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1.

Aftale om forenkling af erhvervsfremmeindsats
24.00.00.A00

18/4084

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 20. juni 2018 givet en mundtlig
orientering om status for erhvervsfremme i Danmark, hvor regeringen og Dansk Folkeparti
24. maj 2018 indgik vedhæftede aftale om Forenkling af erhvervsfremmesystemet. Det
opfølgende lovforslag er ligeledes vedhæftet, og en høringsproces er i gang. Det forventes, at
loven træder i kraft 1. januar 2019.
Forenklingen fokuserer på fire hovedområder:


Bedre kvalitet og tilgængelighed gennem tværkommunale erhvervshuse og digital
erhvervsfremmeplatform



Fælles

national

strategi

for

decentral

erhvervsfremme

gennem

Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse der erstatter de regionale Vækstfora og Danmarks
Vækstråd


Forenkling af statslig erhvervsfremme gennem samling af indsatser samt styrkelse af
Vækstfonden og Innovationsfonden



Sammenhæng i turismeindsats gennem stærkere destinationer.

Som følge af aftalen reduceres antallet af niveauer i erhvervsfremmesystemet til to;
henholdsvis kommunerne og staten. Regionerne afskæres således ved lov fra at udøve
erhvervsfremmeindsats, herunder også indenfor turisme. Vækstforaene nedlægges derfor pr.
1. januar 2019.
Det betyder, at de midler, Vækstforum indtil nu har haft til at understøtte erhvervs- og
turismeudvikling, kanaliseres over i det statslige niveau eller i erhvervshusene. Det må derfor
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forventes, at det bliver vanskeligere på kommunalt niveau at opnå medfinansiering til
kommunale projekter.
For turismeudvikling bliver det alene godkendte destinationsselskaber, der får muligheden for
at søge midler. Det forventes, at der etableres 15-25 destinationsselskaber. Det er
forvaltningens vurdering, at det fælles destinationsselskab, som Norddjurs, Syddjurs og
Aarhus kommuner gennem en periode har arbejdet på at etablere, vil kunne godkendes.
Aftalen og lovforslaget betyder, at kommunerne beholder deres rolle som lokal erhvervsfremmeaktør. Af det foreliggende lovforslag ses, at kommunerne vil kunne have to roller i
erhvervsarbejdet. Dels gennem indflydelsen på de nye erhvervshuse, der etableres i stedet for
væksthusene, og dels via egne initiativer på erhvervsområdet. Det er endnu ikke endeligt
afklaret, hvordan den konkrete arbejdsdeling mellem erhvervshusene og den lokale
erhvervsservice bliver. Det fremgår af lovbemærkningerne, at der forventes indgået en
præciserende aftale mellem regeringen og KL herom.
Derudover

forenkles

en

række

af

de

eksisterende

erhvervsfremmeaktører

som

innovationsnetværk, destinationer (turismeaktører) m.fl.
Det står imidlertid klart, at lovforslaget vil betyde en langt højere grad af strømlining af den
kommunale indsats. Kommunerne forpligtes således til fremover at tilrettelægge den lokale
indsats i forlængelse af den nationale strategi. Kommunerne må dermed ikke igangsætte
aktiviteter, der overlapper eller er i modstrid med den nationale strategi. Der er ligeledes en
række bindinger på aktiviteter, som kommunerne ikke længere må involvere sig i, herunder
eksempelvis klyngedannelser.
Indsatsen i erhvervshusene skal være den specialiserede erhvervsservice, der kræver stærke
faglige miljøer og en kritisk masse af virksomheder. Højt specialiserede statslige ordninger
som internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling (Vækstfonden) og innovation
(Innovationsfonden) m.v. skal være tilgængelige via erhvervshusene.
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For den basale erhvervsservice i Norddjurs Kommune er der indgået en aftale med Væksthus
Midtjylland, der udløber per 31. december 2018.
Som nævnt er det uklart, om de nye erhvervshuse får samme mulighed som væksthusene for
at tilbyde kommunerne basal erhvervsservice, eller om den basale erhvervsservice helt eller
delvist vil indgå i de nye erhvervshuse. Det er derfor på nuværende tidspunkt uklart, om en
forlængelse af den nuværende aftale med Væksthuset/erhvervshuset om varetagelse af den
basale erhvervsservice i Norddjurs Kommune er mulig.
Med den indgåede politiske aftale oprettes der endvidere en digital erhvervsfremmeplatform,
som lanceres medio 2019 og skal give virksomheder 24-timers adgang til information,
vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed m.v.
Sammenfattende betyder det politiske forlig og forslag til medfølgende lovgivning, som dette
ser ud på nuværende tidspunkt, følgende:


Norddjurs Kommunes Erhvervspolitik skal fremover rettes ind efter den nationale
strategi på erhvervsområdet.



