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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 2. maj 2016

---------—

Byrådssalen kl. 15.15

Referat

21 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt
Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
2A

Meddelelser

Sagsfremstilling
ErhvervsNyt nr. 5 er vedlagt til orientering. Nyhedsbrevet er udsendt via digital
post til samtlige CVR-registrerede virksomheder i kommunen.
Brev fra RAR Hovedstaven om beskæftigelsesplaner 2016.
Års hjul.
Invitation til konference om flygtninge og beskæftigelse.
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Dagsorden til fællesmødet mellem Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget kl.
1545 -1645.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
• Nyhedsbrev Erhverv 2016 - Nr ^
• Beskæftigelsesplaner 2016 - brev fra RAR Hovedstaden.pdf
• Saasliste vedrørende Vækstudvalaet 2016 april.docx
• Dagsorden til Fællesmøde - Uddannelsesudvalget oa Vækstudvalaet
• Invitation
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Statistik fra Ankestyrelsen 201 g

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

Sagsfremstilling
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Ankestyrelsen udarbejder årligt statistik over klager til Ankestyrelsen over
kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Vækstudvalget
orienteres hermed om Ankestyrelsens opgørelse for 2015.
Opgørelsen viser, at Ankestyrelsen i 2015 har modtaget 17 klager over
Frederikssund Kommune inden for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 66
klager inden for lov om aktiv socialpolitik og 67 klager inden for
sygedagpengeloven, jf. tabel i. Antallet af klager ligger samlet set på niveau med
2014. Ankestyrelsen har i 2015 truffet i alt 158 afgørelser inden for de tre
lovområder.
Tabeh: Tilgang a f sager og afgørelser, Frederikssund Kommune, 2014 og 2015
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Tilgang af sager
Afgørelser
Lov om aktiv socialpolitik
Tilgang af sager
Afgørelser
Sy ged a gpen geloven
Tilgang af sager
Afgørelser

2014

2015

16
34

17
16

70

ao

66
86

62
88

67
56

Ankestyrelsens afgørelser er opdelt i fire kategorier:
Afvisning. 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.
Hjem vist Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og
træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der 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.
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A

Ankestyrelsen har opgjort omgørelsesprocenten inden for hvert lovområde.
Omgørelsesprocenten er den andel af sagerne, som enten ændres eller
hjemvises ud afalle sager, ekskl. de afviste sager. Omgørelsesprocenten er for
Frederikssund Kommune 7 % inden for lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 28 %
inden for lov om aktiv socialpolitik og 12 % inden for sygedagpengeloven. Inden
for sygedagpengeområdet er der væsentligt færre omgørelser i kommunens
sager end i 2014. Omgørelsesprocenten ligger på alle tre områder under
landsgennemsnittet, se tabel 2.
Tabel 2: Omgørelsesprocent, Frederikssund Kommune og hele landet /20 14 og
2015
2014
2015
Frederikssund Hele landet
Frederikssund Hele landet
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
6
11
7
17
Lov om aktiv socialpolitik
26
27
2S
31 .
Sygedagpengeloven
22
19
12
16
<
>
Om gørel&e&prDcen t

Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling
Socialchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Flenrik Fledeboe (F).
• Ankestatistik - Frederikssund Kommune, i. halvår 201^
26 Opfølgning på budaetaftale 2016

Sagsfremstilling
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Budgettet for 2016 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle
byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).
Der er udarbejdet en status for implementeringen af budgetaftalen. Formålet med
opfølgningen er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat, og at give
mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne
forslag ikke indfries som forventet.
Denne opfølgning er den første af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning
pr. 30/6 samt 30/9.
Status er opdelt i 2 bilag, som er vedlagt sagen. I bilagene er det angivet om
projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).
Overordnet set viser status, at samtlige projekter er implementeret eller
undervejs.
Status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger i forhold til opfyldelse af
budgetaftalen.
Aftalen indeholdt 56 konkrete tilpasninger af det kommunale serviceniveau, samt
en række temaer som ønskes fremmet i budgetperioden.
Bilag B. "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten, rummer
følgende overordnede punkter:
• Idrætsvision
• Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden
• Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning
• Ældreområdet - analyse demografi
• Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre
• Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale
• Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel
• Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale
• Private fællesveje og gadebelysning
• Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering
• Klima og miljø - Reduktion i CO2
• Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes
• Kollektivtrafik
• Space Management
• Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer
• Fokus på sygefravær

