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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalgets møde den
12. april 2018

----- —

Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 15.00

Referat

16 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

12 Regnskab 2017 - Vækstudvalaet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 40.

Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger Vækstudvalgets regnskab for 2017 til orientering.
Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift
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I løbet af 2017 er budgettet under Vækstudvalget blevet opjusteret med i,i mio. ler.
Dette er blandt andet sket ved tillægsbevilling til F.U.E.L. projektet samt
opskrivning af budgettet til EGU vejleder.

Herefter udgør det korrigerede budget 388,4 mio. ler. og med et forbrug på 383,6
mio. ler. udgør årets resultat et mindreforbrug på 4,8 mio. ler. svarende til 1,3 pct.
Årets resultat er sammensat på følgende måde; 1,9 mio. ler. i mindreforbrug
vedrørende serviceudgifter, 3,4 mio. ler. i mindreforbrug vedrørende
overførselsudgifter og 0,5 mio. ler. i merforbrug vedrørende forsikrede ledige.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

Serviceudgifter;
• Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende EGU vejleder, svarende til en afvigelse på 4,4 % i forhold til
korrigeret budget, som udgør 4,6 mio. kr.
• Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende Job- og Borgercenter, svarende til en afvigelse på 2,9 % i
forhold til korrigeret budget, som udgør 44,3 mio. kr.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende F.U.E.L. projektet, svarende til en afvigelse på 57,0 % i
forhold til korrigeret budget, som udgør 1,3 mio. kr. Projektet løber over flere år og budgettet skal
dække udgifter til alle år.

Overførselsudgifter;
• Merindtægt på 2,5 mio. kr. som følge af øget resultattilskud (flygtninge), svarende til en afvigelse på
52,7 % i forhold til korrigeret budget, som udgør en indtægt på 4,8 mio. kr.
• Merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende ressource- og jobafklaringsforløb, svarende til en afvigelse på
6,8 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 33,4 mio. kr.
• Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats,
svarende til en afvigelse på 12,5 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 17,8 mio. kr.
• Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt på øvrige postersom kontanthjælp og ledighedsydelse,
svarende til en afvigelse på 1,0 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 103,5 mio. kr.
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Forsikrede ledige (A-dagpenge):
• Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, svarende til en afvigelse på 0,8 % i forhold
til korrigeret budget, som udgør 62,5 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af mindreforbruget henvises til vedlagte bilag.

Økonomi
Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2018 og
frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på
samme møde vedrørende overførsler.

Der forventes på baggrund af KL beregninger at beskæftigelsestilskuddet for 2017
bliver endeligt reguleret således, at Frederikssund kommune får en mindreindtægt
på i,9 mio. kr. vedrørende 2017. Den endelige efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet opkræves i 2018 og mindreindtægten vil påvirke
Økonomiudvalgets budget. Årsagen til efterreguleringen bunder i et generelt
lavere udgiftsniveau til forsikrede ledige på landsplan. Nettoeffekten svarende til
beskæftigelsestilskuddet fratrukket endelig regulering og udgifter til forsikrede
ledige udgør en samlet økonomisk gevinst på 5,1 mio. kr. i 2017.

Frederikssund kommune har haft en bedre ledighedsudvikling end
landsgennemsnittet. Hvis denne udvikling fortsætter, kunne det indikere, at
kommunen vil opnå en gevinst på budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet
(indtægtssiden/tilskud).

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
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1. Regnskabsforklaringerne på driften tages til efterretning.

Beslutning
Anbefales.
• Vækstudvalaet - Fie skabelon - Regnskab 2017
• Noter til forbruQsrapport - Vækstudvalaet - Regnskab 2017
18 Overførsel 2017 - Vækstudvalaet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 40.

Sagsfremstilling
Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets
resultat for 2017 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for
overførsler til efterfølgende år.

Drift
Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer,
at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres
bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med
budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende
år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som
udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter.
På samme måde skal overførsler ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Vækstudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 4,8 mio. ler., heraf et
mindreforbrug på 1,9 mio. ler. vedrørende servicedriftsudgifter, hvoraf 0,375 mio.
ler. overføres til 2018 og 0,376 mio. ler. overføres til 2019.
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Overførslen er sammensat på følgende måde:

• Mindreforbrug på serviceudgifter vedrørende F.U.E.L. projektet på 0,751 mio. kr. Projektet løber
over flere år og mindreforbruget skal dække udgifter til alle år, hvorfor der overføres 0,375 mio. kr. til
2018 og 0,376 mio. kr. til 2019.

For nærmere gennemgang af overførslen henvises til vedlagte bilag.

Økonomi
Drift
Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0375 mio. kr. i 2018, mens
0376 mio. kr. indarbejdes i oprindeligt budget for 2019 (serviceudgifter).

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

1. På baggrund af regnskab 2017 overføres 0,375 mio. kr. til 2018.
2. På baggrund af regnskab 2017 overføres 0,376 mio. kr. til 2019.

Beslutning
Anbefales.
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• Vækstudvalaet - Fie skabelon -Overførsler 2017
• Noter til forbruQsrapport - Vækstudvalaet - Overførsler 2017
H Budaet 2oiq - Fagudvalgenes budaetproces

Sagsfremstilling
Processen, der leder frem til vedtagelsen af budget 2019 i oktober måned, er i fuld
gang. I marts til maj måned pågår det konkrete arbejde med forslag til
budgetforbedringer i fagudvalgene.

Fagudvalgene bliver på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til
forslag omkring budgetforbedringer.
Forslagene vil være yderligere belyst til møderne i maj måned.
Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Flandlingskatalog" med forslag til
budgetforbedringer på 30 mio. ler. i 2019 stigende til 50 mio. ler. fra 2020 med
henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer.

Det er forslagene i Flandlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt
for politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned.
Fløringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

På udvalgsmøderne i april måned skal fagudvalgene endvidere fremsætte
eventuelle forslag til områder eller spørgsmål der ønskes undersøgt, hvor det
kræver administrativ og analytisk bearbejdning.
Eventuelle forslag indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, som tager beslutning om,
hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse spørgsmål og ønsker
indgår i budgetprocessen på et tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er
mulig.
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Supplerende kan det oplyses, at der på baggrund af tidligere års budgetaftaler
arbejdes med en række opgaver. De største udfordringer ses i forbindelse med
følgende:

• På specialundervisning forventes et merforbrug i størrelsesordenen 17,1 mio. kr. i 2019. Den
kraftige stigning i budgetudfordringen fra 2018 til 2019 skal ses i lyset af den i budget 2017
besluttede nettobesparelse på 10 mio. kr. fra 2019 og frem. Der arbejdes med en række forskellige
tiltag, som forventes at få effekt i 2019.
• På familieområdet arbejdes ligeledes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk
tilslutning vurderes at kunne sikre balance i 2019. Der er i budgettet indarbejdet besparelser på 6,1
mio. kr. årligt i 2020 og frem.
• På voksenhandicap forventes et merforbrug på 13 mio. kr. i 2019. Der arbejdes med en række tiltag,
som dog først forventes at få større økonomisk effekt i 2019 og frem.
• Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er vedlagt bilag med et kort powerpoint oplæg, som udgør det overordnede
afsæt for det videre arbejde med udvalgets budgetforbedringsforslag. Endvidere
er vedlagt budgetbemærkninger for udvalget til generel orientering.
Budgetbemærkningerne vedrører budget 2018.

