Side 1

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalgets møde den
18. januar 2018
Byrådssalen kl. 15.00

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

2 Meddelelser

Sagsfremstilling

•
•
•
•

Samarbejdet i udvalget
Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
Erhvervs- og Vækstkonference afholdes 5. april 2018
Sagsliste for Vækstudvalget

Beslutning
Taget til efterretning.
• Saosliste til Vækstudvala
1 Introduktion til Vækstudvalaet

----- —

Side 2

Sagsfremstilling
Med punktet introducerer administrationen til Vækstudvalget arbejdsområder. På
møderne i januar og februar vil udvalget blive introduceret til
beskæftigelsesområdet. På mødet til marts vil erhvervsområdet blive
introduceret.

Oplæg på mødet holdes bl.a. af Job- og Borgercenterchef Merete Kølin, der er fast
deltager på udvalgets møder, udover referencedirektørerne for udvalget Helle
Hagemann (beskæftigelse) og Kristian Nabe-Nielsen (Vækst og Erhverv).

På mødet vil afdelingslederne for Job og Uddannelse (Jens Leerbeck),
Sygedagpenge og Arbejdsfastholdelse (Pia Jeppesen-Hansen) og Aktiv Indsats og
Integration (Amalie Liljetoft-Petersen) introducere udvalget for de væsentligste
arbejdsopgaver og indsatser i jobcenteret. Administrationens præsentation vil
efterfølgende blive sendt til udvalgsmedlemmerne.

På mødet i februar, der afholdes i Ungekontakten på Campus, vil afdelingsleder
for Ungekontakten (Keziban Bilal Aydin) præsentere de væsentligste
arbejdsopgaver og indsatser, herunder frikommuneforsøget, på ungeområdet.

Nedenfor er en række relevante links og bilag oplistet, som udvalgsmedlemmerne
kan orientere sig i og vende tilbage til på senere tidspunkter. Der er desuden
vedlagt et årshjul med foreløbig oversigt over temaer i udvalget og forslag til
besøg.

Lovgivning/regelgrundlag og ledelsesinformation

Side 3

Beskæftigelsesplan 2018 vedlagt,
Seneste opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2017, vedlagt
Aftale om Bedre veie til uddannelse oa iob:

På Boraer.dk findes beskrivelser af beskæftigelsesindsatser og økonomiske ydelser
til alle jobcentrets målgrupper. Beskrivelserne er målrettet borgere, og giver et
enklere billede af de lovgivningsmæssige rammer for jobcentrets indsats end
nedenstående hovedlove

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (indsats forforsikrede ledige, kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender, borgere i
jobafklarings- og ressourceforløb og fleks- og skånejobbere)
Lov om social pension (tildelingsbetingelser for førtidspension)
Lov om aktiv socialpolitik (betingelser for oa udmåling af ydelser dog ikke
arbejdsløsheds- og sygedagpenge).
Lov om sygedagpenge

Lokalt vedtagne politikker, strategier og principper
Erhvervs- og Vækstpolitikken
6 Principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund, vedlagt

Forestående større processer

Side 4

Implementering af aftalen om "Bedre veie til uddannelse oa iob". herunder
stillingtagen til organisering af "den koordinerede kommunale ungeindsats" og
Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde/parallelt med
Uddannelsesudvalget.
Implementering af forventet ny lovgivning på baggrund af regeringens udspil om
regelforenkling/større lokalt råderum.
Udmøntning af frikommuneforsøget: "Én plan sammen med
borgeren" (målgruppe unge i overgang fra barn til voksen) i sammenhæng med
Social- og sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget, vedlagt.
Drøftelse af principper for arbejdsmarkedsindsatsen.
Beskæftigelsesplan 2019

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

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

Beslutning
Taget til efterretning.
• Frikommuneforsøaet én plan
• Beskæftiaelsesrettede indsatser - 6 principper for arbejdsmarkedsindsatsen i
Frederikssund
• lobcenterstatus - november 2017
• Beskæftigelsesplan 2018 - Frederikssund Kommune
• Samlet præsentation til VU-møde den 18.01.2018

