FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 7. februar 2017
Mødelokale F 5., Frederikssund kl. 08.30

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).

2 Meddelelser

Sagsfremstilling
• Brev fra Beskæftigelsesministeren til landets borgmestre.
• Årshjul
• Orientering om frikommune.

Beslutning
Taget til efterretning.

Side 2

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).

• Til kommunerne fra Beskæftiaelsesministeren - januar 2017
• Saasliste vedrørende Vækstudvalaet 2017
1 Årsrapport 2016 - Frederikssund Erhverv

Sagsfremstilling
Med henvisning til Frederikssund Kommunes resultatkontrakt med Frederikssund
Kommune af 20. november 2014 vedrørende erhvervsservice, afsnit 5 afrapportering, vedlægges Frederikssund Erhvervs årsrapport for 2016.
Frederikssund Erhvervs direktør Peter Bo Andersen samt formand for
Frederikssund Erhvervs bestyrelse Michael Tøgersen deltager i mødet, så
Vækstudvalgets medlemmer får mulighed for at stille spørgsmål til rapportens
indhold.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

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

1. Frederikssund Erhvervs afrapportering for 2016 tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Side 3

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).
» Bilag i - Erhvervsindsatsen 2016. rapport til Vækstudvalaet
4 Årsrapport 2016 - turismeindsatsen

Sagsfremstilling
Med henvisning til Frederikssund Kommunes resultatkontrakt med Frederikssund
Erhverv af 20. november 2014 omkring turismeindsatsen, vedlægges
Frederikssund Erhvervsrapport for 2016.
Frederikssund Erhvervs direktør Peter Bo Andersen samt formand for
Frederikssund Erhvervs bestyrelse Michael Tøgersen deltager i mødet, så
Vækstudvalgets medlemmer får mulighed for at stille spørgsmål til rapportens
indhold.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

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

1. Frederikssund Erhvervs afrapportering vedrørende turismeindsatsen 2016 tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).
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• Bilag i: Status turismeindsatser - 2016 - NY
5 Opfølgning på Intearationsmessen

Sagsfremstilling
Integration på arbejdsmarkedet er afgørende for integrationen i det danske
samfund og et aktivt medborgerskab for alle flygtninge. Målsætningen i
lovgivningen og i Frederikssund kommunes integrationsstrategi er klar - alle nye
borgere skal hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet.

Frederikssund kommune har i 2015 og 2016 modtaget i alt nye 184 flygtninge, og
der er fra start fokus på afklaring af kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og
på hurtigst muligt at få iværksat en virksomhedsrettet indsats.
Aktivt engagement fra og et tæt samarbejde med lokale virksomheder er en
forudsætning for, at det kan lade sig gøre at få vores nye borgere ud på
arbejdsmarkedet.
For at skabe opmærksomhed, viden om samt etablere samarbejder og konkret
match mellem ledige flygtninge og virksomhederne afholdt Jobcenteret i
samarbejde med Frederikssund Erhverv en integrationsmesse den 24. november
2016 i Frederikssund Flallen.
Over 100 lokale virksomheder fra mange brancher deltog.
150 nye borgere havde udarbejdet CV og var mødt op til messen, klar til at
præsentere sig selv, møde de lokale virksomheder og komme i gang på
arbejdsmarkedet.
Den livlige aktivitet på messen mundede ud i, at der blev indgået 112 aftaler om
mulige møder mellem borgere og virksomheder.
Jobcenterets virksomhedskonsulenter fik i forbindelse med messen etableret
relationer til flere nye virksomheder, som der ikke tidligere har været et
samarbejde med.

Både under messen og efterfølgende har Jobcentret modtaget positive
tilbagemeldinger fra deltagende virksomheder, der fandt, at messen var godt
planlagt og vel gennemført. Virksomhederne gav ligeledes udtryk for, at de gerne
vil være med til at styrke integrationen, udvikle løsninger og være med til at højne
samarbejdet mellem kommunen og det private erhvervsliv.
De deltagende borgere har ligeledes meldt positivt tilbage om messen.
For at fastholde momentum besøger jobcentret alle de deltagende virksomheder,
samt de, der ikke kunne deltage på messen, men som havde ytret interesse for
messen. Det er allerede blevet til en del virksomhedsbesøg og aftaler om fremtidig
kontakt og samarbejde. Alle virksomheder skal være besøgt inden udgangen af
marts 2017.
Konkret er der for de deltagende borgere afholdt 23 møder mellem borger og
virksomhed, yderligere 27 møder er booket til afholdelse i januar/primo februar.
12 deltagere på messen er kommet i virksomhedspraktik, fire i løntilskud og fire
har fået ordinær beskæftigelse.
Via det fortsatte arbejde forventes det, at der på den korte bane bliver etableret
betydeligt flere praktikforløb, der på sigt munder ud i løntilskudsjob og ordinære
ansættelser.

Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2017 er, at 33 % af
integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet modtager et
virksomhedsrettet tilbud. Inden integrationsmessen i november (hvor de seneste
tal er fra) modtog 18 % et virksomhedsrettet tilbud.

Det fortsatte arbejde med at få flere flygtninge ud i virksomheder er i januar og
februar suppleret med, at jobcenteret deltager i en kampagne for udbredelse af
Integrations Grunduddannelsen (IGU).
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Jobcenteret vil på Erhvervsmessen, der afholdes den 9. februar være
repræsenterede med virksomhedskonsulenter for at pleje og skabe relationer med
lokale virksomheder.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget

Beslutning
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en ny opfølgning i juni 2017.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).

6 lobmesse 2017

Sagsfremstilling
Medlem af Vækstudvalget Hans Andersen (V) har i mail af 29. januar 2017 til Ole
Søbæk anmodet om, at følgende optages på Vækstudvalgets dagsorden:

"Med målet om at hjælpe de omkring 600 ledige dagpenge- og jobparate
kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune i job og sikre, at
virksomhederne i Frederikssund Kommune kan få den nødvendige arbejdskraft jf.
den seneste analyse fra Frederikssund Erhverv foreslås det, at arrangere en
jobmesse i 2017, hvor ledige og virksomheder med behov for arbejdskraft kan
mødes.

Jobmessen vil jeg foreslå arrangeres i samarbejde med Frederikssund Erhverv og
andre organisationer, der kan hjælpe med at få flere ledige i arbejde og sikre, at
virksomheder kan få besat deres ledige stillinger".

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at

1. Henvendelsen fra Hans Andersen (V) drøftes.

Beslutning
Blev drøftet, og administrationen blev anmodet om, til Vækstudvalgets møde i
april 2017, at udarbejde et oplæg til afvikling af en jobmesse.

Fraværende: Poul Flenrik Fledeboe (F).

2 Ansøgning til EU's Socialfond

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 20. april 2016 en sagsfremstilling vedr. rammerne for udvikling
af erhvervsuddannelser i Frederikssund Kommune efter en indstilling fra
Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget. I den forbindelse blev det besluttet, at
der skal udarbejdes en projektansøgning (FUEL) til Socialfonden.
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Sagen blev behandlet igen i juni 2016 i Uddannelsesudvalget og i Vækstudvalget.
Her blev udvalgene præsenteret for en ansøgning, der blev sendt til regionen.
Partnerskabet valgte herefter at trække ansøgningen tilbage, og partnerskabet
har efterfølgende arbejdet videre med ansøgningen i et tæt samarbejde og i tæt
dialog med Region Hovedstaden.

Der er endvidere ændret lidt på organiseringen, idet projektejerskabet er
overdraget fra Frederikssund Erhverv til Frederikssund Kommune.

Der er nu indsendt en ny ansøgning til regionen. Vækstforumsekretariatet i
Region Hovedstaden vil nu gennemgå ansøgningen og udarbejde en indstilling til
Vækstforum Hovedstaden. Vækstforum indstiller herefter ansøgningen til
Erhvervsstyrelsen, der vil udsende endelig besked om godkendelse eller afslag. Der
vil i den periode være mulighed for at gå i dialog med regionen om uklarheder,
uddybninger mv. i projektet.

Kort orientering om FUEL:
FUEL er et 3-årigt projekt, som gennemføres af de seks partnere: Frederikssund
Kommune, Frederikssund Erhverv (FE) og fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord
og Knord.

Med FUEL-projektet arbejdes der på tværs af traditionelle organisatoriske skel for
at understøtte en af Hovedstadsregionens helt store udfordringer - at
virksomheder mangler faglært arbejdskraft, samtidig med at stadigt færre elever
søger optagelse på - og gennemfører - en erhvervsuddannelse.
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Faldende søgning til erhvervsuddannelserne, lav fuldførelsesprocent og ubalance
mellem udbud og efterspørgsel i elevernes søgning, og virksomhedernes udbud af
uddannelsespladser nødvendiggør nytænkende og helhedsorienterede indsatser,
hvis målet om at få 30 % unge til at søge en erhvervsuddannelse i 2025 skal
imødekommes, og hvis virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft skal
sikres nu og fremover. Det er den dagsorden, FUEL adresserer.