Materiale, der fremlægges på mødet, vil blive offentliggjort, når det vedlægges
referatet. Alle forslag, som indgår i fagudvalgenes behandling, vil indgå i det
samlede Handlingskatalog på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned.

Økonomi
Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere
og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende
2019-2022.

Indstilling
Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Forslag til budgetforbedringer drøftes med henblik på at oversende forslag til minimum 3 mio.
kr. stigende til 5 mio. kr. i overslagsårene.
2. Vækstudvalget indstiller større ønsker og spørgsmål, der kræver administrativ og analytisk
bearbejdning, til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning
Forslagene blev drøftet. Uddybende beskrivelser af de foreløbige budgetforslag
blev omdelt på mødet og vedlægges referatet.
• VÆK - Budaetbemærkninaer 2018 - Erhverv oa Turisme
• VÆK- Budaetbemærkninaer 2018 - Beskæftigelsesindsatsen
• Budget 2018 uden forslag fra lob
• Budoetproces VÆK
• Forslag erhverv - Handlingskatalog (oo2ldocx
• Bilag - Flovedanbefalinger fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme.docx
20 Tekniske korrektioner med fokus på demografiregulering

Sagsfremstilling
Det samlede budgetforslag består overordnet set af to spor. Et teknisk
budgetspor og et politisk budgetspor. I nærværende sag præsenteres status på
det tekniske budgetspor - på nuværende tidspunkt - mens det politiske spor
behandles i særskilt sag på samme møde.

Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårerne fra det tidligere
budget korrigeret således, at der er et uændret serviceniveau. Tekniske
korrektioner vil typisk skyldes:
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• Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose - marts.
• Konsekvens af regnskabsresultat 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 - april.
• KL’s nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli.
• Overenskomstforhandlinger - forår 2018 - hvor kommuner kompenseres under ét.
• Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august.
• Økonomiaftalen for2019-juni.
• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) - juli.
• Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) - juli.

Selvom de indarbejdes administrativt er tekniske budgetkorrektioner udtryk for
lige så reelle politiske prioriteringer som politisk besluttede ændringer af
serviceniveau mv. Når den økonomiske nettoeffekt af et budget skal opgøres, skal
tekniske og politisk vedtagne ændringer således ses under ét, som udtryk for den
politiske prioritering af de samlede ressourcer.

På nuværende tidspunkt vil demografireguleringen - som følge af
befolkningsprognosen - reeltvære den eneste større tekniske korrektion, hvorfor
den vil blive præsenteret særskilt nedenfor.

Demografiregulering
I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række
områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af
borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og
indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering
af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller
dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet over for borgerne holdes
uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge
af et stigende antal ældre eller et faldende antal børn.
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Den nye befolkningsprognose fra 2018 indeholder en nedjustering af
befolkningstilvæksten frem til 2022 i forhold til prognosen fra august 2017.
Budgetterne er allerede skønsmæssigt nedjusteret som følge af nulstillingen af
budget til Vinge C, besluttet på byrådsmøde d. 31. januar 2018. Tages højde herfor
nedjusteres kommunens udgifter som følge af færre borgere med 0,034 mio. kr. i
2019.1 2021 er der en samlet merudgift på 1,604 mio. kr., se tabel

2019

20 20

20 21

2022

D e m o g r a fip r o g n o s e 2 0 1 8

- 5 .3 1 3 .0 7 0 kr.

-1 9 .8 6 9 .9 2 5 kr. - 4 1 .7 1 5 .0 8 3 kr.

- 3 8 .2 5 4 .9 5 9 kr.

N u ls tillin g ja n u a r 2 0 1 8

- 5 .2 7 9 .0 0 0 kr.

-1 9 .7 7 9 .0 0 0 kr.

- 4 3 .3 1 9 .0 0 0 kr.

- 4 3 .3 1 9 .0 0 0 kr.

3 4 .0 7 0 kr.

9 0 .9 2 5 kr.

- 1 .6 0 3 .9 1 7 kr.

- 5 .0 6 4 .0 4 1 kr.

N e tto re g u le rin g

Figur i alle udvalg

Specifikt i forhold til Vækstudvalget giver demografireguleringen ikke anledning til
justeringer.

Økonomi
Specifikt i forhold til Vækstudvalget giver demografireguleringen ikke anledning til
justeringer.

Indstilling
Økonomi- og Udviklingschefen fremsender sagen til orientering for
Vækstudvalget.
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Beslutning
Taget til efterretning.
• Notat vedr. demoQrafireQuIerinQ for 201Q-2022 (rev 2202181^1)

21 Orientering om Åben Skole med fokus på erhvervslivet

Sagsfremstilling
Uddannelsesudvalget vedtog den 6. marts 2017, efter kommentering i
Vækstudvalget, stillingsbeskrivelsen for en erhvervskoordinator, som jf. budget
2017 skal "sikre den strategiske udvikling og et struktureret samarbejde mellem
grundskolerne og det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af
erhvervspraktikforløb, og bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg efter
grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering." i. maj blev
erhvervskoordinatoren ansat i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur (UBK).

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Åben Skole med fokus på erhvervslivet
gældende for skoleåret 2017/18, fremlagt for Uddannelsesudvalget den 14. august,
2017 og Vækstudvalget den 15. august, 2017. Udviklingsplanen skoleåret 2017/18 er
fokuseret på, i første omgang, at få "hul igennem" til at få skolerne igang.

I: Foreløbige resultater ift. de større indsatser beskrevet i udviklingsplanen
2017/18: (Se bilag for konkretisering og samarbejdspartnere)

De 5 folkeskoler (især udskolingen) +10. klasse er i gang:

Fjordlandsskolen og Jægerspris skole: Der etableres en fælles valgfagspakke på 14
fag i regi af Åben Skole, herunder 5 helt nye valgfag, som omfatter erhvervs-og
ungdomsuddannelsessamarbejde. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.
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Ådalens Skole: En række virksomheder adopterer de 4 udskolingslinjer, og der vil
være nedslag minimum én gang/skoleår. Implementeres første gang i skoleåret
2018/19.

