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Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 18. august 2015

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

------—

Mødelokale F 6 kl. 08.30

Referat

43 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.
aa

Meddelelser

Sagsfremstilling
Sagsliste for 2015
Deltagelse i KL's årlige konference om Beskæftigelsespolitik der afholdes 5. og 6.
november i Ålborg.
JobCAMP 15 tager afsæt i temaet beskæftigelsesindsats som vækstfremmer og vil
handle om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan understøtte vækst og udvikling i
Danmark.

De politiske principper for arbejdsmarkedsindsatsen rundsendt til udvalget den 14.
juli 2015.

Side 2

Vedlagt som bilag i sag 46.
Status i forhold til muligheder for videreførelse af Café Danner.
Fællesmøde mellem Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget den 2. november
2015 kl. 15.30 -18.00.
Orientering om arbejde med UU-Vest.

Beslutning
Orientering givet.
• Saasliste - Vækstudvalaet 201c; fra august
45 Budgetoplæg 2016-2010

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Sagsfremstilling
Vækstudvalgets behandlede på møde 2. juni 2015 nedenstående sagsfremstilling,
og besluttede at anmode om yderligere forslag til budgetforbedringer på blandt
andet politikområdet; Beskæftigelse. Der er udarbejdet nedenstående 4 forslag:
1. Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
2. Øget virksomhedsindsats - rekruttering af medarbejdere
3. Øget virksomhedsindsats - indsats for sygemeldte
4. Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre - målrettet borgere på
kanten af arbejdsmarkedet

Forslagene forelægges til orientering for udvalget, og er oversendt til behandling
på Byrådets 2. budgetseminar, hvor forslagene præsenteres for Byrådet.

Sagsfremstilling fra møde 2. juni 2015
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Med budgetvedtagelsen for budget 2015 blev det besluttet, at driftsoverskuddet
skal øges således, at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017 med årlige
anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. ler.
I forbindelse med arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslag er
udarbejdet følgende politiske principper, som er styrende for prioriteringen og
arbejdet med at realisere en budgetreduktion på 90 mio. ler.:
1. Det økonomiske rationale og værdien for borgerne er det bærende princip
for alle vurderinger.
2. Færrest mulige kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed
vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er,
at alle kvadratmeter er fælles og at den maksimale udnyttelse af
kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet.
3. Baseret på en vurdering af det økonomiske rationale anvendes ny teknologi i
størst mulig omfang.
4. Kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder
skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder.
5. Tværgående fokus - organisering ud fra en vurdering af den mest optimale
økonomiske og kvalitetsmæssige løsning.

Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at
udvikle en tværgående budgetproces. Samtidig har det fortsat været muligt at
fremkomme med forslag inden for eget fagområde. Forslagene i 2.
handlingskatalog har et samlet potentiale på ca. 21. mio. ler. i 2016 stigende til 52
mio. ler. i 2019.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere den samlede økonomiske
udfordring i budget 2016. Det afhænger bl.a. kommunens indtægtsbudget,
resultaterne af forhandlingerne mellem Regeringen og kommunerne om årets
økonomiaftale, som først kendes i løbet af sommeren. Ifølge de første skøn fra KL
peger de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen på, at der er udsigt
til fortsat stramme økonomiske rammer.
Økonomiudvalget behandlede på sit møde 20. maj 2015 status på arbejdet med
budget 2016. Udvalget drøftede 2. handlingskatalog og noterede sig, at det
ønskede rationale på 90 mio. ler. ikke er tilvejebragt. Med afsæt i dette, sender

Økonomiudvalget 2. handlingskatalog til drøftelse i alle fagudvalg. Udvalgene
bedes drøfte de relevante forslag inden for eget område, herunder også
tværgående forslag med efterfølgende virkning på området. Herudover bedes alle
fagudvalg drøfte supplerende forslag, der kan bidrage til yderligere
budgetforbedringer.
Det skal nævnes, at bilagene med effektiviserings- og besparelsesforslag (2.
handlingskatalog) behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en
forberedende fase.
Det samlede materiale dvs. 2. handlingskatalog med yderligere supplerende
forslag fra fagudvalgene, oversendes i sin helhed til budgetseminaret den 25. og
26. juni.
Økonomi
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2016-2019.
Indstilling 18. august 2015
Job &. Borgercenterchefen forelægger yderligere effektiviserings- og
besparelsesforslag til orientering for Vækstudvalget.
Indstilling 2. juni 2015, plet. 42:
Direktionen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget drøfter de foreliggende effektiviserings- og besparelsesforslag (2.
handlingskatalog), der i sin helhed oversendes til budgetseminaret 25. og 26.
juni.
2. Udvalget vurderer hvilke tiltag, der kan iværksættes på eget område for at
bidrage med supplerende budgetforbedringer.