Rammen for projektets indsatser er, at alle aktiviteter udspringer af et
tværgående, koordineret og forpligtende samarbejde mellem kommune,
virksomheder (via FE) og erhvervsskoler med fokus omkring det udvidede campus
i Frederikssund. FUEL tilgodeser bredden af interessenternes interesser,
kompetencer, viden og efterspørgsel - en forudsætning for at skabe forandring i
fællesskab. Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen støtter
op om elevernes valg- og læringsprocesser der finder sted i de tre faser i elevernes
liv: Før valg af uddannelse, Under uddannelse og Efter gennemførelse af
grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem. L et i FUEL står for
Læringsmiljø. Læring for de elever, som deltager i projektet - og i højere grad end
før vil vælge - og gennemføre en erhvervsuddannelse. Og læring for de seks
involverede partnere, som i løbet af projektets 3 år vil viden dele og opbygge
læring om fælles løsninger.

Projektansøgningen til EU's Socialfond er vedlagt til orientering.

Økonomi
Med det fremsendte budget vil FUEL skulle medfinansieres fra Frederikssund
Kommunes side med 0,815 mio. ler. i hele projektperioden. Udgiften afholdes
indenfor rammen af den gearingspulje, der er afsat i budget 2017 og 2018 med
2,500 mio. ler. hvert afårene.
I 2016 er der afholdt udgifter til projektudvikling og markedsføringskampagne
sammen med de nye erhvervsuddannelser for 0,575 mio. ler.
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Indstilling
Direktionen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget og
Vækstudvalget.

Historik
Uddannelsesudvalget, 6. februar 2017, plet. 7:
Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).
• Ansøgning
• Bilag 1 Effektkæder Før-Under-Efter-aktiviteter
• Bilag 2 Geografisk udrulning
• Bilag 2 Model over projektet
• Bilag a Brændende platform og proiektresume
• Bilag c;a Bag om tallene for FUEL
• Bilag c; output-effekttal FUEL inkl. langsigtet effekt
• Bilag 6 Partnererklæringer - samlet
• Bilag 7 Partnerskabsaftale Dansk Industri mfl.
• Bilag 8 Partnerskabsaftale Dansk Byggeri mfl.
• Bilag g Oversigt bilag FUEL
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• ImplementerinQsomanisation (eftersendt)
8 Vækstvilkår 2016 - situationsanalyse af vilkår for vækst oa erhvervsliv

Sagsfremstilling
Vækstvilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over
udviklingen, og udarbejdes af Region Sjællands Center for Vækstanalyse jævnfør
KKR-aftalen 2016.
Situationsanalysen af vilkår for vækst og erhvervsliv for Frederikssund Kommune
2016 vedlægges som bilag i. Vær opmærksom på at nogle data stammer fra
tidligere end 2016, idet tal for 2016 endnu ikke er tilgængelige.

Af analysen fremgår, at værdiskabelsen i virksomhederne i Frederikssund
Kommune har været svingende siden 2010, men at beskæftigelsen er steget med
hvad der svarer til 341 fuldtidslønmodtagerjob. Det er primært i industrien og
bygge-anlægsvirksomhederne, at væksten ligger. Således er væksten indenfor
beskæftigelse i industrien større en i Region Hovedstaden og på landsplan.

Både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af
produktionsværdien er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet, men
virksomhederne eksportværdi er status quo i forhold til 2010.

På iværksætterområdet er der i 2014 etableret 128 nye virksomheder. To år efter er
80,4 % stadig virksomme.

Endelig viser analysen at tilflytningen til kommunen har været større end
fraflytningen i 2015. Således steg folketallet med 300 personer i 2015.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).

• Vækst vilkår 2016 - Frederikssund.pdf
a Strukturering af udmøntning af aearinaspulien

Sagsfremstilling
I budgetaftalen 2017 er der afsat en pulje på 5,0 mio. ler., årligt fordelt med 2,5 mio.
ler. i 2017 og 2018 via Økonomiudvalgets implementeringspulje til konkret
samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Puljen skal som
medfinansiering bidrage til, at der kan udvikles lokalt funderet samarbejde om
efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor, - kandidat og PhD-niveau.

