Side 1

FREDERIKSSUND
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Referat

44 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

45 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Oversigt over sager til Vækstudvalget i 2016
• Vækstregnskab - orientering om mulig fremtidig kvartal-status på nøgletal for erhvervslivet.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Saosliste vedrørende Vækstudvalaet 2016 auaust
46 Budget 2017 - Handlinaskataloa

Sagsfremstilling

Side 2

På mødet den 27. januar 2016 vedtog Byrådet rammerne og tidsplanen for
arbejdet med budget 2017.
Jævnfør tidsplanen for budgetarbejdet skal forslag til budget 2017 drøftes i
fagudvalgene på møderne i august.
Der har siden januar været arbejdet på at beskrive og kvalificere forslag til
effektiviseringer i et samlet Handlingskatalog.
Forslagene i Handlingskataloget blev præsenteret for Byrådet og Hoved-MED på
temamødet den 22. juni.
Materialet er omfattende og der vil være mulighed for at stille afklarende
spørgsmål til forslagene indenfor eget område på mødet.
Handlingskataloget indeholder forslag for i alt 102 mio. ler. Der skal indarbejdes
effektiviseringer for 70 mio. ler. for at sikre en fortsat sund økonomi i balance.
Forslagene i Handlingskataloget vil indgå i byrådets drøftelser om budget 2017 på
budgetseminaret den 25. og den 26. august.

Økonomi
Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 20172020 fastlægges.

Indstilling
Direktionen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Udvalget drøfter forslagene indenfor eget område.

Beslutning
Forslagene blev drøftet.

47 Status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2016

Side 3

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling
I forlængelse af det politiske partnerskab med KL i 2015 har Vækstudvalget
prioriteret følgende tre temaer for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund i 2016:
•Styrkelse af ungeindsatsen.
•Skærpelse af den helhedsorienterede indsats.
•Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne.

Vækstudvalget i Frederikssund kommune har prioriteret de fire politiske
målsætninger, som beskæftigelsesministeren har meldt ud for 2016.
I lyset af at Frederikssund kommune i 2016 og de kommende år ser ud til at få en
betydelig tilgang af flygtninge og familiesammenførte, har Vækstudvalget
endvidere prioriteret integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte.

Der er hermed 5 prioriterede fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2016:
1. Flere unge skal have en uddannelse - styrkelse af ungeindsatsen.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på
arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats - skærpelse af den
helhedsorienterede indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes styrkelse af samarbejdet med virksomhederne.
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5. Styrkelse af den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og
familiesammenførte.

I Frederikssund Kommune er disse 5 prioriterede fokusområder udmøntet i
nedenstående 9 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2016.

Her gives en konkret status og en vurdering af om resultatmålene forventes nået.
Der er nu ligeledes indarbejdet en sammenligning med udviklingen eller niveauet i
klyngen af sammenligningskommuner for alle resultatmålene.

i. Resultatmål: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 255
fuldtidspersoner i december 2016, svarende til et fald på 14 % i forhold til december
2014.
Status ultimo juni 2016 er 275 unge på uddannelseshjælp. I forhold til
udgangspunktet i december 2014 har udviklingen i Frederikssund været n
procentpoint bedre end i klyngen af sammenligningskommuner.

På baggrund af den hidtidige udvikling og den forventede indsats, vurderes det at
resultatmålet vil blive nået.

2A. Resultatmål: Antallet af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere skal
begrænses til 385 personer i december 2016, svarende til et uændret niveau i
forhold til december 2014.
Status ultimo marts 2016 er 388 langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere. I
forhold til udgangspunktet i december 2014 har både Frederikssund og klyngen af
sammenligningskommuner oplevet en stigning på 1 procentpoint i antallet af
langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere.
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På baggrund af den hidtidige udvikling og forventninger til indsatsen i resten af
2016 vurderes resultatmålet fortsat at være realistisk.

2B. Resultatmål: Antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger skal
nedbringes til 85 forløb i december 2016, svarende til et fald på 16 % i forhold til
december 2014.

Status ultimo april 2016 er 124 sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger. I
forhold til udgangspunktet i december 2014 har udviklingen i Frederikssund til og
med april måned i år samlet set været 29 procentpoint dårligere end i klyngen af
sammenligningskommuner.

I 2016 har den indsats der blev sat i værk i januar medført et betydeligt fald. Der
var primo juli 2016 m langvarige sager - et fald på godt 20 %. Denne udvikling
forventes fastholdt i resten af 2016, således at resultatmålet på højst 85 forløb på
over 52 uger forventes nået.