Side 6

• Indkøb og konkurrence
• Aktivitet og byliv i havnen
Bilag C. "Konkrete tiltag", som indeholder en status på de 56 forslag, som blev
godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Forslagene indeholder
samlede budgetforbedringer for i alt 55 mio. ler.
Samtlige tiltag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme, der
er besluttet.

Økonomi
Første status viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 forventes implementeret
som forudsat. Der er ikke behov for afledte tillægsbevillinger.
Indstilling
Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 til
orientering for Vækstudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Flenrik Fledeboe (F).
• Bilag A. Budaetaftale 2016
• Bilag B. Temaer
• Bilag C. Konkrete tiltag
27

Budget 2017 - status på budgetarbejdet

Sagsfremstilling
Arbejdet med at finde forslag til effektivisering i forbindelse med budget 20172020 kvalificeres og udvikles løbende.
På mødet gives en status for de forslag, der arbejdes med.
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På møderne i juni og august præsenteres alle forslag i et samlet handlingskatalog
som oplæg til budget 2017.
Økonomi
Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 20172020 fastlægges.

Indstilling
Direktionen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.
Beslutning
Oplægget blev drøftet.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

28 Budgetopfølgning pr. n. marts - Vækstudvalaet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes Styrelse jr 40
Sagsfremstilling
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr.
31. marts 2016 for Vækstudvalgets samlede driftsområde. Budgetopfølgningen har
givet anledning til en egentlig negativ tillægsbevilling på -8,i mio. ler.
(mindreudgift), samt omplacering mellem udvalg på -0,68 mio. ler.
Den nye refusionsreform er trådt i kraft pr. 1. januar 2016. Prognosegrundlaget er
på grund af sparsomt afregningsgrundlag generelt usikkert og området vil blive
fulgt tæt frem mod budgetrevisionen 30/6 2016. Prognosen omkring forsikrede
ledige tager afsæt antallet af forsikrede ledige, der allerede i 2. halvår af 2015 var
på et væsentligt lavere antal end forudsat i budgettet. Derfor forventes prognosen
på dette område at være mere entydig.
Den egentlige tillægsbevilling på -8,1 mio. ler. omhandler;
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- Antallet af forsikrede ledige (A-dagpenge), som er faldet markant
(landstendens) og som følge heraf reduceres budgettet med -8,i mio. ler. Der
forventes 481 helårspersoner i 2016, hvor der i budgettet var forudsat 588
helårspersoner.
Kom pensationsbeløb vedrørende forsikrede ledige
Kommunen kompenseres for forsikrede ledige (A-dagpenge) ved refusion af
ydelsesudgifter samt gennem et særligt beskæftigelsestilskud (del af kommunens
indtægtsgrundlag). Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et
merudgiftsbehov. Grundtilskuddet svarer til den enkelte kommunes samlede
tilskud i året 2 år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og
lønniveau. Merudgiftsbehovet beregnes for kommunerne under et som forskellen
mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede/faktiske kommunale
nettoudgifter for tilskudsåret. Der udmeldes et foreløbig beskæftigelsestilskud
året før tilskudsåret, i selve tilskudsåret sker der en midtvejsregulering af
beskæftigelsestilskuddet og i året efter tilskudsåret opgøres og udmeldes det
endelig beskæftigelsestilskud (efterregulering).
Er kommunens andel af ledigheden i landsdelen mindre end andelen af ledigheden
to år tidligere kan der forventes en økonomisk gevinst. Beskæftigelsestilskuddet
indgår som en del af Økonomiudvalget budgetramme. På baggrund af en
opgørelse fra KL, forventes det endelige beskæftigelsestilskud for 2015 at resultere
i en positiv efterregulering på -3,8 mio. ler. (merindtægt). I midtvejsreguleringen
for 2016 forventes dog en negativ midtvejsregulering på 0,5 mio. ler. De nævnte
reguleringer vil blive medtageti Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31/3
2016.
Omplacering til øvrige udvalg på -0,68 mio. ler. er sammensat af;
- Der omplaceres -0,6 mio. ler. vedrørende udgift til kommunelæge som
organisatorisk tilhører Sundhedsudvalget. Tidligere har udgiften været fordelt
med 2/3 til Vækstudvalget og 1/3 til Sundhedsudvalget.
- Budgettet til Jobcentret (konto 6) reduceres med 80.000 ler. i årene 2016-2020
og skyldes udmøntning af lønbesparelse som følge af arbejdstidsændringer for
administrativt personale (forslag 026 i budgetaftalen for 2016).
Økonomi
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Budgetrevisionen pr. 31. marts 2016 viser, at budgettet på Vækstudvalget
overholdes. Der gives en negativ tillægsbevilling på -8,i mio. ler. vedrørende
forsikrede ledige, som lægges i kassen.
Der flyttes budgetmidler på -0,68 mio. ler. til øvrige udvalg.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Egentlig negativ tillægsbevilling på i alt -8,i mio. ler. vedrørende forsikrede ledige
godkendes.
2. Omplaceringer mellem udvalg på i alt -0,68 mio. ler. godkendes.
Beslutning
Indstillingens plet. 1 og 2 anbefales.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
• Vækstudvalaet - Fie skabelon - 21-02-2016
• 21.02.16 Noter til forbruasrapport - Vækstudvalaet
2Q. Veien til uddannelse eller beskæftigelse