Der er i lovforslaget forventning om, at de helt lokale kommunale initiativer i højere
grad bliver af formidlende karakter til de nye erhvervshuse. Det er dog fortsat uklart,
hvordan det præcise snit mellem erhvervshusenes og kommunernes opgavevaretagelse
mht. basal erhvervsservice bliver.



Støtte til lokale projekter må forventes at blive vanskeligere og vil i videre omfang
blive underlagt de mere strømlinede rammer fra den nationale strategi.



Arbejdet med turismeudvikling skal fremover i højere grad forankres i lokale destinationsselskaber.



Den politiske aftale rummer en række budgetforudsætninger, der alt andet lige vil
reducere Norddjurs Kommunes ramme til erhvervsarbejdet med 0,825 mio. kr.
Budgetreduktionen vil indgå som en teknisk korrektion i Budget 2019-22.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget får forelagt en sagsfremstilling til politisk drøftelse af
den

fremtidige

erhvervspolitik

og

konsekvenserne

af

lovgivningen

på

erhvervsfremmeområdet, når der foreligger en aftale om ansvarsfordelingen mellem
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erhvervshusene og kommunerne. Ligeledes skal udvalget her drøfte den fremtidige
anvendelse af midlerne til erhvervsfremme.
Desuden bemærkes, at fremtidens erhvervsservice vil blive drøftet på DUR-seminar 28.
august 2018.
Økonomiske konsekvenser
Overordnet set vil udmøntningen af den indgåede politiske aftale betyde færre midler til
erhvervsfremmesystemet. Aftaleparterne er således enige om, udgifterne til lokal
erhvervsfremme skal sænkes fra 605 mio. kr. til 480 mio. kr. på landsplan. Besparelsen på
125 mio. kr. fordeles med 25 mio. kr. til ny erhvervsfremmeportal, mens 100 mio. kr.
forbliver i kommunerne og frigives til borgernær velfærd.
Norddjurs Kommunes andel af besparelsen udgør 0,825 mio. kr. Dette resulterer i følgende
reduceringer af budgettet:


0,165 mio. kr. frigives til digital erhvervsfremmeportal (Lov og cirkulære)



0,660 mio. kr. frigives til borgernær velfærd (Teknisk korrektion).
Norddjurs Kommune har i dag et samlet budget til indsats på erhvervsområdet
på 5,005 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Udgifter til erhvervsområdet budgetlagt i Norddjurs Kommune (mio. kr.)
Udvalgets pulje (andel til erhverv)

0,924

Specialiseret erhvervsservice

0,690

Basal erhvervsservice

0,545

Øvrige driftsudgifter, inkl. betaling til Business Region
Aarhus og Midtjyllands EU-kontor

1,046

Løn til medarbejdere

1,800

I alt budgetlagt til erhvervsservice

5,005

For Norddjurs Kommune betyder den politiske aftale som nævnt en reduktion af budgettet til
erhvervsindsatsen på 0,825 mio. kr. Den fremtidige fordeling af de tilbageværende midler til
erhvervsfremme fordeler sig på følgende måde:
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Fremtidig udgiftsfordeling (mio. kr.)
Specialiseret erhvervsservice

1,056

Business Region Aarhus

0,385

Midtjyllands EU-kontor

0,135

Basal erhvervsservice, løn og øvrige driftsudgifter

2,604

Total

4,180

Budgetkorrektionen fremgår af det politiske forlig og er således uafhængig af, hvordan den
endeligt vedtagne lovgivning kommer til at se ud.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal derfor senere drøfte, hvordan midlerne til basal
erhvervsservice, løn og øvrige driftsmidler på 2,604 mio. kr. skal anvendes.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
1. orienteringen tages til efterretning
2. ønsker til den politiske proces i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget for udarbejdelse
af ny strategi på erhvervsområdet, som følge af den nye lovgivning, drøftes.
Bilag:
1 Åben politisk-aftale-mellem-regeringen-og-df-om-erhvervsfremme

137648/18

2 Åben Forslag til lov om erhvervsfremme

136894/18
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2.