Historik
Vækstudvalget, 2. juni 2015, plet. 42:
Udvalget drøftede handlingskataloget, og ønsker yderligere forslag til
budgetforbedringer inden for politikområdet beskæftigelse, og politikområdet
erhverv og turisme, der kan indgå til Byrådets 2. budgetseminar.
Beslutning
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Forslagene oversendes til budgetforhandlingerne. Derudover ønsker udvalget
muligheden for at øge omfanget af nyttejobs undersøgt, samt afdækket hvordan
Frederikssund Kommune som arbejdsgiver kan påtage sig øgede opgaver i forhold
til virksomhedsrettede placeringer. Begge undersøgelser skal indgå i
budgetprocessen for 2016-19.
• budaetoptimerinasforslaa. budaet 2016
a6

Beslutning om fokusområder for Beskæftigelsesplan 2016 oa høring ad
andre udvalg om udvalgte temaer

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Sagsfremstilling
Rammerne for de kommunale beskæftigelsesplaner er, fra og med 2016, mindre
styret fra centralt hold.
Ministeren udmelder dog fortsat beskæftigelsespolitiske mål, og kommunerne
forventes fortsat at tage stilling til dem i forbindelse med udarbejdelsen af den
lokale beskæftigelsesplan.
Formålet med denne sagsfremstilling er at:
1. Få Vækstudvalgets stillingtagen til prioriteringen af ministerens udmeldte
målsætninger og andre fokusområder, som udvalget ønsker prioriteret i
beskæftigelsesindsatsen i 2016
2. Evt. få sendt udvalgte fokusområder der berører andre udvalg i høring i disse
udvalg, så høringssvar kan indarbejdes i beskæftigelsesplanen

Forslag til Beskæftigelsesplanen for 2016 vil blive forelagt Vækstudvalget til
november og endelig behandlet på mødet i december 2015.
Beskæftigelsesministeren har i lighed med de seneste år udmeldt fire
beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2016 (uddybning af målsætningerne
fremgår af bilag i):
i. Flere unge skal have en uddannelse
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2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på
arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

De fire målsætninger ligger tæt op af ministerens beskæftigelsespolitiske mål for
0

ar.
Vækstudvalget har i 2015 vedtaget en række temaer, som er udmøntet i
tværgående strategier og senest besluttet en række principper for
beskæftigelsesindsatsen, der lægger en linje for beskæftigelsesindsatsen i
Frederikssund i de kommende år. På budgetseminariet i juni var
integrationsområdet et emne.
1forlængelse af det politiske partnerskab med KL henovervinteren prioriterede
Vækstudvalget temaerne:
• Styrkelse af ungeindsatsen
• Skærpelse af den helhedsorienterede indsats
• Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne
Tre temaer der har en tydelig sammenhæng med tre af de fire ministermål. Det
eneste af ministerens målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, som ikke
eksplicit er blevet prioriteret politisk, er målsætningen om bekæmpelse af
langtidsledigheden.
Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget besluttede i april 2015 strategien
"Ungekontakten - Vejen til uddannelse" med målsætninger og konkrete
pejlemærker for at sikre, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse
(vedlagt som bilag 2).
I marts 2015 vedtog Vækstudvalget og Teknisk Udvalg strategien "Tværgående
virksomhedsservice" der fastlægger konkrete handlinger for at styrke servicen og
samarbejdet med virksomhederne (vedlagt som bilag 3).
1
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Vækstudvalget besluttede i juni 2015 6 principper med tilhørende guidelines for
beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund (vedlagt som bilag 4):
• Beskæftigelse
° Alle skal bidrage
° Alle kan bidrage
• Uddannelse
° Unge skal have en uddannelse
° Opkvalificering
• Erhverv
° Understøt erhvervslivet
° Virksomhedsrettet indsats
På budgetseminariet i juni drøftedes indsatsen på integrationsområdet. At der i de
kommende år er en forventet betydelig stigning i antallet af flygtninge i
Frederikssund, gør integrationsindsatsen, herunder især arbejdsmarkedsindsatsen,
til et væsentligt område, der skal prioriteres i de kommende år, således at en
uforholdsmæssig stor stigning af nye borgere på offentlig forsørgelse undgås.
Direktionen har besluttet at udarbejde oplæg til en overordnet strategi for
integrationsområdet. Arbejdet igangsættes i efteråret.
Det af Vækstudvalget prioriterede tema om skærpelse af den helhedsorienterede
indsats, som også fremgår af princippet "Alle kan bidrage", hvor det i guidelines er
fremhævet at "Sociale-, sundheds- og beskæftigelsesindsatser understøtter
hinanden og har et arbejdsmarkedsperspektiv" er ikke drøftet med
Sundhedsudvalget/Velfærdsudvalget.
"Billedet" ser samlet således ud:
Ministermål for 2016

Vækstudvalgets

Politisk behandlet i 2015

prioriterede temaer
Flere unge skal have en

Styrkelse af

Strategien

uddannelse

ungeindsatsen

"Ungekontakten - Vejen
til uddannelse" besluttet i
Vækstudvalget og
Uddannelsesudvalget
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Borgere i udkanten af

Skærpelse af den

arbejdsmarkedet skal tættere helhedsorienterede
eller ind på arbejdsmarkedet

indsats

bl.a. gennem en styrket
tværfaglig indsats
Langtidsledigheden skal
bekæmpes
Indsatsen for bedre match

Styrkelse af

Strategien "Tværgående

mellem arbejdsløse og

samarbejdet med

virksomhedsservice"

virksomheder skal styrkes

virksomhederne

besluttet i Vækstudvalget
og Teknisk udvalg

Evt.