Sagsfremstilling
Projekt "Vejen til uddannelse eller beskæftigelse" er afsluttet med lovende
resultater og skal nu implementeres.
Frederikssund Kommune har med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen afprøvet
en særlig samarbejdsmodel, der skal bringe anbragte eller tidligere anbragte unge
i uddannelse eller beskæftigelse. Projektperioden var l-årig og afsluttedes 1.4.2016.
Projektleder har været Helle Brandt Jensen. Projektet har været forankret i
Familieafdelingen med meget tæt kontakt til Ungekontakten.
Kort fortalt består projektets samarbejdsmodel af: Formøder med den enkelte
unge. Samarbejdsmøder med deltagelse af den unge og alle relevante
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fagpersoner. På møderne bliver der indgået helt konkrete aftaler, som bliver
nedskrevet og tidsangivet. Endelig foregår en kontinuerlig opfølgning af aftalerne.
Projektets mål var:
95 % af de deltagende unge er i uddannelse eller beskæftigelse 31.3.2016.
85 % af de unge oplever sig inddraget.
90 % af de deltagende fagpersoner oplever, at samarbejdet er forbedret eller
markant forbedret.
- Alle mål er blevet opfyldt.
Der har deltaget 24 unge. Ved projektets afslutning er 22 i uddannelse eller form
for beskæftigelse. Mange udtalelser fra de unge vidner om inddragelse med meget
positiv effekt. På et afsluttende møde med alle de involverede fagteam gives der
en generel tilkendegivelse af, at det brede samarbejde og fælles viden gør en
markant forskel.
Projektet er nu afsluttet men skal med baggrund i de positive resultater
videreføres i den almindelige drift. Det er besluttet, at samarbejdsmodellen skal
anvendes over for alle unge, der skal overgå fra Familieafdelingen til Social Service
samt de anbragte unge på ungdomsboligerne på Birkevænget. I Familieafdelingen
vil projektleder Helle Brandt Jensen fortsætte med at støtte ungesagsbehandlerne
og medarbejderne på Birkevænget i brugen af samarbejdsmodellen. Der vil
sideløbende blive iværksat undervisningsforløb med medarbejdere fra Social
Service og Ungekontakten. Ledelsen i Familieafdelingen, Social Service og
Jobcentret vil løbende følge implementeringen.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Familiechefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.
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Fraværende:
Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
• Standardrapport - Veien til uddannelse oa beskæftigelse
2Q Status på Unaekontakten oa analyse af unaearuppen