Slangerup Skole: Erhvervspraktik udvides til at være en fast del af også 7. klasse
(udover 8. klasse). Der etableres 3 nye valgfag, som indeholder erhvervs-og
ungdomsuddannelsessamarbejde. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Trekløverskolen: Visionsdag mellem Campus + Marienlyst afholdt. Der arbejdes
videre med især 3 tværgående indsatser: 1) fælles ressourceudnyttelse; 2) fælles
faglige tilbud; 3) fokus på trivsel og læring. Især de fælles faglige tilbud forventes
at indeholde høj grad af erhvervssamarbejde.

10. klasse: Skitse til et 10. klasses forløb (KNORD), hvor OSO opgaven kobles til
udvidet erhvervspraktik, inklusive et større match-making event (elever og
virksomheder) på Campus. Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

Øvrige resultater ift. de større indsatser beskrevet i udviklingsplanen 2017/18:

Produktionsskoleklasse på Produktionsskolen (PFFU) for 9. klasses elever der er
skoletrætte og umotiverede og har brug for en frisk start i andre rammer - og for
ikke-boglige elever, som kan hjælpes ved undervisning med et mere praktisk islæt.
Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.
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Byggebox i Vinge for elever fra 4.-7. klasse. Byggeboxen er et
undervisningsprojekt, indrettet i et værksted, hvor børnene kan opleve skolens fag
i nye sammenhænge, prøve kræfter med at skabe en byggemodel i målstok 1:20
og tegne 3D i Virtual reality, og møde de mennesker, der arbejder i byggeriet.
Projektet er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Erhvervsskolen
Nordsjælland og Dansk Byggeri. Region Hovedstaden har givet tilsagn om
finansiering på 2,1 millioner kroner fra programmet Faglært Til Vækst.
Implementeres første gang i skoleåret 2018/19.

II: Begyndende indsatser, hvor konkrete resultater forventes i regi af den
kommende udviklingsplan 2018/19: (Se bilag for konkretisering og
samarbejdspartnere)

Erhvervspraktik: Der arbejdes med erhvervspraktik i et tværkommunalt forum i
regi af Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN). Det indebærer bl.a. en
kortlægning af nuværende praksis, samt forslag til udviklingstiltag. Resultater
præsenteres på SUN's uddannelseskonference den 20. april, 2018. Derudover
arbejdes med udvikling af erhvervspraktik for 7. klasse (Slangerup Skole),
erhvervspraktik som valgfag (Slangerup skolejægerspris Skole og
Fjordlandsskolen). Erhvervspraktik i 10. klasse (KNORD). Bl.a. med afsæt i de
resultater og erfaringer, udvikles erhvervspraktikken i Frederikssund kommune i
løbet af 2018/19.

Frederikssund Young Builders: Der er arbejdes med at udnytte det faglige og
karrierevejledende læringspotentiale i Frederikssund Kommunes mange
byggepladser. I regi af Åben Skole og FUEL sikres med konceptet - Frederikssund
Young Builders - en koordineret indsats henimod at både byggeri og kommunens
læringsinstitutioner (grundskole, ungdomsuddannelser og videregående
uddannelser) kan få glæde af hinanden. Frederikssund Young Builders udrulles for
alvor i løbet af 2018/19.
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III: (Netværks)aktiviteter bl.a. med henblik på at sikre en koordineret indsats
mellem parter og aktiviteter. (Se bilag for konkretisering og samarbejdspartnere)

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget og
Uddannelsesudvalget.

Historik
Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, plet. 30:
Taget til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
* Samarbejdspartnere oa konkretisering
22 Orientering om henvendelse fra Fibernet-aruppen i Skibby

Sagsfremstilling
Baggrund
De senere år har der været øget fokus på borgernes og virksomhedernes
bredbåndsforbindelse. Energistyrelsen er myndighed på bredbåndsområdet og har
opgaven med at sikre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark.
Frederikssund Kommune arbejder med digital infrastruktur efter den guide, som
er udarbejdet af Energistyrelsen og KL.

Henvendelse fra Fibernet-gruppen
Den 14. februar 2018 modtog Vækstudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Teknisk
Udvalg et brev fra Fibernet-gruppen i Skibby. Formanden for Plan og
Miljøudvalget har bedt om, at sagen bliver forelagt udvalgene.

I brevet til udvalgene fremsætter Fibernet-gruppen nogle forslag, som de mener,
Frederikssund Kommune kan iværksætte. De foreslår, at kommunen:
1. kan sende informationer om fibernet-mulighederne og kommunens vision ud til borgerne via
e-boks (hvis borgerne har internet) - inklusive en tilmeldingsblanket og link til Fibia.dk/skibby
2. kan sende breve ud til de mennesker, der ikke har internet
3. kan investere i indsatser, der kan forbedre den lokale mobil- og bredbåndsdækning, (ikke alle
borgere har råd til en god IT-løsning)
4. kan gøre opmærksom på investeringen via medierne, hjemmesider, udvalg og Byråd.

Henvendelsen koordineres med det igangværende arbejde om, hvad en kommune
må og ikke må for at fremme arbejdet med bedre bredbånd.

Administrationens svar
I administrationens svar til Fibernet-gruppen fremgår det, at det ikke er muligt at
sende en tilmeldingsblanket til deres projekt eller et link til Fibias hjemmeside for
tilmelding ud via e-post. Som et alternativ har administrationen taget initiativ til
at informere via Facebook og på kommunens informationsskærme.

Fibernet til Skibby og omegn har senest været på kommunens Facebookside d.
22/2 2018, hvorfra den er delt 28 gange, og er derigennem nået ud til over 5000
personer.

Side 16

Kommunen skal endvidere være varsom med at sende breve ud til borgere, der
ikke har internet, der opfordrer til tilmelding hos en bestemt udbyder, idet det vil
kunne opleves som skjult reklame. Hvis en reklame er udformet, så det ikke er
tydeligt for modtagerne, at der er tale om reklame, er det i strid med
markedsføringslovens jr 6, stk. 4, som forbyder skjult reklame.

Kommunen skal være neutral og saglig i den måde, kommunen varetager sine
opgaver på i forhold til borgere, leverandører m.v.

På www.fibia.dk/skibby fremgår det, at der kommer fibernet til Skibby og omegn.