3. Resultatmål: Antallet af langtidsledige - det vil sige ledige, der har været ledige
i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til højst
255 personer i december 2016, svarende til et fald på 12 % i forhold til december
2014.
Status ultimo maj 2016 er 249 personer. I forhold til udgangspunktet i december
2014 har udviklingen i Frederikssund været 2 procentpoint bedre end i klyngen af
sammenligningskommuner.
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Udviklingen forventes at fortsætte i resten af 2016 og det vurderes at
resultatmålet vil blive nået.

4A. Resultatmål: Jobcentret vil medvirke til at besætte minimum 162 ordinære job
i 2016, svarende til en stigning på 50 % i forhold til 2014.
Status ultimo juni 2016 er 70 ordinære job.

Antallet af ordinære jobs i maj og juni har ikke helt levet op til forventningerne,
men bl.a. via mere opsøgende arbejde i efteråret, forventes resultatmålet at blive
nået.

4B. Resultatmål: Antallet af delvise raskmeldinger (borgeren kommer tilbage på
sin arbejdsplads på nedsat tid) skal øges til 760 personer i 2016, svarende til en
stigning på 15 % i forhold til 2014.
Status ultimo maj er 329 forløb/personer. I Frederikssund havde 11,4 % afalle
sygedagpengemodtagerne i maj været delvist raskmeldte. I klyngen var det 12,6 %.

Med udgangspunkt i en styrket opsøgende virksomhedsindsats på
sygedagpengeområdet forventes der en vækst i andelen af delvise raskmeldinger.
Resultatmålet om 760 personer kan, i lyset af den klart faldende tendens i det
samlede antal sygemeldte, vise sig sværere at nå i mål med.

Side 7

4C. Resultatmål: Antallet af virksomhedsrettede tilbud til
kontanthjælpsmodtagere skal øges til 480 i 2016, svarende til en stigning på 25 % i
forhold til 2014.
Status ultimo juni 2016 er 352 virksomhedsrettede tilbud til
kontanthjælpsmodtagere. Til og med juni, har 38 % af kontanthjælpsmodtagerne
været i et virksomhedsrettet tilbud i Frederikssund. Det er 37 % i klyngen af
sammenligningskommuner.

På baggrund af det indtil juni opnåede antal virksomhedsrettede tilbud vurderes
det at resultatmålet vil blive nået.

5A. Resultatmål: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, der modtager tilbud, skal øges fra 79 % i 2015 til 90 % i
2016.
Status ultimo juni 2016 er, at 92 % af kontanthjælpsmodtagerne omfattet af
integrationsprogrammet har modtaget tilbud. I klyngen er det 93 %.

Resultatmålet er pt. opnået.

5B. Resultatmål: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud, skal øges fra
16 % i 2015 til 35 % i 2016 - hvilket forventes at svare til et mål om 120
virksomhedspraktikker i december 2016.
Status ultimo juni 2016 er, at 54 % af kontanthjælpsmodtagerne omfattet af
integrationsprogrammet har modtaget et virksomhedsrettet tilbud. I klyngen er
det 53 %.
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Resultatmålet er pt. opnået. Det høje niveau på dette tidspunkt afåret skyldes at
Frederikssund ikke til dato har modtaget så mange nye flygtninge som oprindeligt
meldt ud.

I det vedlagte bilag "Jobcenterstatus" er opfølgningen på 2oi6-målene vist i grafisk
form, suppleret med grafer for udviklingen i bruttoledigheden, samlet udviklingen
i antal sygedagpenge forløb og borgere omfattet af integrationsprogrammet på
offentlig forsørgelse.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Vækstudvalaet-lobcenterstatus - juli 2016
48 Beslutning om fokusområder for Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling
Fremlæggelse af forslag til beskæftigelsespolitiske fokusområder for
Frederikssund i 2017 med henblik på udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017.
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På baggrund af Vækstudvalgets valg af fokusområder vil dertil Vækstudvalgets
møde i november blive udarbejdet konkret oplæg til resultatmål, strategier og
indsatser for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund. På udvalgets møde i
december vil oplæg til endelig Beskæftigelsesplan 2017 blive forelagt.
Beskæftigelsesministeren udmeldte den 24. juni 2016 fire beskæftigelsespolitiske
mål, som den overordnede retning for arbejdet med den aktive
beskæftigelsesindsats på tværs af landet.
1.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2.