Udmøntning af opgaven er placeret med reference til Vækstudvalget.
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Vækstudvalget har bedt administrationen komme med et oplæg til strategi for
arbejdet.

Administrationen ser ingen indikatorer for, at der umiddelbart kan skabes en
stationær afdeling afen eksisterende uddannelsesinstitution i Frederikssund.
Kommunen har ingen historik i forhold til videregående uddannelser, bortset fra
det nu nedlagte seminarie i Jægerspris. Det betyder, at Frederikssund skal "opfinde
sig selv" som uddannelsesplatform og gøre sig synlig på det eksisterende
uddannelsesmarked.
Med afsæt i Vinge, Fjordforbindelsen samt det omfattende klimaarbejde, der
kendetegner kommunen forslås det, at tilbyde Frederikssund som en
uddannelsesplatform for videregående uddannelsesinstitutioners projektarbejder,
som har relation til ovennævnte aktiviteter.

Bilag i beskriver administrationens vurderinger og overordnede greb til det
fortsatte arbejde med udmøntning af gearingspuljen.

Økonomi
Gearingspuljen skal som medfinansiering bidrag til, at der kan udvikles og
etableres et lokalt funderet samarbejde om efter- og
videreuddannelsesmuligheder på bachelor-, kandidat- og PFID niveau.
Samarbejdet skal skabe sammenhæng mellem det lokale erhvervsliv, Campus
Frederikssund og de potentialer og styrkepositioner, der følger af bl.a. Vinge og
tankerne om energisystemer, smartcity, living lab mv. I forbindelse med
budgetvedtagelsen i 2017 er der afsat 2,5 mio. ler. årligt i 2017 og 2018.1 sagen
udmøntes 1,2 mio. ler. i 2017 og 0,5 mio. ler. i 2018. Samtidig omplaceres puljen fra
Økonomiudvalget til Vækstudvalget.
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Som oplyst i sagen om Socialfondsansøgningen finansieres 0,815 mio. ler. til FUEL
af denne pulje. Der er ligeledes disponeret 0,5 mio. ler. til medfinansiering af nye
udendørsfaciliteter ved Campus. Hvis udmøntning til tiltrækning af videregående
uddannelses aktiviteter sker som anbefalet er der disponeret i alt 3.015 mio. ler. af
den afsatte pulje i 2017 og 2018.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Administrationens forslag til udmøntning af gearingspuljen danner afsæt for det fremadrettede
arbejde
2. Vækstudvalget løbende orienteres om projektets fremdrift.
3. Gearingspuljen flyttes fra Økonomiudvalget og placeres under Vækstudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning. For indstillingen stemte Ole Søbæk
(C), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Tom Lysgaard (E) og Carsten Cederholm
(A).
Imod indstillingen stemte Kirsten Weiland (A) med den begrundelse, at
anbefalingen ikke er i overensstemmelse med gearingspuljens formål.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F).
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• Bilag i: Gearinaspulien
lo

Oplæa til muliae modeller for etablering af et Advisory board for - Erhverv

Sagsfremstilling
Vækstudvalget har i sin Erhvervs- og Vækstpolitik 2016 besluttet, at der skal
oprettes et advisory board / brugerpanel bestående af lokale erhvervsdrivende,
således at erhvervslivets behov i videst mulig omfang afspejles i det løbende
fremadrettede planlægningsarbejde. Advisory boardet skal desuden høres i
relevante sammenhænge.

Vækstudvalget har efterfølgende- i forbindelse med, at udvalget har behandlet
resultat af Dl' erhvervstilfredshedsundersøgelse - peget på etablering af et
advisory board som et forum for styrkelse af den direkte dialog mellem
virksomhederne og kommunen.

Få kommuner i Danmark har valgt, at oprette et traditionelt advisory board i
erhvervssammenhæng. Man har i stedet valgt at få sine in-put fra
Erhvervsforeningerne - præcis som i Frederikssund Kommune.
Erfaringer fra de få advisory boards, der eksisterer, viser også , at
sammensætningen af gruppen kan være udfordret af, at medlemmerne
repræsenterer meget forskellige brancher og kulturer. Udover at få advisory
board'et til at fungere i praksis, så alle deltagere inklusiv kommunen oplever et
reelt udkomme af møderne, er board'et en tung "størrelse" at holde i gang.