Ift. Fibernet-gruppens forslag om kommunale investeringer, der forbedrer den
lokale mobil- og bredbåndsdækning, har kommunens administrationspraksis til
dato været, at det er borgerne selv, der driver initiativet til at et område opnår
bedre bredbånd med rådgivning og sparring fra kommunen. Initiativtagerne har
mulighed for at søge et økonomisk bidrag for dokumenterede udgifter; bl.a. til at
sende et brev ud.

Administrationen arbejder pt. med et oplæg til en evt. ny politisk dagsorden for
den digitale infrastruktur, der vil blive forelagt udvalgene til drøftelse på et
fællesmøde forventeligt i maj 2018.

Drøftelsen vil tage afsæt i et telepolitisk udspil fra regeringen og tilhørende
anbefalinger og konkrete indsatser. Se vedlagte bilag Forslag til procesplan for
politisk drøftelse og behandling af digital infrastruktur.
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Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

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

Historik
Plan- og Miljøudvalget, 3. april 2018, plet. 68:
Taget til efterretning.

Teknisk Udvalg, 4. april 2018, plet. 43:
Taget til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Procesplan for politisk drøftelse oo behandling af digital infrastruktur
• Brev til Fibernet-oruppen 16.02.2018
• Brev fra Fibernet-oruppen
2 i Orientering om aftale med nv leverandør af beskæftigelsesfremmende
aktiviteter
Sagsfremstilling
Jobcenteret har med virkning fra i. maj 2018 indgået et samarbejde med AS3
Public om varetagelse afen række beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Aftalen
med AS3 består af to delaftaler:
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1. Én aftale (delaftale i) om jobformidlingsaktiviteter for primært
dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og ny visiterede/ny
ledige flexjobbere.
2. Én aftale (delaftale 2) om job og uddannelsesafklaring for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere
i ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelsesmodtagere og
mestringsforløb for sygedagpengemodtagere.

Aftalen med AS3 er indgået efter Udbudslovens regler om indkøb af sociale og
andre specifikke tjenesteydelser - Udbud med forhandling. Udbuddet indeholdt
først en prækvalifikationsrunde for at afsøge markedet og afgrænse antallet af
tilbudsgivere. 33 virksomheder anmodede om prækvalifikation. 5 virksomheder
blev udvalgt til at afgive tilbud på baggrund af referencer, kompetencer og
økonomisk formåen. Med udgangspunkt i de foreløbige tilbud blev der afholdt
forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, hvor uklarheder i og præciseringer af
tilbuddene blev drøftet. Herefter blev der afgivet endelige tilbud.

På baggrund af en samlet vurdering på kriterierne pris og kvalitet blev aftalen for
både delaftale 1 og delaftale 2 tildelt AS3. Aftalen blev endelig indgået den 26.
marts 2018. Aftalen træder i kraft i. maj 2018 og har en varighed på 2 år med
mulighed for forlængelse med yderligere 2 x 1 år.

Frederikssund Kommunes nuværende kontrakter med eksterne leverandører
udløber 30 april 2018, og der var et behov for at tilpasse de ydelser jobcenteret
anvender andre aktører til, bl.a. på baggrund af ændringer i lovgivningen på
beskæftigelsesområdet og ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet.
Jobcenteret har i de senere år opprioriteret den virksomhedsrettede indsats og
service, ungeindsatsen er blevet samlet og intensiveret, og den interne
mentorindsats er blevet udbygget.
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Anvendelsen af andre aktører er et supplement til jobcenterets egen indsats.
Jobcenteret forestår selv hovedparten af den aktive indsats og ser
aktiveringsindsatsen som tæt sammenhængende med myndighedsopgaven.
Jobcenteret anvender ikke andre aktører til myndighedsopgaver.

Aftalen med AS3 fokuserer og prioriterer jobcenterets anvendelse af vejledning og
opkvalificeringstilbud med hensyn til, dels at have en buffer på kapaciteten især i
forhold til jobformidlingsaktiviteter, og dels at udbygge tværfaglige job- og
uddannelsesafklarende aktiviteter for grupper af borgere, med behov for en mere
helhedsorienteret indsats.

Fra at anvende flere leverandører koncentreres samarbejdet nu omkring en
primær leverandør, hvilket har til formål at styrke hele leveringskæden, fra
visitation over indsatser, løbende opfølgning, til måling af progression og
resultater. Jobcenteret anvender også andre leverandører til særlige målgrupper
hvor der er behov for specialiserede kompetencer, eksempelvis autister og
bandekriminelle.

Der vil fra jobcenteret side være en tæt opfølgning. Der vil blive afholdt
kvartalsvise statusmøder på ledelsesniveau. Statusmøderne får udgangspunkt i
progressions- og effektmålinger, deltagertilfredshed, og øvrig statistik.
Leverandøren har i tilbuddet opgivet "succeskriterier" for deres indsats, som de vil
blive holdt fast på i forhold til aftalen.

Ved, gennem udbuddet, at koncentrere opgaven hos en hovedleverandør,
målrette tilbuddene yderligere og fokusere på kortere men intensive forløb,
forventes udgifterne til eksterne leverandører at blive reduceret i forhold til
tidligere. Det forventede forbrug på aftalen med AS3 er i størrelsesordenen 5,5-6
mio. ler. om året. Dette ud af en samlet driftsramme på 30 mio. ler. i 2018.
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Aftalen med AS3 giver jobcenteret mulighed for at købe forløb, når behovet er der,
men forpligter ikke kommunen til at aftage et bestemt antal forløb.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job- og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget

Beslutning
Taget til efterretning.
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Statistik fra Ankestyrelsen år 2017

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

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i år 2017 modtaget 140 klagesager over kommunens afgørelser
på beskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 146 sager.
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Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i
forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Frederikssund kommune og
landet som helhed.

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

Lov om

Sygei

beskæftigelsesindsats aktiv
socialpolitik
Frederikssund

Landstotal

Stadfæstelse

7

47

Ændring/ophævelse

3

n

Hjemvisning

i

13

3

Afvisning

2

7

6

1 alt

13

78

55

Omgørelsesprocent

36

34

6

Stadfæstelse

1.224

5.638

3.67c

Ændring/ophævelse 216

1.370

443

Hjemvisning

107

1.179

216

Afvisning

178

953

412

1 alt

1.725

9.140

4-741

Omgørelsesprocent

21

31

15

46

<

>

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

Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise
at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den
rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive
klagen, eller klagen afanden grund bortfalder.
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Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og
træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er
tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i
klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er
behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring: Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

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

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

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job- og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.
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• Ankestatistik - Frederikssund kommune - år 2017
• Ankestatistik - Frederikssund Kommune - år 2016
25 Opfølgning på integrationsstrategien

Lovgrundlag
Integrationsloven.