Flere unge skal have en uddannelse

3.

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige

kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Ministerens mål skal ses i lyset at den generelt faldende ledighed, hvor flere har
fået fodfæste på arbejdsmarkedet, og ledigheden fortsat ventes at falde.
Denne positive udvikling skal understøttes ved at virksomhederne får adgang til
den arbejdskraft der efterspørges og ved en styrket indsats for de borgere, der
aktuelt er langt fra arbejdsmarkedet.
Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2017 er nærmere beskrevet i
vedhæftede notat dateret 24. juni 2016 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering.
Ministerens mål ligger på linje med de politiske prioriteringer for
beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund og i direkte forlængelse af de
beskæftigelsespolitiske målsætninger, der er prioriteret i Beskæftigelsesplan 2016.

Ministermål 2017

Prioriterede temaer
Frederikssund
v

<

>
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1

Virksomhederne skal sikres den

Styrkelse af samarbejd

nødvendige og kvalificerede

virksomhederne

arbejdskraft
2

Flere unge skal have en uddannelse

Styrkelse af ungeindsa'

3

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Skærpelse af den

herunder langtidsledige

helhedsorienterede inc

kontanthjælpsmodtagere skal tættere
på arbejde
4

Flere flygtninge og familiesammenførte

Integrationsstrategien

skal være selvforsørgende

1.

Styrket samarbejde med virksomhederne med henblik på effektiv rekruttering

og sikring af at flere kommer i virksomhedsrettede tilbud er allerede i 2016 et
prioriteret indsatsområde, og der er, som det fremgår af dagsordenspunktet
"Status på resultatmål", gang i en positiv udvikling, hvor virksomhederne får støtte
til rekrutteringsudfordringer fra Jobcenteret i Frederiksund, men også via
Nordsjællands Rekrutteringsservice. Samtidig er der vækst i antallet af borgere i
alle målgrupper der kommer i virksomhedsrettede tilbud. Denne udvikling skal
gerne udbygges i 2017.
2.

Styrkelse af ungeindsatsen og dermed målet om at flere unge får en

uddannelse har med etableringen af Ungekontakten i januar 2016 fået et godt
afsæt for en fælles kommunal indsats, samt et tættere samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne. Der har, som det fremgår af "Status på resultatmål#,
været et fald i antallet af uddannelsesydelsesmodtagere, men der er fortsat en
betydelig gruppe unge, især med vanskeligheder i.f.h.t. at få en uddannelse, der
kræver en indsats. Opbygningen af et erhvervsuddannelsesmiljø på Campus vil
yderligere styrke mulighedere for at flere unge kommer i gang og gennemfører en
Uddannelse. Fokus på at flere unge i det hele taget gennemfører en uddannelse
og fokus på at flere får en erhvervsuddannelse vil også i årene fremover være et
væsentligt indsatsområde.
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3.

Skærpelse af den helhedsorienterede indsats der sikrer at flere i udkanten af

arbejdsmarkedet kommer tættere på arbejdsmarkedet, er også et fokusområde
der allerede er prioriteret i 2016, og som kræver et langt sejt træk for at nå i mål.
Indsatsen for at især langvarige kontanthjælpsmodtagere kommer i
virksomhedsrettede tilbud er som det fremgår af "Status på resultatmål" øget i
2016. Indsatsen omkring borgere med komplekse udfordringer eller
markant nedsat arbejdsevne er via rehabiliteringsteam, helhedsorienterede og
koordinerede indsatser et indsatsområde i årene fremover.
4.

Udmøntningen af kommunens integrationsstrategi, og sikring af at flere

flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende, er ligeledes allerede i
2016 et betydeligt indsatsområde. Som det fremgår af Status på resultatmål, er
der sket et betydeligt ryk i at flere kommer i aktive og virksomhedsrettede tilbud,
en indsats der skal yderligere styrkes fremover. Kommunen vil også i 2017 skulle
modtage en hel del nye flygtninge og familiesammenførte hvilket i sig selv gør, at
opgaven prioriteres. Udmøntningen af den nye samlede integrationsstrategi for
kommunen, samt understøttelse at tre- og toparts aftalerne på området gør
integrationsindsatsen til et betydeligt fokusområde.
Det er på denne baggrund administrationens vurdering at ministerens
målsætninger for 2017 er dækkende for de udfordringer, vi også i Frederikssund
bør have særlig fokus på i Beskæftigelsesplan 2017.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget drøfter og beslutter fokusområder for Beskæftigelsesplan 2017, herunder om der
ønskes fokusområder udover de fire ministermål.