Orientering på

Integrationsindsatsen budgetseminariet i juni.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
Job &. Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget godkender temaerne i Beskæftigelsesplan 2016
2. Administrationen udarbejder et oplæg om styrket tværfaglig indsats til
høring i Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget, det kan indgå i
Beskæftigelsesplan 2016

Beslutning
Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt.
• De beskæftioelsespolitiske mål for 2016
• Dagsordenspunkt Strategi for Unoekontakten behandlet på mødet 12. april 201c;
kl. 1200 (Mødeloka.docx
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• Dagsordenspunkt Tværgående virksomhedsservice behandlet på mødet a . marts
2Qic; kl. o8ic; (Mødelo.docx
• 6 principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund efter Udvalgsmøde den
2 juni 2Qic;
4Z Udkast til Erhvervs- og Vækst politik. - udkast til tema og mål

Sagsfremstilling
På Vækstudvalgets møde den 2. juni 2015 vedtog Vækstudvalget, at oplæg til
første del af erhvervs- og vækstpolitik blev indarbejdet i Frederikssund Kommunes
planstrategi, idet udvalget fremkom med enkelte præciseringer og tilføjelser.
Teksten er nu tilrettet disse bemærkninger og fremgår af bilag i. Teksten er
ligeledes sendt i høring hos Frederikssund Erhverv.
Den foreløbige tidsplan for anden del af politikken, der skal definere tiltag, der kan
medvirke til udmøntning af politikken, foreslås at have følgende forløb:
• Frederikssund Erhvervs bemærkninger samt administrations oplæg til tiltag til
understøtning af udmøntning af politikken fremlægges på Vækstudvalgets
møde for drøftelse på september-mødet.
• Endeligt forslag til erhvervs- og vækstpolitik fremlægges på Vækstudvalgets
møde i oktober.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Endelig udkast til første del af erhvervs- og vækstpolitikken indarbejdes i
forslag til Planstrategien.
2. Forslag til foreløbig tidsplan for anden del af erhvervs- og vækstpolitikken,
hvori tiltag til udmøntning af politikken defineres, følges.

Beslutning
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Indstillinqens punkt i oa 2 qodkendt.
• Bilaa 1 Erhvervs- oa Vækstpolitik udaave

a

48 Tiltag til understøtning af detailhandlen

Sagsfremstilling
På Vækstudvalgets møde den 2. juni 2015 drøftede man, hvorledes man kunne
understøtte de fire hovedbyers detailhandel. På den baggrund bad Vækstudvalget
administrationen tilvejebringe 3 - 4 forslag, der kan indgå i budgetforhandlingerne
2016 - 2019.
Der er efterfølgende taget kontakt til repræsentanter de fire hovedbyers
detailhandel:
Jægerspris
Skibby Aktive
Slangerup City - og
Frederikssund Erhverv.
De fire organisationer har bidraget med mange gode forslag til, hvorledes de ser,
at kommunen kan understøtte detailhandlen i deres by. Alle forslagene er samlet i
bilag i tillige med administrationens bemærkninger og anbefalinger.
Det bemærkes, at nogle af de indgående ideer vurderes at være indeholdt i
opgaveporteføljen i de to kontrakter Frederikssund Kommune har med
Frederikssund Erhverv. Vækstrådet har derfor mulighed for umiddelbart at bede
FE om at igangsætte arbejdet samt dialog med de relevante netværk. For så vidt
angår arbejdet med de lokale handelsnetværk, anbefales det, at FE tager initiativ
til halvårlige møder med disse. Fler vil det ligeledes være relevant, at
medarbejdere fra kommunen også deltager. Mødernes konklusioner og
debatpunkter indgår efterfølgende i Frederikssund Erhvervs halvårsstatus til
Vækstudvalget.
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Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling:
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Vækstudvalget drøfter de indkomne forslag og administrationens
anbefalinger med henblik på udvælgelse af projekter, der ønskes medtaget
til budgetforhandlingerne 2016 - 2019
2. Vækstudvalget beder FE forestår halvårlige møder med de fire
handelsnetværk samt relevante medarbejder fra kommunen. Mødernes
konklusioner og debatpunkter indgår efterfølgende i Frederikssund Erhvervs
halvårsstatus til Vækstudvalget.

3. Kommunale temamarkeder, der vurderes indeholdt i FE's kontrakt for
turisme og erhverv, kan igangsættes.

Beslutning
Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt.
• Bilag 1 - Tiltag til understøtning af detailhandlen (V2V)