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommunes Integrationsstrategi blev vedtaget af Byrådet den 22.
juni 2016. Samtidig med vedtagelsen blev det besluttet, at der politisk følges op på
den samlede strategi i begyndelsen af 2018.

Sagen forelægges med henblik på at drøfte opfølgning på integrationsstrategien
samt forslag til justeringer af strategien.

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:
• Modtagelse og medborgerskab
• Boliger
• Beskæftigelse og uddannelse
• Børn og unge
• Fritid, kultur og frivillighed
•

For hvert af temaerne er der defineret en række mål og beskrevet hvilke midler,
der skal anvendes for at nå målene.

Integrationsstrategien havde afsæt i de årlige nationale og kommunale stigninger
i antallet af modtagne flygtninge fra 2012 til og med 2016. Fra 2017 begyndte
antallet af nytilkomne at falde. På denne baggrund og den løbende

erfaringsdannelse er der ikke behov for at gøre brug af alle de håndtag, som
integrationsstrategien giver mulighed for, hvorfor administrationen peger på en
række justeringer og anbefalinger.

Anbefalingerne er følgende:

To årlige velkomstmøder for nytilflyttere, heriblandt flygtninge
(Integrationsstrategiens side 3)
•Det anbefales, at Job og Borgercenteret i samarbejde med Byrådssekretariatet
arbejder målrettet med at forøge fremmødet, eller alternativt afklarer, hvordan et
tilbud målrettet nytilkomne flygtninge skal sammensættes.

Bylaug og Lokale netværk inviteres til at indgå i integrationsarbejdet
(Integrationsstrategien side 3)
•Det anbefales at Kultur og Fritid i samarbejde med Job og Borgercenteret
intensiverer inddragelsen af frivillige i integrationsindsatsen.

Partnerskab med Frivillige foreninger og aftenskoler (Integrationsstrategien side
3)

•Det anbefales at Kultur og fritid undersøger potentiallet omkring samarbejde
med aftenskoler.

Flere permanente boliger til flygtninge, deleboliger og privatudlejning, samt
strategisk opkøb eller lejemål til etablering af permanente boliger
(Integrationsstrategien side 5)
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•Det anbefales at såfremt der skal gøres yderligere omkring deleboliger, tages
dialogen på det årlige dialogmøde om styringsdialogen med borgmester,
udvalgsformænd, afdelingsbestyrelsesformænd og forretningsførere
•Det anbefales at indsatsen om strategiske opkøb udgår af strategien.
•Det anbefales at konvertere nogle midlertidige boliger til permanente boliger,
som følge af et mindre behov for midlertidige boliger.

Trepartsaftalens mål skal indfries (Integrationsstrategien side 6)
•Det anbefales at der etableres en pulje, som dækker praktikløn til ansættelse af 5
flygtninge i en 2-årig Integrationsgrunduddannelse (IGU) på kommunale
arbejdspladser.

Praktikker i dagtilbud for forældre (Integrationsstrategien side 7)
•Det anbefales at lade indsatsen udgå af strategien.

Kompetenceudvikling af personale i institutioner og skoler (Integrationsstrategien
side 7)
•Det anbefales at Børn og Skole udvider dette arbejde til også at indbefatte
kompetenceudvikling udi håndteringen af traumatiserede og sekundært
traumatiserede børn.

Friplads til alle flygtninge børn i dagtilbud, SFO og klub (Integrationsstrategien
side 7)
Det anbefales at formuleringen i Integrationsstrategien afgrænses til friplads.
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Udfase modtagerklasserne (Integrationsstrategien side 7)
•Det anbefales at lade denne indsats udgå af strategien. I stedet gennemføres en
omorganisering af modtagerklasserne.

Fritidsguider /frivillige (Integrationsstrategien side 8)
•Det anbefales at formuleringen omkring (frivillige) fritidsguider i strategien
præciseres til fritidsguider, såfremt opgaven fortsat prioriteres af
Folkeoplysningsudvalget.

Prøvemedlemskab til voksne til foreninger (Integrationsstrategien side 8)
•Det anbefales at grundlæggende oplysning om fritidsaktiviteter indgår som en
systematisk del af integrationsindsatsen i Job og Borgerservice.
•Det anbefales at prøvemedlemsskab udvides til også at omfatte borgere over 25
år, der er omfattet af integrationsydelse.

Partnerskabsaftaler mellem kommune og fritids-, idræts- og kulturforeningerne
(Integrationsstrategien side 8)
•Det anbefales at etableringen af partnerskabsaftaler mellem fritids-, idræts- og
kulturforeningerne samt aftenskoler gennemføres i et samarbejde mellem Job og
Borgercenteret og Kultur og Fritid med udgangspunkt i de eksisterende aftaler
med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Platforme for integrationen fx kulturcafe, madcaféer og tøjbazar
(Integrationsstrategien side 8)
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•Det anbefales at præcisere strategien, således at målsætningen for
Frederikssund Kommune er at understøtte den frivillige indsats igennem
platforme, der initieres af de frivillige organisationer.

Udover de ovennævnte anbefalinger, er der en række yderligere anbefalinger, der
vedrører den administrative organisation og interne samarbejde.

Jobcenterchef Merete Kølin og afdelingsleder for Aktiv indsats Amalie Liljetoft
Pedersen vil deltage under punktet.

Da integrationsstrategien omhandler indsatser inden for andre udvalgsområder
foreslås det at sende status og forslag til revision af integrationsstrategien i høring
i de øvrige fagudvalg, samt en bred høring blandt interessenter på
integrationsområdet, forud for endelig behandling i Velfærdsudvalg,
Økonomiudvalg og Byrådet. Den reviderede integrationsstrategi forventes
vedtaget i Byrådet i juni 2018.

De mulige udvidelser eller ændringer af indsatsen, der vedtages med en revision
og som har budgetmæssige konsekvenser foreslås oversendt til budget 2019-22
som udvidelsesforslag af de ressortansvarlige fagudvalg. Forslaget om etablering
af pulje til 5 praktikpladser til flygtninge IGU-forløb har ikke budgetmæssige
konsekvenser, da puljen kan etableres indenfor eksisterende ramme på
beskæftigelsesområdet, såfremt Vækstudvalget beslutter at iværksætte
indsatsen.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.
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Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Økonomi
Udgangspunktet for integrationsstrategien har været, at faglige og økonomiske
tiltag skulle dækkes indenfor de respektive fagområders individuelle
budgetramme. Såfremt integrationsstrategien giver anledning til tillægsbevillinger
skal der anvises modgående finansieringsforslag. Sker dette ikke vil kommunens
likviditet blive påvirket i negativ retning.