Ansøgning om økonomisk støtte til walk-in-rådgivning
15.00.00.G01

18/10

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes erhvervsafdeling tilbyder walk-in-rådgivning, hvor iværksættere og
virksomheder kan få uforpligtende rådgivning. Næste walk-in-rådgivning er planlagt til
afholdelse 23. august. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget søges om økonomisk støtte til
afholdelse af arrangementet i august og arrangementet i oktober 2018.
Norddjurs Kommunes erhvervsafdeling har gennem en årrække afholdt åbne iværksætterarrangementer én gang i kvartalet. Her har 6 professionelle rådgivere vejledt lokale
virksomheder og iværksættere, som kan møde op uden forudgående aftale og få gratis
vejledning

af

revisor,

advokat,

reklamebureau,

jobcenter,

LAG-koordinator

og

erhvervskonsulent fra Væksthuset. På den måde har selvstændige, nye virksomheder og
iværksættere indenfor en lang række områder i hele Norddjurs Kommune fået hjælp til at
komme videre med deres virksomhed.
Til de 4 arrangementer i 2017 blev der i gennemsnit udført 26 konsultationer per arrangement,
mens antallet af konsultationer per arrangement i gennemsnit var 21 i 2016 og 27 i 2015.
Walk-in-rådgivning afholdes på forskellige lokaliteter i Grenaa, og de økonomiske midler,
som udvalget ansøges om, skal anvendes til markedsføring, lokaleleje og forplejning i
forbindelse med arrangementerne i august og oktober 2018.
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til walk-in-rådgivningerne i henholdsvis august og oktober 2018 forventes samlet
at

blive

0,016

mio.

kr.,

som

søges

finansieret

af

midler

fra

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalgets pulje. Det ansøgte beløb dækker over hele udgiften til de to
arrangementer.
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Udgifterne relateret til tidligere walk-in-rådgivninger er blevet afholdt ved at anvende
driftsoverførsler fra tidligere år – primært midler tjent hjem ved eksterne projekter. Som følge
af clearings-/koordineringsprincip for overførsler er det ikke muligt at anvende overførte
midler til de to arrangementer i august og oktober 2018.
Det kan oplyses, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgspuljens restbudget for 2018 inden
dette møde udgør 0,093 mio. kr.
Endvidere henvises til punkt på denne dagsorden om forslag til overholdelse af
servicerammen. Her indgår restpuljemidlerne i forslag til overholdelse af servicerammen.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ansøgning om økonomisk støtte til walkin-rådgivningen ikke imødekommes begrundet med udfordringerne med overholdelse af
servicerammen.
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3.

Forslag til overholdelse af servicerammen
00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Som efterspurgt af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på mødet 20. juni 2018 fremsættes
hermed forslag til initiativer, der kan iværksættes for at overholde udvalgets serviceramme.
På udvalgets junimøde blev det i budgetopfølgningen skitseret, at der for erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalgets område forventes merforbrug på 1,8 mio. kr. på udvalgets
serviceramme.

Merforbruget

blev

udregnet

med

baggrund

i

clearings-

og

koordineringsprincippet om, at der maksimalt måtte bruges 20 % af overførte midler indenfor
udvalgsområdet. Jf. budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 (særskilt dagsordenspunkt på
denne dagsorden) viser nye økonomiske beregninger, at merforbrug på servicerammen nu
ligger på 2,026 mio. kr. Beregningen er baseret på overholdelse af udvalgets serviceramme,
der svarer til det oprindelige budget. Det vil sige, at tillægsbevillinger inkl. overførte beløb
ikke kan anvendes.
På junimødet besluttede udvalget endvidere, at restbudgettet til IGU på 1,750 mio. kr. skulle
tilføres kassebeholdningen. Denne beslutning er indregnet i den nuværende forventning om
merforbrug på 2,026 mio. kr. Således ville merforbruget på servicerammen have været på
yderligere 1,750 mio. kr., hvis ikke restbudgettet til IGU var blevet tilført kassebeholdningen.
Der er ingen direkte forbindelse mellem det forventede merforbrug på servicerammen og
merforbruget på arbejdsmarkedsområdets korrigerede budget. Servicerammen er styret af
national lovgivning, som afgør, hvor meget kommunerne under ét må budgettere til den
kommunale service. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan deres andel af
servicerammen skal udmøntes. Derudover kan kommunerne budgettere med andre udgifter,
som ligger udenfor servicerammens bestemmelser. Bemærk, at alle udgifter til forsørgelse
ligger udenfor servicerammen.
8