Sagsfremstilling
Indledning
I budget 2015 besluttede Byrådet en forstærket ungeindsats i Frederikssund
Kommune ved etablering af Ungekontakten.
På fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget i april 2015 vedtog
udvalgene Strategi for Ungekontakten - "Vejen til uddannelse".
På fællesmøde i november 2015 blev der givet status på etableringen samt
pejlemærkerne for Ungekontakten.
På dette fællesmøde gives en status i perioden fra Ungekontaktens åbning den 4.
januar 2016 og de første godt tre måneder samt præsenteres en opdateret
analyse af gruppen af unge der modtager uddannelseshjælp i Frederikssund.
Ungekoordinator Keziban Bilal Aydin vil på mødet uddybe arbejdet i
ungekontakten især med fokus på samarbejdet på Campus om at fastholde unge i
uddannelse og det tværfaglige samarbejde omkring de unge med barrierer i
forhold til uddannelse
Ungekontakten siden åbningen i januar
Ungekontakten samler hele Jobcentrets ungeindsats, ungevejlederne fra UU-Vest,
rådgivere fra Social Service, ydelsesmedarbejdere fra Borgercentret, medarbejder
fra Familieafdelingen samt SSP koordinator. Jobcentrets ungeindsats og
ydelsesmedarbejdere fra Borgercentret bemander Ungekontakten i rådhusets
åbningstid, øvrige medarbejdere bemander Ungekontakten 12 timer ugentligt.
Pejlemærkerne for Ungekontakten har fokus på, at den unge kun skal henvende
sig ét sted, ingen går forgæves, ansøgning, vejledning og visitation sker ét sted, så
den unge ikke skal rende spidsrod mellem forskellige afdelinger, og bliver mødt
med et entydigt uddannelsesrettet fokus.
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Alle unge får en samtale ved første henvendelse, hvor der tages stilling til det
videre forløb, til forskel fra tidligere, hvor den unge fik en tid til samtale en uge
efter. Såfremt der under samtalen med den unge opstår behov for inddragelse af
andre områder, eksempelvis socialområdet med henblik på afdækning af
støttebehov, inviteres rådgiver med til samtale. Rådgiver starter umiddelbart efter
samtalen Voksenudredningsmetoden med henblik på at afklare den unges
støttebehov efter sociallovgivningen.
Der tages først stilling til ansøgning om uddannelseshjælp i forlængelse af
samtalen, hvilket er medvirkende til, at de unge i højere grad fokuserer på
uddannelsesmuligheder ved visitationssamtalen.
Ydelsesrådgiveren overtager efter visitationssamtalen og giver råd og vejledning
om økonomien forbundet med at modtage uddannelseshjælp. Mindst 9 unge er
siden januar blevet "vendt i døren", dvs. de har valgt slet ikke at ansøge om
uddannelseshjælp.
Siden åbningen i januar har der været 112 henvendelser fra unge, der ikke har en
sag i forvejen. Hovedparten henvender sig med et ønske om at ansøge om
uddannelseshjælp. De unge udfylder et skema, hvor de bl.a. svarer på spørgsmål,
der danner grundlag for vurderingen af deres uddannelsesparathed. De "nye" unge
har bl.a. følgende kendetegn:
•80 % er i aldersgruppen 18-24 år.
•65 % er mænd.
•62 % har enten 9.klasse eller 10.klasse som højeste gennemførte
uddannelsesniveau.
•12 % angiver at være ordblinde.
•48 % har tidligere modtaget uddannelseshjælp.
•27 % angiver, at de enten har en støttekontaktperson eller lign. tilknyttet ved
deres henvendelse.
•16 % er tilflyttere til Frederikssund Kommune.
På baggrund af første samtale er 28 % visiterede åbenlyst uddannelsesparate og
43 % visiterede som uddannelsesparate. De åbenlyst uddannelsesparate visiteres
til nytteindsats. En del af de åbenlyst uddannelsesparate vælger derfor at trække
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deres ansøgning om uddannelseshjælp tilbage, for i stedet at klare sig på anden