Indstilling
Indstilling Velfærdsudvalget, 6. marts 2018, plet. n:
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget,
at:

1. Opfølgningen på integrationsstrategien samt forslag til justeringer af strategien drøftes.
2. Integrationsstrategien sendes i høring i de øvrige fagudvalg, samt blandt foreninger og
interesseorganisationer forud for en endelig behandling af den reviderede integrationsstrategi.

Indstilling Vækstudvalget, 12. april 2018:
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at:

Side 29

1. Status på integrationsstrategien og forslag til justering drøftes.
2. Udvalget prioriterer forslagene med henblik på eventuel oversendelse til budgetprocessen 2019
-

2022.

Historik
Velfærdsudvalget, 6. marts 2018, plet. n:
Velfærdsudvalget drøftede integrationsstrategien og forslagene til opfølgning, og
ønsker ikke en bred høring af strategien. Velfærdsudvalget sender opfølgningen
på strategien videre til fagudvalgene med henblik på fagudvalgenes behandling og
mulige prioritering af forslagene i budgetprocessen for 2019-22, så fagudvalgene
selv prioriterer indsatsen inden for det respektive udvalgsområde.
Velfærdsudvalget ønsker den samlede integrationsstrategi revurderet i efteråret
2018.

Plancher, kontrakt for medborgerskab og fordeling af flygtninge i Frederikssund,
samt arbejdet med ordblindescreeninger af flygtningebørn på skoleområdet
sendes til udvalget og vedlægges referatet.

Beslutning
Status på integrationsstragetien blev taget til efterretning.
Vækstudvalget ønsker, at der søges etableret fem IGU-pladser på kommunale
arbejdspladser finansieret inden for Jobcentrets ramme.
• Opfølgning på integrationsstrategien- 22.02.2018
• Frederikssund Kommunes integrationsstrategi
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• Diagrammer over boligplacering
• Integrationserklæring-dansk
• Præsentation af Aktiv indsats og integration 020T18
• vejledning ordblinde elever.pdf
26 Udpegning af stvregruppemedlem til Fishino Zealand

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune har i 2018 tilsluttet sig Fishing Zealand projektet og der
skal i denne forbindelse udpeges en politisk repræsentant til styregruppen.

Fishing Zealand projektet har til formål at fremme lystfiskerturismen, forbedre
naturen, vandmiljøet og fiskemulighederne på Sjælland og øerne, med henblik på
at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv.

Fishing Zealand er organiseret ved en overordnet politisk styregruppe, et
sekretariat og herunder et antal arbejdsgrupper. Ved indtrædelse i Fishing Zealand
projektet har administrationen udpeget en administrativ medarbejder til at
deltage i sekretariat/arbejdsgrupper og der skal desuden udpeges en
repræsentant til den politiske styregruppe. Det kan forventes, at der afholdes 2
årlige møder pr. gruppe.

Styregruppen har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for, at
kontrakter bliver overholdt, og at projektet udvikler sig. Sekretariatet har det
daglige ansvar og sikrer fremdrift i projekterne. Arbejdsgrupperne arbejder med
en eller flere af projektets hovedaktiviteter.

Fishing Zealands fem hovedaktiviteter er:
• Vand - og fiskepleje
• Forbedring af naturgrundlaget
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• Aktivering af unge
• Kommunikation og markedsføring
• Lystfiskerturisme og produktudvikling

Styregruppe, projektgrupper og medlemskommuner bidrager til at sikre, at:
• vandløb, søer, vådområder og kystvande er af god kvalitet
• der skabes forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og vandløb svarende til omfanget i
vandplanerne
• gydemulighederne for ørred, gedde eller aborre forbedres
• der arbejdes aktivt for at forbedre tilgængeligheden (fysisk og/eller juridisk) til egnede fiskesteder
• der skabes forbedring i tilgængeligheden til lystfiskerlokaliteter, der er velegnede til handicappede
sportsfiskere
• der skabes gode servicetilbud indenfor lystfiskeri gennem dannelse af erhvervsklynger med
minimum 5 deltagende virksomheder pr. klynge.

Som det fremgår af bilag i, deltager i alt 12 kommuner i Fishing Zealand projektet.
Pressemeddelelse om samarbejdet med Fishing Zealand er vedhæftet som bilag 2.

Projektet har sin egen hjemmeside: http://fishingzealand.dk/

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomi kan oplyse, at der i
budgettet fra 2018 er afsat 150.000 ler. årligt til medlemskab af Fishing Zeeland.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Vækstudvalget, at:
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1. Udvalget udpeger en repræsentant til styregruppen.

Beslutning
Poul Erik Skov Christensen (A) blev valgt som medlem af styregruppen for Fishing
Zealand.
• Bilag i. medlemskommuner Fishing Zealand 2018
• Bilag 2. pressemeddelelse - Mere fokus på lystfiskeriet
22 lobmesse i Frederikssund Kommune "lob - alle timer tæller"

Sagsfremstilling
I Frederikssund Kommunes Beskæftigelsesplan er en af indsatserne i 2018, at der;
"...afholdes en jobmesse for lokale virksomheder. Messen vil have fokus på
småjobs og substitutionsmuligheder - der er en af måderne at imødegå
rekrutteringsudfordringer på".

Med det udgangspunkt fremlægges her forslag om at afholde Jobmesse:
• tirsdag den 18. september 2018 i Frederikssund hallerne i tidsrummet kl. 12.00 -16.00 under
titlen ”Job - Alle timer tæller”.

"Job - Alle timer tæller" adresserer paradokset i, at virksomhederne oplever
udfordringer med at få den arbejdskraft, de specifikt har behov for, og at der
stadig er en betydelig arbejdskraftreserve, der ikke har foden ordentligt indenfor
på arbejdsmarkedet. Småjobs, på selv få timer, kan være den lediges vej ind på
arbejdsmarkedet, og virksomheden får løst opgaver, der ellers ikke ville være
blevet løst, eller hvor de ikke før har set muligheden for, at opgaverne kan løses.

Side 33

Messen er for alle kommunens virksomheder. Virksomhederne vil få inspiration til
alternative rekrutterings muligheder og for at møde kandidater, der kan varetage
forskellige småjobs. Virksomhederne vil blive opfordret til at tænke i mulige behov
for småjobs inden messen, og messen vil blive anvendt til at skabe et konkret
match mellem virksomheden og kandidater.

Fokus for borgeren er på hvilke opgaver, de kan løse/kan komme til at løse og
ikke hvilken fuldtidsstilling, der matcher borgerens kompetencer og
kvalifikationer. Det handler altså om at skabe individuelle og nogen gange særligt
tilrettelagte jobs, der både passer arbejdspladserne og den ledige borger.