Det tværfaglige erhvervsteam (Jobcenter og Erhverv) vil derfor pege på, at der i
stedet oprettes en række branchegrupper, som der kan holdes individuelle møder
med.
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Branchegrupperne indkaldes efter behov, dog minimum én gang om året. Her vil
der være lejlighed til at drøfte de specifikke branchers konkrete ønsker,
fremtidsvision og anbefalinger til kommunen. Frederikssund Kommune har
omvendt mulighed for at målrette kommunikationen til den enkelte faggruppe.
Skulle der opstå behov, kan brancherne inviteres flere gange årligt. Lige som der
kan tilstræbes en situation, hvor medlemmerne påtager sig rollen som "spejdere"
og melder ind til kommunen om forhold, der kan optimeres.

Ud over den branchegruppe, der inviteres, anbefales det, at Vækstudvalgets
formand og næstformand deltager i møderne, og at udvalgets øvrige medlemmer
kan melde til og deltage som observatører. Derudover deltager repræsentanter
for Jobcenteret, det tekniske område samt eventuelle relevante medarbejdere fra
administrationen.

Tovholderopgaven ligger i det tværfaglige erhvervsteam.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

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

i. Initiativ til nedsættelse af branchegruppe, som beskrevet, igangsættes med
henblik på en gensidig forstærket kommunikation erhvervslivet og Vækstudvalget
imellem.

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

il

Status på erhvervssaaer 2016

Sagsfremstilling
I forbindelse med årsskiftet udarbejder ErhvervPlus hvert år status på de
erhvervssager, der er indgået i det tværfaglige erhvervsteams arbejde. Der lægges
vægt på sagsbehandlingstid, ansøgers møde med kommunen, men også de
interne sagsgange, som til stadighed søges optimeret.

Sagsmængden på byggesagsområdet er stigende. Frederikssund Kommune
modtog således 48 ansøgninger på erhvervsområdet i 2015.1 2016 var tallet 93.
Der er desuden igangsat 2 erhvervslokalplaner, samt en lokalplan med erhverv og
bolig.

Tre sager har været igennem Natur - og Miljøklagenævnet. En sag er afgjort. Her
var behandlingstiden 3 måneder. To sager afventer stadig en afgørelse og har
ligget i NMK siden henholdsvis juni og september 2016. Frederikssund Kommune
har desværre ikke mulighed for at påvirke klagenævnets sagsbehandlingstider.

Servicemålet for erhvervsbyggesager var i 2016 sat til 6-io uger for øvrige sager
og sager med dispensation/helhedsvurdering herunder erhvervssager.
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Den faktiske gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag var i 2016 7 dage
for komplicerede byggesager (f.eks. landbrug, erhvervs- og etagebyggeri samt
tilbygninger hertil).
Tallene er fra BBR, inkl. naboorientering/partshøring og opgjort fra fyldestgørende
materiale er modtaget.

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider holder sig inden for Regeringens og KL's
aftale omkring servicemål for denne type byggesager, som er maksimalt 50-60
dage.

Der er afsluttet 6i erhvervssager i 2016. 1forbindelse med, at der meddeles
tilladelse udsendes en survey, der fokuserer på ansøgers oplevelse af sagsforløbet.
Svarprocenten ligger på 47 % og afspejler i lighed med sidste år den oplevelse,
erhvervsteamet har af sagsforløbene. Ikke alt går 100 % glat, men der er en fortsat
voksende tillid mellem ansøgere og kommunen, der bevirker, at selv mere
komplicerede problemstillinger løses til alle parters tilfredshed og ofte med afsæt i
en god forhåndsdialog.

Internt fokuserer vi fortsat på de tværfaglige sagsgange, idet vi har en særlig
opmærksomhed på at optimere samarbejdet med Beredskabet, der på grund af
strukturændringer har haft svært ved at følge med.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

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

1. Opgørelsen vedrørende det tværfaglige Erhvervsteams behandling af erhvervssager i 2016
tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

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

• Bilag i- survev 2016
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Orientering om igangsætning af tilsynsordningen Det Brede Tilsyn

Sagsfremstilling
Vækstudvalget har i forbindelse med behandling af resultatet af Dl's
erhvervstilfredshedsundersøgelse på møde d. 29. november 2016 peget på, at man
ønskede tilsynsformen "Det Brede tilsyn" implementeret i administrations
arbejdsgange.
"Det Brede Tilsyn" dækker over en udvidelse af den rolle, som de medarbejdere,
der fører tilsyn hos virksomhederne har. Medarbejderne klædes på til at kunne
spørge ind til virksomhedens behov ud over det, som det primære besøg handler
om. Hvor virksomheden måtte ønske det, kan det samtidig tilbydes, at f.eks. en
virksomhedskonsulent/teknisk sagsbehandler også deltager i besøget.