vis. Alle uddannelsesparate unge starter i tilbud "Klar til Uddannelse" indenfor i
uge, hvor de dels orienteres om ret og pligt, dels bliver læse skrive testet og får
udarbejdet uddannelsesplaner.
Det er vanskeligt at konkludere entydigt på resultaterne af indsatsen på så kort en
bane, som de første tre måneder. Overordnet ser udviklingen ud til at gå i den
rigtige retning. Der er færre unge på uddannelseshjælp end for et år siden og
udviklingen i Frederikssund har i de seneste måneder været bedre end i de
kommuner vi sammenlignes med. Se bilag i.
Andre ungerettede indsatser
Ungekoordinator indgår i Campusrådet i samarbejdet, især med fokus på at
forebygge frafald på ungdomsuddannelserne og tiltrækning af nye
erhvervsuddannelseri Frederikssund Kommune.
Der bliver i Ungekontakten arbejdet på at få etableret et frivilligt mentorkorps, der
skal støtte de unge til at starte og fastholde dem i uddannelse, arbejde og sunde
fritidsinteresser. Der er ansøgt om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering til etablering af et frivilligt mentorkorps. Ansøgningen er udarbejdet
og indgivet i samarbejde med Frivilligforening Gadespejlene, der har mange års
erfaring med mentoring for unge i aldersgruppen 15 - 30 år. Der forventes svar fra
Styrelsen ultimo juni 2016. Målet er at der indgå samarbejdsaftale med
Gadespejlene således at der kan startes op i september 2016.
Det fremgår, at 18 % af de unge angiver, at de ikke har 02 i dansk og/eller
matematik fra folkeskolen. Der er i samarbejde med UU-vejlederne og
Ungdomsskolen aftalt, at der startes et matematikhold op for de unge, der
mangler at afslutte folkeskolens afgangseksamen med 02, så de kan tage
optagelsesprøverne på erhvervsuddannelserne. Det første hold starter i uge 18.
Det er en alternativ løsning på, at der ikke er holdopstart på VUC før august 2016
og at vi dermed får de unge opkvalificeret til ungdomsuddannelserne tidligere.
Der bliver pt. arbejdet på at oprette endnu et hold med henblik på opkvalificering i
dansk.
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Analyse af den samlede gruppe på uddannelseshjælp
Der blev i foråret 2015 udarbejdet en analyse over de unge på uddannelseshjælp i
Frederikssund Kommune som nu er gentaget i marts 2016. Analysen giver et
overblik over, hvad der kendetegner gruppen af unge, i forhold til deres
uddannelsesparathed og udfordringer m.m.
• Der er færre modtagere af uddannelseshjælp - et samlet fald på 13 %. Faldet er
størst for de åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate - et fald på 21
%. Faldet for aktivitetsparate er på 7 %.
• Denne positive udvikling har betydet at den "resterende" gruppe af unge på
uddannelseshjælp i 2016 har længere vej til uddannelse. Det kan ses af, at nu i
2016 har 27 % ikke en afgangseksamen fra folkeskolen, hvor det i 2015 var 20 %.
Ligeledes er andelen af uddannelseshjælpsmodtagerne der har to forskellige
barrierer steget fra 37 % til 44 %.
• Der er lidt færre der ikke er i gang med en uddannelsesrettet aktivitet i 2016 i
forhold til 2015. Men stadig ca. 1/3 der af forskellige årsager ikke kan være i gang
p.t.
Forsigtigt kan det konkluderes, at det går godt med at få de uddannelsesparate
videre, og at der er brug for den forøgede tværfaglige indsats over for de
aktivitetsparate unge, som Ungekontakten danner rammen om.
Analysen er vedlagt som bilag 2.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Job &. Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
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Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
• Resultatmål i - Færre unge på uddannelseshiælp
• Bilag 2 - Analyse af gruppen af unge på uddannelseshiælp i 201^ og 2016