Erhvervs- og

15-08-2018

arbejdsmarkedsudvalget

Jf. den økonomiske politik skal erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget holde sig indenfor det
oprindelige budget på servicerammen. Forvaltningen har derfor nedenstående forslag til
initiativer, der kan bidrage til en samlet nedbringelse af forbruget på servicerammen med
0,769 mio. kr. Beslutning af forslagene vil dog ikke kunne fjerne hele det forventede
merforbrug.
Initiativer til overholdelse af servicerammen:
Aktivitet

Bemærkning

Reduktion af forbrug
på servicerammen 2018

Støtte

til

projekt Udvikling af gaming-industri. En række 0,050 mio. kr.

Baltic Sea Games

projektaktiviteter kan udskydes til 2019,
hvormed udgifter i 2018 kan nedbringes.

Indsats
turismeudvikling

for Vækstprojekt hvori Norddjurs, Syddjurs og 0,112 mio. kr.
Aarhus samarbejder om at udvikle turismen
og etablere flere overnatningssteder. Projektet
er forsinket, så forventet forbrug i 2018
nedjusteres.

Fødevareturisme

Planlagt, men endnu ikke igangsat aktivitet, 0,070 mio. kr.
hvis mål er at højne kvaliteten af lokale
fødevarer målrettet turister. Kan stoppes.

Strategi Game Hub

Strategi for Game Hub Denmark er blevet 0,050 mio. kr.
udarbejdet.

Det

resterende

budget

kan

skubbes til 2019, hvor midlerne skal anvendes
i forbindelse med Business Region Aarhus’
Iværksætterpris, som Norddjurs Kommune er
ansvarlig for afholdelsen af.
Videreudvikling

af Erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget 0,244 mio. kr.

socialøkonomisk

godkendte opstart af 5 ud af 10 forløb af

strategi

kombinationspraktik.

Forløbene

er

ikke

igangsat og kan stoppes.
NBR Vækstmesse

Vækstmessen er planlagt til 2019, hvorfor 0,075 mio. kr.
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udgifterne hertil skubbes til 2019.
Analysearbejde vedr. Forundersøgelse i forbindelse med etablering 0,075 mio. kr.
etablering

af af naturgasledning fra Assentoft til Grenaa

infrastruktur

til Havn. Kan udskydes til 2019.

gasforsyning
Erhvervs-

og Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget kan 0,093 mio. kr.

arbejdsmarkedsudvalg udlade at igangsætte aktiviteter for puljens
ets pulje

restbudget.

Økonomiske konsekvenser
Samlet reduktion af forbruget på servicerammen, såfremt de præsenterede initiativer
iværksættes, er 0,769 mio. kr.
I forbindelse med en række af de foreslåede aktiviteter til reduktion af forbruget på
servicerammen foreslås udgifter skubbet til 2019, hvorved disse beløb vil indgå i overførslen
mellem 2018 og 2019. Disse 2018-overførsler vil således påvirke servicerammen for 2019.
Det bør bemærkes, at i forbindelse med Iværksætterprisen 2019, som Norddjurs Kommune
skal afholde på vegne af Business Region Aarhus, forventer Norddjurs Kommune at have en
udgift på 0,1 mio. kr. i 2018, men der er allerede modtaget 0,2 mio. kr. til aktiviteten. De
resterende midler på 0,100 mio. kr. skal derfor bruges næste år.
Med ovenstående kan det forventede merforbrug på servicerammen reduceres til 1,157 mio.
kr.
På senere punkt på dagsordenen ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for
2018” fremlægges et forslag til en fødevarerundtur, der beløber sig til 0,007 mio. kr. Beløbet
foreslås finansieret af udvalgets pulje. Endvidere skal udvalget drøfte en eventuel deltagelse i
jobCAMP 18. Bemærk, at udvalgsmedlemmernes udgifter til eventuel deltagelse i jobCAMP
vil påvirke økonomiudvalgets serviceramme.
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I dagsordenspunktet ”Ansøgning om økonomisk støtte til walk-in-rådgivning”, ansøges
udvalgets pulje ligeledes om finansiering af aktiviteter, der beløber sig til 0,016 mio. kr.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at initiativer til overholdelse af
servicerammen godkendes.
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4.