På baggrund af Vækstudvalgets beslutning har det tværfaglige erhvervsteam

igangsat arbejdet, som opdeles i to faser:

Fase i hvor kernepersoner fra jobcenteret og kommunens Miljøteamet involveres.
Gruppen gives en gensidig øget forståelse for hinandens fagområder og
fagområdernes indflydelse på virksomhedens beslutninger og behov, således at
den enkelte medarbejder i højere grad får de værktøjer, der er nødvendige for at
kunne rådgive bedre og "fange" de usagte ønsker og behov, når en virksomhed
besøges.

På baggrund af de erfaringer, som kernepersonerne får i en periode på 6 måneder,
iværksættes fase 2.

Fase 2 består af en bred medarbejdergruppe: Byggesagsbehandlere, planlæggere,
jurist(salg af kommunal jord), Vandteam, Natur-team, Virksomhedskonsulenter
og Jobkonsulenter.

Målet for denne gruppe er i princippet den samme som I "kernegruppen", men da
gruppen i mindre omfang er i kontakt med erhvervslivet, tilstræbes det i første
omgang "kun" at skabe en opmærksomhed om emnet for dem.

Det tværfaglige erhvervsteam tilrettelægger og følger processen tæt og
afrapporterer til Vækstudvalget efter det første halve år.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.
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Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:

i. Det tværfaglige erhvervsteams orientering om arbejdet med implementering af
"Det brede Tilsyn" tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

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

B Lokale vækstindikatorer ^.kvartal 2016

Sagsfremstilling
Vækstudvalget abonnerer på en oversigt over lokale vækstindikatorer, der
udkommer 4 gange årligt med nye nøgletal fire måneder efter det pågældende
kvartals afslutning. Alle tal bygger på registerdata fra henholdsvis dansk Statistik,
Det centrale virksomhedsregister og Realkreditrådet. Det er Væksthus Sjællands
Center for Vækstanalyse, der udarbejder rapporterne.

Nøgletallene for 3. kvartal 2016 foreligger nu og fremgår af bilag 3.

Det er værd at bemærke, at den private beskæftigelse er vokset de seneste 14
kvartaler. Det er primært industrien samt bygge- og anlægsbranchen, der generer
væksten. Ledigheden i kommunen er desuden lavere end landsgennemsnittet.
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Iværksætteriet er i stærk vækst, og der blev således oprettet 76 nye virksomheder
i 3. kvartal. Endelig ligger antal solgte boliger og boligpriserne over
landsgennemsnittet.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Beslutning
Taget til efterretning.

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

• Bilag 1 - lokale vækstindikatorer 2.kvartal 2016
M Styrket samarbejde mellem skole oa erhvervsliv

Lovgrundlag
Udmøntning af budget 2017

Sagsfremstilling
Udvalget skal med denne sag tage stilling til udmøntning af et styrket samarbejde
mellem skole og erhvervsliv, som det fremgår af budgetaftalen.
Sagen fremlægges til kommentering i Vækstudvalget og herefter til beslutning i
Uddannelsesudvalget.
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Af budgetaftalen fremgå følgende:
"Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv. Der ansættes en koordinator,
der 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. Der afsættes
500.000 ler. til dette."

På baggrund af budgetaftalen er der udarbejdet en stillingsbeskrivelse for
koordinatoren, hvor af formål og forventede resultater fremgår (Bilag a).

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Børne- og skolechefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Drøfte og kommentere stillingsbeskrivelsen:

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Godkende stillingsbeskrivelsen.

Beslutning
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Vækstudvalget drøftede stillingsbeskrivelsen og havde ingen bemærkninger.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F), Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

• Koordinator skole oa erhvervsliv
15 KIB plan - strateaiplan for kultur, idræt oa bevægelse i Vinae

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden fået
lavet en strategiplan for kultur, idræt og bevægelse i Vinge.

Kultur, idræt og bevægelsesplanen (KIB-planen) er udarbejdet af Dansk
Bygningsarv og Polyform Arkitekter med inddragelse afen lang række aktører
heriblandt lokale aktører indenfor Frederikssund Kommunes fritidsliv, Idrættens
Analyseinstitut (IDAN) og repræsentanter for de kommende beboere i Vinge Deltakvarteret. Fritidsudvalget har desuden deltaget i en workshop i forløbet.

