse af Vækstudvalgets beslutning om at opprioritere jobrotation,
foreslås det desuden at der sættes mål etablering af jobrotationsforløb.
Måling 4A: Der måles på antallet af ordinære job, som jobcentret har medvirket til at besætte (samme måling som i BP 2014)
Måling 4B: Der måles på antallet af nye fleksjob, som etableres (samme
måling som i BP 2014)
Måling 4C: Der måles på antallet af etablerede jobrotationsforløb – målt i
fuldtidspersoner
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Indsatsen for indvandre ikke gøres til særligt fokuspunkt i beskæftigelsesplan 2015
2. Der måles på antallet af unge på uddannelseshjælp
3. Der måles på tilgangen af personer til førtidspension
4. Der måles på langvarigt forsørgede inden for de relevante ydelsesområder
5. Der måles på antallet af ledige, der inden for de seneste 52 uger har
været ledige/ i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden
6. Der måles på antallet af ordinære job, som jobcentret har medvirket
til at besætte
7. Der måles på antallet af nye fleksjob, som etableres
8. Der måles på antallet af etablerede jobrotationsforløb

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Indstillingens punkt 1 - 8 blev godkendt. Udvalget ønsker en analyse af mulighederne for en særlig indsats overfor indvandrere med ikke vestlig herkomst
overfor 40 år på kontanthjælp, samt muligheder i udviklingen af indsatsen
overfor nytilkomne flygtninge.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Redegørelse for situationen for ledige med ikke vestlig herkomst i Frederikssund

Journal nr.:
009937-2014

Sag nr. 50

International Citizen Service
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Cpr. loven og Sundhedsloven
I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den
administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle
kommuner. Centrene som hedder International Citizen Service ( ICS ) er beliggende i Aalborg, Århus, Odense og København
Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver i forhold til
fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv,
gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.
Der er nu etableret lovhjemmel til at ICS kan foretage den fulde ekspedition
og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid
at Frederikssund Kommune delegerer kompetencen til ICS.
ICS kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative
sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til
egen kommune for tildeling af cpr. nr. og udstedelse af sundhedskort. For at
understøtte en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over
for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgernes sag kan blive
færdigekspederet i ICS.
Der er nu sikret lovhjemmel i henholdsvis Cpr. loven § 6 stk. 6
”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver

vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen
fra udlandet og betjenes i et Internationalt Citizen Service til en anden kommunalbestyrelse som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrerting af indrejse i CPR”
Og Sundhedsloven § 12, stk. 9

” En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver
vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven jf. stk. 1. til
personaler, der tilflytter kommunen fra udlandet til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service”
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Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de 2 opgaver til
udførelse i ICS såfremt borgeren vælger at rette henvendelse til ICS frem for
tilflytterkommunen.
For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL’s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen. ICS løser i dag opgaven for
ca. 15 kommuner, og ordningen har siden januar 2014.
Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed anbefaler, at kompetencen
til at udstede cpr. nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere som er omfattet af målgruppen og som selv
retter henvendelse i ICS.
Bevilling:

Ingen afholdes indenfor eksisterende ramme

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Hver ekspedition som fortages af ICS på vegne af tilflytterkommune afregnes
med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL’s kanalpriser.

Indstilling:

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget
over for Økonomiudvalget anbefaler, at:
1. Kompetencen til udstedelse af cpr. nr. og sundhedskort til de borgere,
som er omfattet af målgruppen, skal uddelegeres til ICS.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 03. juni 2014
Anbefales.
Kirsten Weiland (A) og Hans Andersen (V) var ikke til stede.
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