Der forventes, at ca. 50-75 virksomheder vil deltage på messen. Jobcenteret vil på
baggrund af virksomhedernes ønsker og behov opfordre et udsnit af jobcenterets
målgrupper, der vurderes at kunne udfylde småjobs, til at deltage på messen med
henblik på konkrete match.

Allerede nu i foråret, som optakt til messen, etableres en Facebook side med fokus
på småjobs. Virksomhederne får via Facebook en nem kanal til at efterspørge
arbejdskraft til løsning af helt konkrete opgaver. Efter messen vil Facebook siden
fortsat være borgernes og virksomhedernes hurtige vej til at finde hinanden.
Jobcenteret vil fra nu afog frem til messen være opsøgende overfor lokale
virksomheder og promovere småjobs, Facebook siden og jobmessen.

Kort sagt. Formålet for virksomhederne er, at de over de kommende måneder får
større fokus på hvordan de kan navigere i et foranderligt og presset
arbejdsmarkedet. For borgerne er fokus, at selv få timer kan være vejen ind på
arbejdsmarkedet. Jobcentret vil synliggøre de muligheder der er ved at være i
dialog med borgere og virksomheder for at skabe småjobs.
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Foreløbigt program for messen:
•Oplæg v/ fremtidsforsker Anna Marie Dahl - "Fremtidens flydende
arbejdsmarked"
•Flistoriefortælling fra en borger og virksomhed under titlen: "Fra småjob til
fuldtid"
•Workshops om:
• Økonomi - hvorfor er få timers arbejde også for dig.
• Et godt arbejdsliv også med smerter.
• Hvad kigger arbejdsgiver på? Hvordan får du jobbet (Oplæg ved lokal virksomhed)
• Med mere

•Jobmatch med virksomhederne foregår hele dagen.

På messen bidrager og deltager Frederikssund Erhverv, Nordsjællands
Rekrutteringsservice, A-kasser, Sundhedsafdelingen og Borgercenteret m.fl.

Ret til ændringer forbeholdes.

Budget:
Oplægsholdere 25.000 ler.
Forplejning 60,- x 400 delt. 24.000 ler.
Materialer og diverse 20.000 ler.
I alt 69.000 ler.
I
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Udgiften afholdes indenfor Jobcenterets ramme.

Økonomi
Sagen haringen bevillingsmæssige konsekvenser idet jobmessen afholdes
indenfor Jobcentret eksisterende budgetramme.

Indstilling
Job- og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Godkende forslaget til Jobmessen "Job - Alle timer tæller"

Beslutning
Programmet blev godkendt.

28 Status årsplan for Sundhedspolitik 2017 samt årsplan for 2018

Lovgrundlag
Sundhedsloven s 119 stk. i og 2

Sagsfremstilling
Denne sag blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde den 5. marts 2018
med henblik på, at udvalget tog orientering om status på indsatserne i årsplan
2017 til efterretning og drøftede og gav input til udmøntningen af årsplanen for
Sundhedspolitikken for 2018.

Gennem de seneste par år har sager omhandlende sundhedspolitikken og dens
udmøntning været forelagt politisk flere gange:
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Juni 2015: Byrådet godkender Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 20152020.
Februar 2016: Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikkens handleplan og
årsplan for 2016.
November 2016: Sundhedsudvalget præsenteres for overvejelser om fokus for
sundhedspolitikkens årsplan for 2017.
Januar 2017: Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikkens årsplan for 2017.

Sundhedsudvalgets godkendelse af sundhedspolitikkens årsplan for 2017 indebar:
• At udmønte to af Sundhedspolitikkens bærende principper om:
0 Vi målretter indsatser til de borgere der har størst behov
0 Vi bygger vores indsatser på den nyeste dokumenterede viden om

metode og effekter
• Temaerne rygning og alkohol som særligt prioriterede indsatsområder
• Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering

Status på gennemførelsen af indsatser i sundhedspolitikkens årsplan 2017
I dette afsnit gøres kort status for indsatserne i årsplan 2017 med særligt fokus på,
hvordan der er arbejdet med at udmønte Sundhedsudvalgets beslutning fra
januar 2017.

Årsplan 2017 indeholder 16 indsatser, der fordeler sig på Sundhedspolitikkens 5
temaer: Bevægelse, Rygning, Trivsel, Mad og Måltider og Alkohol. Flovedparten af
indsatserne er videreført fra årsplan 2016. Indsatserne er iværksat på tværs af
fagområder med delforankring i bl.a. i Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Børne- og
Skoleområdet og Sundhedsområdet og Ældre og Social Service. Flovedparten af
indsatserne er igangsat og gennemført. Fire af indsatserne er ikke gennemført.
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Grundet en omprioritering af ressourcer, er tilbuddet Fars Køkkenskole nedlagt.
Cykelstier på Saltsøvej er ligeledes grundet omprioritering ikke etableret. I stedet
prioriteres cykelstier på Kyndbyvej og Brobæksgade. Etableringen af disse er dog
midlertidigt sat i bero grundet besparelser. Leg på streg#2 konceptet skulle
implementeres på udvalgte skoler, men da banerne er nedslidte, skal stregerne
først etableres igen. Derudover er der endnu ikke iværksat dialog med Campus,
hvor muligheden for at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til rygning skal
drøftes, da man har afventet kortlægningen for alkohol og tobak. Status for
årsplan 2017 kan ses i bilag i.

Alkohol og tobak som prioriterede indsatsområder
Sundhedssekretariatet har i foråret 2017 gennemført kortlægning og analyse af de
nuværende alkohol- og tobaksindsatser i Frederikssund Kommune, som er
målrettet borgere og medarbejdere i Frederikssund Kommune. Kortlægningen
munder ud i konkrete anbefalinger, der fremadrettet bør arbejdes med for at leve
op til sundhedspolitikkens målsætninger om at færre borgere skal drikke og ryge
og samtidig styrke en effektiv og evidensbaseret alkohol- og tobaksindsats.

Anbefalingerne til hvordan der fremadrettet kan arbejdes med alkohol- og
tobaksindsatser i Frederikssund Kommune, er baseret på kortlægningerne,
Sundhedsprofilen fra 2013 og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak
og alkohol.

