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1.

Besøg på Grenaa Havn
24.00.00.G01

18/5

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde starter med en rundvisning i Havnecentret i
tidsrummet 14.30 – 15.00.
Kl. 15.00 – 15.30 giver administrerende direktør på Grenaa Havn, Henrik Carstensen en
introduktion til Grenaa Havn samt strategi mv. for denne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at besøget tages til efterretning.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Taget til efterretning.
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2.

Tema om økonomi
00.30.02.S00

18/17

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På mødet vil erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk give en
introduktion til økonomien på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område.
Introduktionen vil blandt andet bestå af følgende punkter:


Generelt om økonomi på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet



Reinvesteringsmodel



Budget, herunder præsentation af model til budgetopfølgning



Pulje til erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske initiativer

Det bemærkes, at indsatser på arbejdsmarkedsområdet bliver gennemgået på næstkommende
møde i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Merforbrug på arbejdsmarkedsområdet
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Taget til efterretning.
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3.

Status på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje
15.00.00.G01

18/10

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget råder over en pulje, som skal finansiere initiativer eller
projekter godkendt af udvalget. Puljen tilføres hvert år ca. 2 mio. kr. til understøttelse af
erhvervspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune.
Nedenstående er en beskrivelse af puljens allerede godkendte initiativer. Oplysninger af
økonomisk art fremgår af vedhæftede bilag.
Udvikling af udvalgte eksisterende virksomheders sociale engagement
I 2017 blev det besluttet at fortsætte arbejdet med udvikling af socialøkonomi og afsøge
mulighederne for at skabe flere arbejdspladser for udsatte borgere i forlængelse af strategi for
udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Dette skal ske i et tæt samarbejde med udvalgte
virksomheder i 2017 og 2018.
Status: i gang.
To kommunale erhvervsgrunduddannelsespladser
Der er afsat midler til finansiering af kommunale EGU-pladser i 2018. Disse blev bevilget
dels som et led i arbejdet med at få alle unge i gang med job eller uddannelse; dels fordi
kommunen gerne vil være sit sociale ansvar bevidst.
Ultimo 2017 var der en EGU-elev på hver af de følgende institutioner: Entreprenørgården,
Plejecenter Farsøhthus/Træningscenter Vest og Toubroskolen.
Status: i gang.
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Økonomisk sparring – et samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejdes frivillige
gældsrådgivning
Der er indgået en toårig aftale fra marts 2017 til marts 2019 med KFUM om frivillig
gældsrådgivning for borgere i udsatte livssituationer i tilknytning til KFUM’s Sociale
Arbejdes værested Café Grenaa, som ligger centralt i Grenaa. Formålet med
økonomirådgivningen er at give udsatte familier et bedre overblik over deres økonomi,
præsentere dem for handlemuligheder og motivere dem til selv at tage ansvar.
Status: i gang.
Aktiviteter i Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR)


Vækstmesse med fokus på at understøtte vækst og beskæftigelse i Norddjurs
Kommune. Vækstmessen er under planlægning, og den forventes at blive afholdt i
vinteren 2017/2018.



Udvikling af jobcenter-app for at skabe opmærksomhed om de innovative miljøer i
kommunen kombineret med muligheden for at udvikle en app, der vil bidrage til at
gøre kontakten mellem jobcenter, ledige og arbejdsgiver mere smidig og uformel til
gavn for især de unge borgere. Ved deltagelsesfristens udløb var der kun modtaget ét
konkurrencebidrag, og eventen med dommerpanel blev aflyst. Forvaltningen er i
dialog med deltageren og er i gang med at vurdere app-bidraget. Det forventes, at
præmien på de 0,025 mio. kr. udbetales til deltageren primo 2018.