Orientering om FGU
00.01.00.A00

17/4822

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Lovforslagene om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev vedtaget 29. maj 2018
med opbakning fra alle partier i Folketinget med ikrafttræden 1. august 2019.
I forlængelse af det traf undervisningsministeren ultimo juni 2018 afgørelse om, at Randers,
Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner skal udgøre dækningsområde for den kommende
FGU-institution. Dette er i overensstemmelse med de fire kommuners indstilling.
I forhold til det fremstillede lovforslag om FGU-institutionerne er der imidlertid flere
ændringer i den vedtagne lov. De centrale ændringer er:


Interimbestyrelsen erstattes af ”den første bestyrelse”, der får opgaver og har en
sammensætning lig den permanente bestyrelse.



Antallet af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen er: Op til 7 kommunalt udpegede
bestyrelsesmedlemmer fra de fire kommuner, en repræsentant fra erhvervsskolerne, to
repræsentanter

fra

arbejdsmarkedets

organisationer

(a

og

b-siden),

en

medarbejderrepræsentant samt en tilforordnet medarbejderrepræsentant og en
tilforordnet elevrepræsentant.


Den første bestyrelse nedsættes med virkning fra 1. september 2018 eller snarest
derefter, og funktionsperioden vil som udgangspunkt vare til uddannelsesstart 1.
august 2019. Bestyrelsen vælger selv en formand.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner skal hver
indstille to medlemmer til FGU-institutionens første bestyrelse; det ene medlem skal være en
person

med

særlig

faglig

indsigt.

I

kommunalbestyrelsesmødet 21. august 2018.
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Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner vil i fællesskab
opføre de indstillede medlemmer på en prioriteret liste; de kommunale bestyrelsesmedlemmer
opføres øverst på listen. Den prioriterede liste sendes til undervisningsministeren senest 24.
august 2018. Ministeren træffer derefter afgørelse om bestyrelsens sammensætning. Da
bestyrelsen maksimalt kan have 7 kommunalt indstillede medlemmer, er det ikke givet, at alle
indstillede personer udvælges til medlemmer af den første bestyrelse.
Af notat vedlagt til den kommunale sagsfremstilling, der blev behandlet og godkendt i maj
2018, fremgik, at ”Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers vil foreslå, at
direktøren for Den jydske Haandværkerskole, Henrik Øelund, bliver bestyrelsesformand for
interim-bestyrelsen”. I indstillingen til undervisningsministeren vil Henrik Øelund derfor
blive foreslået som formand for den første bestyrelse.
Den første bestyrelse vil ansætte FGU-institutionens leder, fastsætte vedtægter, forestå
sammenlægningen af de berørte institutioner og udføre øvrige opgaver, som er nødvendige for
at institutionen kan påbegynde udbuddet af FGU med uddannelsesstart 1. august 2019.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ligger endnu ikke fast.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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5.

Budgetopfølgning pr. ultimo juni for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
00.30.14.Ø00

18/43

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt
Korr.
Opr.

budget

Forbru

Forvent

budget

ekskl.

g

et

Afvige

drifts-

regnska

lse*

overførsl

b

er

Budget 2018 (mio. kr.)
Drift

–

arbejdsmarkedsområde
t

520,4

555,3

280,7

559,5

39,1

Drift - erhvervsområdet

5,7

5,7

4,3

5,7

0

Drift i alt

526,1

561,0

285,0

565,2

39,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført
(Mio. kr.)