KIB planen er et omfattende værk, der beskriver et fremtidsbillede for området.
Planen er bygget op omkring tre temaer:
• Lokale mødesteder.
• Kultur som dynamo.
• Den vilde natur.

Temaerne struktureres via en fysisk zoneopdeling og konkretiseres gennem fire
visionsprojekter:
• Børnekulturforum.
• Aktivitetssø.
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• Bakkebanen.
• Hjertestien.

Implementeringen af den endelige KlB plan bør ske med udgangspunkt i de seks
udviklingsprincipper, der er beskrevet i planen og som også gør sig gældende for
grundtankerne bag Vinge.

1. Medskabelse og pionérånd skal styrkes og medborgerskabet skal være en central driver i Vinges
hverdagsliv.
2. Der skal tænkes i møder og i livssituationer, og begge dele skal bygge fællesskabet op.
3. De fysiske rammer skal understøtte et fremtidigt hverdagsliv, og der skal tænkes
bæredygtighed og smart-city-teknologi ind i alle anlægsbyggerier og initiativer.
4. Der skal planlægges i tid og i fleksibilitet, og Vinge skal fungere fra begyndelsen.
5. Det stedsspecifikke skal bruges som et aktiv i udviklingen og som identitetsskabende faktor.
6. Naturen skal integreres i fritiden, og fritiden skal ud i naturen i form af naturoplevelser.

Historik
I 2015 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 0,4 mio. ler. til udvikling af KlB
planen.

Denne blev udviklet i perioden frem til juni 2016 jævnfør ovenstående proces.

I juni 2016 bemyndigede Fritidsudvalget administrationen til at planlægge en
temadrøftelse samt videre politisk behandling.

23. november 2016 blev KIB-planen præsenteret og drøftet på Byrådets
temamøde. Dernæst blev en justeret Kl B-plan sendt til alle Byrådets medlemmer.
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I februar 2017 sendes KIB-planen i høring i alle fagudvalg. Anbefalingerne herfra
forelægges Fritidsudvalget i marts 2017, hvorefter planen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling
Kultur- og Fritidschefen indstiller til Vækstudvalget, at:

i. Udkast til Kl B planen drøftes. Anbefalinger forelægges Fritidsudvalget forinden
behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Planen blev drøftet i relation til Vækstudvalgets områder og havde ingen
bemærkninger.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F), Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

• KIB-plan december 2016
16 Orientering om sundhedspolitikkens årsplan for 2017

Lovgrundlag
Sundhedsloven

s 119 stk. i og 2

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget godkendte på møde den 3. januar 2017 sundhedspolitikkens

årsplan for 2017. Årsplanen for 2017 sendes til orientering i Vækstudvalget.

Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2015-2020 blev godkendt af Byrådet i
juni 2015 og årsplanen for 2016 blev godkendt i februar 2016.

På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med at implementere
Sundhedspolitikkens årsplan for 2016 vil der i årsplanen for 2017 ske en prioritering
i forhold at
- Udmønte to af sundhedspolitikkens bærende principper om A) vi målretter
indsatser til de borgere der har størst behov; B) vi bygger vores indsatser på den
nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter.
- Temaerne rygning og alkohol som særligt prioriterede indsatsområder
- Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering

De to prioriterede bærende principper fra sundhedspolitikken skal udmøntes dels
gennem en skarp prioritering af målgrupper, så der arbejdes målrettet med de
grupper af borgere, hvor usundheden er mest udfordret fx sårbare borgere. Og
dels ved at der sker en prioritering af de indsatser, der igangsættes, så disse er
evidensbaserede. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker danner afsæt for
denne prioritering.

Baggrund for valg af temaerne alkohol og rygning i årsplan 2017
Alkohol
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Danskerne - også borgerne i Frederikssund - har et højt alkoholforbrug. Blandt
andet har i o % (3.500 personer) i Frederikssund Kommune (over 16 år) et
storforbrug af alkohol, mens 16 % (5.600 personer) udviser tegn på
alkoholafhængighed. I Region Flovedstaden er det hhv. io % og 17 %.

Der er store kommunale merudgifter forbundet med at hjælpe borgere med
alkoholproblemer. Blandt andet har en kommune med ca. 50.000 borgere
følgende merudgifter - 4,2 mio. ler. i merudgifter til den kommunale
medfinansiering af omkostninger i sundhedsvæsenet, 18,6 mio. ler. til
overførselsindkomster og 5,4 mio. ler. til hjælpeforanstaltninger til børn og unge.
Flertil kommer udgifter til alkoholbehandling.