Status: i gang.
I hvert af årene 2015, 2016 og 2017 er NBR blevet bevilget 0,100 mio. kr. til understøttelse af
aktiviteter. Beløbet er blevet bevilget ved et års afslutning til brug i det kommende år. Der er
på nuværende tidspunkt ikke bevilget penge til NBR-aktiviteter i 2018, da en eventuel
beslutning om bevilling skal tages af det nye erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg.
Temamøde for arbejdsmarkedets interessenter forår 2018
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Jf. arbejdsmarkedspolitikken skal Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der årligt afholdes
et temamøde, hvor alle interessenterne på arbejdsmarkedsområdet inviteres til en drøftelse af
det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, der skal prioriteres i det
kommende år.
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 17. august 2017, at det årlige temamøde for
arbejdsmarkedets interessenter fremover skal ligge om foråret. Næste møde planlægges til
foråret 2018.
Status: er endnu ikke iværksat.
Tilskud til Business Region Aarhus
Samarbejdet giver en styrket fælles erhvervsindsats i Business Region Aarhus og kan
understøtte den østjyske vækstregions store potentiale for at skabe mere vækst og udvikling i
Danmark. Norddjurs Kommune betaler årligt 0,190 mio. kr., og en mindre del af beløbet
finansieres over erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen.
Status: i gang.
Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer
Puljen giver et årligt tilskud til formålet for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 til etablering af
to lokale udviklingsplatforme; en i Østjylland og en i Vestjylland. De skal sammen med det
etablerede erhvervsfremmesystem tage udgangspunkt i lokale virksomheders behov.
Målet er at skabe attraktive erhvervsmiljøer, der vækker opsigt både nationalt og
internationalt, og befordre samarbejder med henblik på eksport samt ikke mindst være med til
at eksperimentere for at opnå de bedste produkter og løsninger.
Lokale virksomheder vil kunne få vejledning og sparring, deltage i netværksaktiviteter, få
kontakt til nye kunder og nye markeder og deltage i konkret udviklingsorienteret
kompetenceforløb. Indgang for alle virksomheder i Østjylland, der vil gøre brug af
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udviklingsplatformens tilbud, er Agro Food Park ved Skejby og Dansk Landbrugsmuseum,
Gl. Estrup i Auning.
Lokale udviklingsplatforme cementerer vores fyrtårn i Norddjurs Kommunes Erhvervspolitik,
Det Grønne Museum, som Danmarks førende videninstitution indenfor fødevarehistorie- og
kultur, og som motor for en fødevareudvikling.
Status: i gang.
Projekt Baltic Sea Games – nu Baltic Game Industry
Projekt Baltic Game Industry er et 3-årigt projekt, der arbejder med samarbejdsflader blandt
spilmiljøer i en lang række lande i Østersøregionen. Projektet har et stærkt fokus på den
afsmittende effekt et sådan miljø har på det omkringliggende erhvervsmiljø og på at styrke
kompetencerne i kommunens erhvervsafdeling for at realisere erhvervsmulighederne omkring
inkubationsmiljøet.
Gaming er et af potentialerne i Norddjurs Kommunes Erhvervspolitik, og Baltic Game
Industry-projektet skal dels styrke de unge iværksætteres kompetencer og muligheder for at
skabe succesfuld forretning på deres arbejde, samt arbejde med at skabe de optimale
rammevilkår for udvikling af en spirende gaming-klynge i Norddjurs.
Status: i gang.
Indsats om turismeudvikling
Medfinansiering af Vækstprojektet under Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT).
Udviklingsselskabet arbejder med vækstprogram for henholdsvis Østersøturisme og
Vestkystturisme og støtter blandt andet projekter, der bidrager til realisering af Region
Midtjyllands turismestrategi Ny VÆKST i turismen 2.0. Her er fokus på udvikling af få, men
stærke destinationer i international klasse gennem en tættere kobling mellem overnatning og
oplevelser. Aarhus og Djursland er ét af fire nye prioriterede geografiske områder, der nu har
mulighed for at igangsætte et toårigt destinationsudviklingsprojekt, hvor der arbejdes med at
koble storby med kyst- og naturturisme.
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omdrejningspunkt

i

projektet

øget

overnatningskapacitet samt højnelse af basisprodukternes kvalitet – mere og bedre turisme.
DKNT har afsat 0,800 mio. kr. til vækstprojektet, som skal medfinansieres fra hhv. Region
Midtjylland og Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner. Norddjurs Kommune og de to
andre kommuner medfinansierer hver med 0,500 mio. kr. over årene 2018 og 2019. Projektet
har et samlet budget på i alt 3,800 mio. kr.
Projektet medvirker til at styrke turismeindsatsen i Norddjurs Kommune, som er en del af
kommunens erhvervspolitik og den gældende turismestrategi.
Status: i gang.
LAG småøerne
Norddjurs Kommune giver tilskud til LAG Småøerne til udviklingsarbejde i 2018. I
Norddjurs Kommune er Anholt en del af LAG Småøerne.
Tilskuddet skal bruges til seminarer, udviklingsaktiviteter og forberedende arbejde hos
sekretariatet for LAG Småøerne i relation til de projekter og aktiviteter, medlemmerne
igangsætter.
Status: i gang.
Økonomisk støtte til DM i eSport for efterskoler
Der blev bevilget støtte til DM i eSport for efterskoler for at skabe opmærksomhed overfor
efterskoleeleverne rundt i Danmark samt give dem kendskab og viden om, at der findes et
tilbud i Grenaa, hvor man kan få en ungdomsuddannelse med fokus på eSport.
Status: Arrangementet bliver ikke til noget grundet manglende opbakning.
Projekt Best of Norddjurs
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Formålet er at arbejde yderligere med produktudvikling af lokale fødevarer samt branding af
det fælles fødevaremærke ”Best of Norddjurs”. Fokus er på Norddjurs Kommunes styrker på
fødevare-området og gennemføres i tæt samarbejde med lokale fødevaresteder og virksomheder, videninstitutioner og udvalgte fageksperter, og hvor de lokale fødevarer
bidrager til udvikling af levedygtige landsbyer med øget identitetsfølelse og lokal stolthed.
Projektet styrker fødevareindsatsen, som er et indsatsområde i Norddjurs Kommunes
Erhvervspolitik, samtidig med at lokalområder oplever vækst og udvikling. Ligeledes styrker
projektet Norddjurs Kommunes placering som en vigtig del af den nationale fødevareklynge.
Status: i gang.
Analysearbejde vedr. etablering af infrastruktur til naturgasforsyning
Ideen om en gasledning fra Assentoft til Grenaa Havn er i tråd med den netop vedtagne
energi- og klimapolitik, hvor fokus på Grøn Erhvervsvækst indebærer at sikre, at alle
virksomheder har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig
pris.
Analysen skal kortlægge muligheder og udfordringer inden for en række prioriterede områder
ved

en

etablering

af

en

naturgasledning

fra

Assentoft

til

Grenaa

Havn.