beløb i alt*

Forventet
80%

20%

forbrug

af

overførsler**

Arbejdsmarkedsområdet

3,5

2,5

1,0**

0,6

Erhvervsområdet

1,7

0,9

0,8***

0,1

*Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20 % på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip.
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**0,5 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland og
er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet.
***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern
finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen.
Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 565,2 mio. kr., som medfører, at
der er et merforbrug på 39,1 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018
i forhold til oprindeligt budget.
Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet på 39,1 mio. kr. vedrører primært udgifter til
forsørgelse, da særligt førtidspension og fleksjob bliver langt dyrere end oprindeligt
budgetteret. Der blev tidligere på året givet en tillægsbevilling på 35 mio. kr. til dækning af
merforbruget.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets andel af servicerammen udgør 10,6 mio. kr., og det
forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 2,0 mio. kr. over
servicerammen. I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicerammen
overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på
overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at
overholde budget og serviceramme.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo juni 2018
godkendes.
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Bilag:
1 Åben EAU-puljen 2018-2020 pr. 01.08.2017.pdf

137146/18

2 Åben EAU budgetopfølgning 06.2018 - BILAG.pdf

137145/18
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6.

Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen
30.10.00.G01

18/14

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Der er i perioden fra den 1. april 2018 til og med den 31. maj 2018 kommet i alt 24 sager
tilbage fra Ankestyrelsen. Heraf er 20 sager behandlet, mens 4 sager er henlagt eller afvist
uden behandling.
Resultatet af behandlingen er følgende:


16 sager er stadfæstet



1 sag er ændret, da borgeren opfylder betingelserne for at få seniorførtidspension, da
vedkommende har tilknytning til arbejdsmarkedet og en væsentligt og varigt nedsat
arbejdsevne, der forhindrer, at vedkommende kan blive selvforsørgende ved ordinært
arbejde eller fleksjob



1 sag er stadfæstet og hjemvist, da kommunen ved afslag på dækning af
flytteomkostninger ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt borgerens økonomiske
situation. Kommunen har heller ikke undersøgt, hvorvidt det var muligt for borgeren
at trække en opsigelse af en midlertidig bolig tilbage, hvilket kommunen havde pligt
til som en del af sagens oplysning.



2 sager er hjemvist
-

1 sag, da kommunen ved stop af integrationsydelse ikke i tilstrækkeligt omfang
har undersøgt, hvorvidt borgeren havde en formue, der kunne anvendes til
borgeren og dennes families forsørgelse

-

1 sag, da kommunen ved afslag på betaling af tandbehandling ikke i tilstrækkeligt
omfang har undersøgt, hvorvidt borgeren selv havde økonomisk mulighed for at
betale behandlingen
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3 sager er afvist, alle sager fordi borgerne har klaget til Ankestyrelsen efter
klagefristens udløb, og der ikke er oplysninger om særlige forhold, der kan føre til, at
der kan ses bort fra klagefristen



1 sag er henlagt, da kommunen har ophævet den afgørelse, borgeren har klaget over,
og truffet en ny afgørelse

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankestatistik til EAU-møde 15.08.2018.pdf
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7.

Gensidig orientering
15.00.00.G01

18/4

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra


Udvalgsformanden



Udvalgsmedlemmer



Forvaltningen
o Status på BRAA Engagefood

Links til statistik:
STAR
Danmarks Statistik
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Jobindsats
Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Status til BRAA Engagefood juni 2018
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8.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2018
00.22.04.G01

18/1

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
En ajourført udgave af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2018 er vedlagt
som bilag. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.
Vedlagt er forslag til program for en dagstur, hvor udvalget vil besøge en række
forskelligartede fødevarevirksomheder, der bidrager til at illustrere Norddjurs’ brede vifte af
fødevarerelaterede virksomheder.
KL’s jobCAMP 18 finder sted den 8. – 9. november 2018. Programmet er vedlagt. Det skal
drøftes, hvorvidt udvalget ønsker at deltage i jobCAMP 18.
Mødeoversigt for EAU er ligeledes vedlagt til orientering.
Økonomiske konsekvenser
Besluttes det at gennemføre fødevarerundturen, vil udgifterne til denne skulle afholdes af
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje. Udgifterne til afvikling af fødevarerundturen
beløber sig til samlet 7.000 kr.
Det kan oplyses, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgspuljens restbudget for 2018 inden
dette møde udgør 0,093 mio. kr.
Endvidere henvises til tidligere punkt på denne dagsorden om forslag til overholdelse af
service-rammen.
Deltagerpris til jobCAMP 18 er 3.995 kr. pr. deltager ekskl. moms. Dertil kommer udgifter til
hotel og transport. Det bemærkes, at udgifter til eventuel deltagelse i jobCAMP ikke påvirker
20
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erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde. Udvalgsmedlemmernes deltagelse i
KL’s jobCAMP betales fra økonomiudvalgets budgetområde og påvirker dermed
økonomiudvalgets serviceramme.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
1. erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2018 godkendes
2. forslag til fødevarerundtur drøftes
3. eventuel deltagelse i jobCAMP 18 aflyses med henvisning til den økonomiske
situation.
Bilag:
1 Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018 - augustmøde