Frederikssund Kommune har i dag en vifte af tilbud på alkoholområdet, der går på
tværs af en række fagområder og spænder fra alkoholforebyggelse ved
udskolingssamtaler til rusmiddelgrupper for borgere i socialpsykiatrien. Dog er
sammenhængen, kvaliteten og effekten af disse indsatser ikke afdækket. Der vil
være relevant at arbejde hen mod at der er en yderligere professionalisering og
fokusering og tværgående koordinering af kommunens arbejde med
alkoholområdet. For at danne et samlet overblik bør der gennemføres en
tværgående kortlægning og analyse af Frederikssund Kommunes arbejde på
alkoholområdet.

Rygning
Rygning er den enkeltstående livsstilsfaktor, der påvirker helbredet, sygeligheden
og dødeligheden i mest negativ retning. Det er også et af de (få) områder, hvor
der gennem mange år er oparbejdet god evidensbaseret viden om hvad der virker
i forhold til at få borgerne til at holde op med at ryge.
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I Frederikssund Kommune er 14 % (4.800 personer) af borgerne er daglige rygere
(over 16 år). (15 % i Region H). Hertil kommer lejlighedsvise rygere. Halvdelen af
rygerne dør før 70-års alderen og mister i gennemsnit 22 år af deres liv. Rygning
er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. Den nuværende indsats
i forhold til rygning rummer blandt andet forebyggelse af rygestart i skolen,
rygestopkurser, individuel rygestoprådgivning og en ny indsats på gymnasiet i
forhold til rygestop. Der bør fremadrettet være et større fokus på effekten af
indsatserne på borgerniveau og et fokus på proaktive tilbud til sårbare borgere.

Det vil være relevant at evaluere på den nuværende rygestopindsats og vurdere
hvilke målgrupper og rekrutteringsmetoder der fremadrettet bør anvendes.

Skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering af indsatser
Når man arbejder med evidensbaserede indsatser skal der være et set-up, der gør
det muligt at følge om de iværksatte indsatser har den tilsigtede effekt - altså om
de virker. Samtidig bør der arbejdes med et set-up for implementering af
indsatserne, der sikrer at disse videreføres og lever videre, når indsatserne skal
integreres i kerneopgaven.

Som kommune møder vi borgerne i mange sammenhænge og har derved en unik
adgang til at adressere sundhedsudfordringer, som en del af at løse
kerneopgaven. Det betyder at sundhed i langt højere grad skal ses som et middel
til at opnå målsætninger og resultater i alle kommunens afdelinger. Og det er her
implementering af indsatserne skal forankres fx som parterneskaber, hvor man
gensidigt forpligter hinanden i et samarbejde med tydelige mål og indhold.
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På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med Årsplan 2016 anbefaler
administrationen at der sker en prioritering og fokusering af de bærende
principper, der skal danne grundlag for indsatserne i Årsplan 2017, at der sker en
prioritering af få risikofaktorer - alkohol og rygning. Og der arbejdes langt mere
systematisk med effektvurdering og opfølgning.

Sundhedspolitikkens Årsplan 2017 indeholder følgende indsatser
1. Alkohol - Der gennemføres en tværgående kortlægning og analyse af den nuværende
tilbudsvifte på alkoholområdet i Frederikssund Kommune. Analysen skal munde ud i
anbefalinger til hvordan det tværgående samarbejde på alkoholområdet bør organiseres
fremadrettet.

2. Rygning - Det gennemføres en

A) En evaluering af organiseringen af den nuværende rygestopindsats herunder
afdækning af hvilke målgrupper der ikke nås i dag og potentialerne i en forbedret
rekruttering til rygestop.
B) Rygestop for udviklingshæmmede på beskæftigelsestilbuddet Højagergaard.
C) Rygestop og forebyggelse af rygestart på Campus.

3. Effektvurdering og Opfølgning: Der udarbejdes et koncept for hvordan der kan formuleres
effektmål og procesmål, når der sættes nye indsatser i gang
4. Partnerskaber som omdrejningspunkt for implementering: Med inspiration fra andre kommuner
udvikles et partnerskabskoncept, der har til formål at styrke implementeringen af indsatser og
fastholde effekterne af indsatserne.

Årsplanen for 2017 indeholder også de indsatser, som der videreføres fra Årsplan
2016 jævnfør bilag i

I
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Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Henrik Hedeboe (F), Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

• Årsplan 2017