Hoved-MED har i februar 2018 godkendt proces for at arbejde hen mod en frivillig
ordning i forhold til en røgfri arbejdstid foransatte i Frederikssund Kommune. Det
er Byrådet, der træffer beslutning om hvorvidt røgfri arbejdstid skal indføres for
alle medarbejdere. Hoved-MED har ligeledes på møde i februar 2018 drøftet,
hvordan retningslinjen for alkohol og misbrug for medarbejdere i Frederikssund
Kommune kan revideres, så den også omfatter forebyggelse og ikke blot
behandling. KL er kommet med forebyggelsesudspillet "Fremtidens forebyggelse" i
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januar 2018, hvor der blandt andet er en prioritering af alkohol- og
tobaksområdet, som særligt vigtige indsatsfelter i den kommunale
forebyggelsesindsats. Udspillet indeholder en række anbefalinger, som ligger i tråd
med de anbefalinger, som kortlægning af alkohol- og tobaksområdet er mundet
ud i. Udspillet fra KL beskrives i et særskilt dagsordenspunkt på nærværende
dagsorden.

Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering
Sundhedssekretariatet har i foråret 2017 udarbejdet et koncept for, hvordan der
formuleres effektmål og procesmål, når nye indsatser sættes i gang. Konceptet er
et "Effektregnskab", som aktuelt testes på hele Sundhedsområdet. Social - og
sundhedsudvalget forelægges konceptet og erfaringerne med at implementere
dette i 2. kvartal 2018.

Sundhedspolitikken årsplan for 2018
Det anbefales, at sundhedspolitikkens årsplan for 2018 indeholder udmøntning af
en række af de anbefalinger, som kortlægning af alkohol- og tobaksområdet er
mundet ud i. Sundhedschefen vil med et kort oplæg lægge op til drøftelse og
mulig prioritering af anbefalingerne.

I marts 2018 udgives en ny Sundhedsprofil, med nye tal for udviklingen af
borgernes sundhed. Disse nyeste tal fra Frederikssund Kommune vil blive
indarbejdet i de indsatser, der skal arbejdes med i årsplan 2018.

Sundhedspolitikkens årsplan vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til
godkendelse i april 2018.
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I bilag 2 kan læses et resume af anbefalinger på baggrund afkortlægningen for
både alkohol og tobak. Bilag 3 er kortlægning og anbefalinger for alkohol, bilag 4
er kortlægning og anbefalinger for tobak.

Desuden er vedhæftet faktaark med nøgletal fra Sundhedsprofilen for
Frederikssund Kommune.

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Høringssvar Ældrerådet:
Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Vækstudvalgets møde 12. april 2018:
Denne sag forelægges Vækstudvalget med henblik på at tage status for
sundhedspolitikkens årsplan til orientering og give input til sundhedspolitikkens
årsplan for 2018.

Forslag til emner i sundhedspolitikkens årsplan for 2018
Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 5. marts 2018 peget på en
række anbefalinger, som udvalget foreslår, indgår i sundhedspolitikkens årsplan
2018. Konkret har Social- og sundhedsudvalget besluttet at:

• Udvalget ønsker en målrettet indsats i forhold til rygestop på Campus, eventuelt i sammenhæng
med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for sundhedspolitikken, der
forelægges udvalget til godkendelse i maj 2018
1
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• Udvalget ønskede endvidere kortlægning af indsatsen mod overvægt for både børn og voksne,
således at indsatsen evt. kan indgå i handleplanen for sundhedspolitikken for 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har i alt peget på fire anbefalinger på
tobaksområdet og to anbefalinger på alkoholområdet, som udvalget ønsker de
øvrige fagudvalgs input på med henblik på at disse anbefalinger indgår i
sundhedspolitikkens årsplan for 2018. Anbefalingerne er listet nedenfor og er
yderligere beskrevet i vedlagte bilag:

Tobak
• Styrke proaktiv rekruttering til rygestoptilbud
• Styrke kendskab til kommunens rygestoptilbud
• Målrettet indsats i forhold til rygestoptilbud på Campus, eventuelt i sammenhæng med
trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for Sundhedspolitikken
• Fælles retningslinjer for håndtering af rygning i borgers eget hjem

Alkohol
• Styrke intern vidensformidling om alkohol og behandlingstilbud i kommunen
• Målrettede alkoholindsatser for sårbare borgere.

Hertil kommer Social- og Sundhedsudvalgets ønske om at kortlægge indsatsen
mod overvægt for både børn og voksne i kommunen, således at indsatsen evt.
kan indgå i Sundhedspolitikkens årsplan for 2019.

Sundhedspolitikkens årsplan 2018 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til
endelig godkendelse i maj 2018, hvor input fra fagudvalg vil fremgå.
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Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Indstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde 5. marts 2018, plet. 16:
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Status på indsatserne i årsplan 2017 tages til efterretning.
2. Give input til sundhedspolitikkens årsplan for 2018.
3. Sende sagen til orientering i relevante fagudvalg

Indstilling til Vækstudvalgets møde 5. april 2018:
Sundhedschefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Tage orienteringen om status på årsplan for sundhedspolitikken 2017 til efterretning
2. Give kommentarer og input til de anbefalinger på alkohol- og tobaksområdet som Social- og
Sundhedsudvalget har prioriteret skal indgå i sundhedspolitikkens årsplan 2018

Historik
Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2018, plet. 16:
Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.
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Vedr. indstillingens punkt 2: Udvalget ønsker en målrettet indsats i forhold til
rygestoptilbud på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på
Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for sundhedspolitikken, der
forelægges udvalget i maj 2018. Udvalget ønsker endvidere kortlægning af
indsatsen mod overvægt for både børn og voksne, således at indsatsen evt. kan
indgå i handleplanen for sundhedspolitikken for 2019.
Vedr. indstillingens punkt 3: Udvalget sender status på årsplan for
sundhedspolitikken 2017 til orientering i øvrige fagudvalg, samt at øvrige
fagudvalg evt. giver kommentarer og input til forslag til årsplan for 2018.

Beslutning
Status taget til efterretning.

Vækstudvalget støtter op om fokuspunkterne for rygestop på Campus og fokus
på overvægt.
• Status Årsplan 2017 - opdateret
• Resume Kortlægning Alkohol oo Tobak 2017
• Alkoholindsats 2017 . kortlægning oo anbefalinger + resume SLUT 1
• Tobaksindsatser 2017 . kortlægning oo anbefaling + resume SLUT 1
• Faktaark 2017 Frederikssund Kommune

2Q.

Meddelelser

Sagsfremstilling
• Invitation til Seminar om beskæftigelsesindsatsen
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• Kommende arrangementer
• Sagsliste

Beslutning
Taget til efterretning.
• Program - Seminar om beskæftigelsesindsatsen
• Invitation fra RAR Hovedstanden - Seminar om beskæftigelsesindsatsen
• Sagsliste - Vækstudvalgets april møde
30

Orientering om henvendelser fra faglig organisation i borgersag - Lukket
punkt