Beslutning
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Udvalget drøftede forslag til fokusområder for Beskæftigelsesplan 2017. Udvalget
ønsker et oplæg til at inddrage sygedagpenge og jobafklaringsforløb som et
yderligere fokusområde i Beskæftigelsesplanen 2017.
• Udmelding af ministermål 2017
• Notat - Beskæftioelsespolitiske mål for 2017
aq

Endelig godkendelse afvæ kst- oa Erhvervspolitik

Sagsfremstilling
På Vækstudvalgets møde den 2. februar 2016 tog Vækstudvalget udkast til
indsatser i forbindelse med udmøntning af Erhvervs- og Vækstpolitikken til
efterretning. Vækstudvalget besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes
økonomisk overslag til udmøntning af indsatserne, som efterfølgende skulle
fremlægges for Vækstudvalget.
Ved gennemgang af indsatserne, er der ikke fundet aktiviteter, der udløser
finansiering. Nogle indsatser er igangsat indenfor eksisterende budgetter - andre
kan rummes i kommunens eksisterende arbejdsområder. Der er derfor ikke
udarbejdet overslag på finansiering.

Det foreslås, at erhvervs- og vækstpolitikken udgives i en digitalversion, som tilgås
fra kommunens hjemmeside og erhvervsportalen samt etableres som link som
vækstudvalgets medlemmer kan placere i forbindelse med autosignaturen i
outlook.

Udkast til endelig udgave af Erhvervs-og Vækstpolitikken fremlægges på mødet.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
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Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Vækstudvalget tager til efterretning at ingen af erhvervs- og vækstpolitikkens indsatser
medfører finansiering.
2. Udkast til Erhvervs- og Vækstpolitikkens udgives i digital form.

Beslutning
Indstillingens punkti blev taget til efterretning.
Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

50 Status på byaaesaasbehandlinaen/erhvervssaaer

Sagsfremstilling
Det tværfaglige erhvervsteam arbejder på en række områder på en stadig
optimering af kommunens service til erhvervslivet. I den forbindelse har vi en
fortsat opmærksomhed på sagsbehandlingstider samt den oplevelse, som den
enkelte ansøger har i sit møde med kommunen. Vi sender derfor en lille survey ud
til alle ansøgere i forbindelse med, at der meddeles byggetilladelse i en given
erhvervssag.

Udtræk fra surveyen vedlægges som bilag i.

Der har i første halvdel af 2016 været en markant forøget aktivitet på området.
Således registrerede vi for hele 2015 48 nye byggesager i erhvervskategorien. I det
første halvår af 2016 er der registreret 53.
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71 % af sagerne løses indenfor kommunens servicemål, som sætter
sagsbehandlingstiden til 3 - 5 uger. Den faktiske sagsbehandlingstid placerer i
følge Trafik- og Byggestyrelsen seneste opgørelser Frederikssund Kommune som
nummer 4 i Danmark, når der måles på bruttobehandlingstiden for
erhvervsbyggeri. Måles der på nettobehandlingstid er Frederikssund Kommune
nummer 9.

Erhvervssagerne er af meget forskellig karakter og kompleksitet, hvilket kan
afspejles i sagsbehandlingstiden, men ikke nødvendigvis gør det. Den helt
afgørende faktor for et optimalt
sagsbehandlingsforløb vurderes fortsat at bero på en god dialog med ansøger, gerne før ansøgningen sendes ind. Erhvervsteamet oplever et stadig mere
udbredt kendskab til - og interesse for forhåndsdialogen fra ansøgers side, og det
vurderes derfor, at erhvervsservicen vil kunne udvikles yderligere.

Over 80 % af ansøgerne er tilfredse eller meget tilfredse med det samlede
sagsforløb.

Erhvervsteamet oplevelse af sagsforløbene stemmer overens med surveyens
resultater, og teamet har fortsat opmærksomhed på de sager, der ikke forløber
optimalt. Fler forsøger vi først og fremmest gennem dialog at løse sagen til
ansøgers bedste.

Økonomi
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Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:

i. Opgørelsen vedrørende behandling af erhvervsbyggesager i i. og 2. kvartal 2016
tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
• Bilag 1- survey i. -oo 2 . kvartal 2016