139112/18

2 Åben Forslag til program for fødevarerundtur

134382/18

3 Åben Program for jobCAMP 18

136530/18

4 Åben Mødeoversigt for EAU - augustmøde

138978/18
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9.

Gennemgang af udviklingen på arbejdsmarkedsområdet
00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde 27. juni 2018 at bakke op om, at kommunens revision
gennemfører kvalitetssikring af de tekniske korrektioner på arbejdsmarkedsområdet samt brug
af refusionsstrukturerne, og at et kommissorium for dette skulle forelægges økonomiudvalget
på møde 8. august 2018.
Efterfølgende kontaktede forvaltningen STAR for at bede om en vurdering af den forventede
udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Direktør Karl Schmidt fra STAR præsenterer på
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 15. august 2018 resultatet af STAR’s arbejde. Det
tilhørende materiale er endnu ikke færdigt, men forventes modtaget fra STAR 13. august og
vil

derefter

blive

eftersendt.

STAR’s

resultater

præsenteres

ligeledes

på

økonomiudvalgsmødet 22. august 2018.
STAR’s vurdering vil omfatte følgende punkter:


En gennemgang af refusionsreformens betydning for kommunens økonomi



En gennemgang af udviklingen i de enkelte ydelser fra 2013 og frem til 1. kvartal
2018. Resultatet sammenlignes med klyngekommunerne



En vurdering af udviklingen i helårspersoner frem til og med 2019, som vil belyse, for
hvilke forsørgelsesgrupper der er mulighed for at få flest muligt tættere på
beskæftigelse gennem en yderligere styrket indsats.

I forlængelse af beslutningen på økonomiudvalgsmødet 27. juni 2018 om, at kommunens
revision

skal

gennemføre

kvalitetssikring

af

de

tekniske

korrektioner

på

arbejdsmarkedsområdet samt brug af refusionsstrukturerne, indgik forvaltningen ligeledes i
dialog med BDO. BDO’s kommissorium i form af vedlagte ”Forslag til projektplan for
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validering af budgetforudsætninger for 2019 på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs
Kommune” blev godkendt af økonomiudvalget 8. august 2018.
BDO’s vurdering af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område vil omfatter følgende
delelementer:


Gennemgang af metodikken og forudsætninger benyttet ved udarbejdelse af Budget
2019



Vurdering af brug af refusionsstrukturerne; herunder en overordnet faglig vurdering af
sammenhæng mellem de enkelte områder



Interview med 3 ledende medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet for at indsamle
viden om indsatserne på området



BDO’s vurdering af, om metodik og forudsætninger har mundet ud i et realistisk
budgetforslag 2019.

Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmødet 4. september 2018 og
på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 26. september 2018.
Derudover opfordrer økonomiudvalget erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til at iværksætte
en intern analyse, som yderligere kan belyse tildelingspraksis på førtidspensionsområdet.
Økonomiske konsekvenser
BDO’s analyse beløber sig til 0,099 mio. kr. ekskl. moms og kørsel. Kørsel beregnes efter
statens kørselsgodtgørelse samt 750 kr. pr. time for transporttid. Dette kan finansieres af
arbejdsmarkedsområdets udgifter under økonomiudvalget (konto 6). Opmærksomheden
henledes dog på, at udgiften vil belaste økonomiudvalgets udgifter indenfor servicerammen
yderligere.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
1. resultatet af STAR’s vurderinger drøftes
2. det drøftes, om en intern analyse af tildelingspraksis på førtidspensionsområdet skal
iværksættes.
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Bilag:
1 Åben Forslag til projektplan for validering af budgetforudsætninger for 2019 133080/18
på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune
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