Erhvervsudviklingspuljen finansierer en del af analysen.
En ekstern rådgivers analysearbejde er endnu ikke påbegyndt.
Status: i gang.
Koordinatorfunktion hos Business Djursland
Business Djursland er bevilget støtte målrettet projekt Netværk- og klyngedannelse, som er et
af indsatsområderne i erhvervspolitikkens handlingskatalog.
”Netværk og klynger” er ét af fire indsatsområder, der skal understøtte Business Djurslands
2020-plan. Støtten er øremærket etablering af koordinatorfunktionen 2018, og det forventes,
8
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at funktionen fra og med 2019 vil kunne finansieres via foreningens medlemskontingenter.
Udvalget opfordrer generelt til samarbejde med kommunens erhvervsforeninger.
Status: er endnu ikke iværksat.
Bæredygtig Kystkultur
Komitéen

Bæredygtig

Kystkultur

er

bevilget

støtte

til

medfinansiering

af

erhvervsudviklingsprojektet Bæredygtig Kystkultur. Projektet kan ses som en understøttelse
af to af styrkepositionerne i erhvervspolitikken, nemlig udviklingen af lokale fødevarer og
turisme, samt den overordnede satsning på at udfolde havets muligheder.
Udviklingen på fiskeriområdet har medført tilbagegang for kystfiskeriet, hvilket har resulteret
i udfordrede fiskerihavne og tab af arbejdspladser; også på Djursland. Som en følge af det, er
Komitéen Bæredygtig Kystkultur stiftet med det formål at genskabe arbejdspladser indenfor
fiskerierhvervet og bringe livet tilbage i kystsamfundene. Dette skal ske ved at nytænke
processen omkring udvinding, bearbejdning og salg af havets råvarer under hensyntagen til
bæredygtighed, samarbejdsformer og det levende lokalsamfund.
Projektet vil styrke fødevareindsatsen i Norddjurs Kommune samt de 2 fyrtårne Grenaa Havn
og Havets Hus.
Status: er endnu ikke iværksat.
Økonomiske konsekvenser
I alt er der udmøntet 1,854 mio. kr. ud af puljens budget på 2,041 mio. kr. I budget 2018 har
puljen således et disponibelt beløb på 0,187 mio. kr.
Det antages, at uforbrugte midler fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje 2017 bliver
overført til 2018, og at udvalget får råderet over 20 % af disse midler. Disse beløber sig til
0,260 mio. kr.
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Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den aktuelle prioritering af udvalgets
midler drøftes, herunder


om der er prioriteringer, der, hvor det er muligt, skal ændres



om der eventuelt skal lægges generelle kriterier til grund for puljens fremtidige
anvendelse.

Bilag:
1 Åben EAU-puljen 2018-2020.pdf

21356/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Drøftet.
Udvalget ønsker at tage nærmere stilling til de afsatte midler til udvikling af eksisterende
virksomheders sociale engagement. Der skal gives en nærmere status på arbejdet, og planlagte
initiativer på udvalgsmødet i marts.
De uforbrugte midler til NBR projekter skal drøftes på første møde i NBR.
Det årlige temamøde med arbejdsmarkeds interessenter og det årlige dialogmøde med
erhvervslivet skal fremover slås sammen til et møde med fokus på erhvervspolitikkens
handlinger og Beskæftigelsesplanen.
Den fremtidige anvendelse af puljen vil være målrettet aktiviteter og projekter, der kan
understøtte og udvikle erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikkernes fokus og handlinger,
herunder aktiviteter der kan skabe resultater på tværs af de to områder.
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4.

Ansøgning om støtte til branding af Djursland ved Food Festival
24.10.00.P20

18/1127

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Fødevarer fra Djursland er med succes blevet brandet med en selvstændig stand med lokale
fødevarer på Food Festival i Aarhus i 2017. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er nu
blevet ansøgt om støtte til at fortsætte indsatsen i 2018 og 2019, og Syddjurs Kommune er
blevet ansøgt om et tilsvarende beløb.
Norddjurs Kommune har siden 2016 deltaget i etableringen af en lokal udviklingsplatform for
fødevarer. Regionsrådet for Region Midtjylland bevilligede den 25. maj 2016 9,0 mio. kr. til
projektet, og i den anledning fik udviklingsplatformen navnet ”Engagefood”.
Engagefood har fokus på at kompetence- og markedsudvikle små og mellemstore
fødevarevirksomheder med vækstvilje og vækstpotentiale. En af hovedaktiviteterne er at få
virksomhedernes produkter præsenteret overfor indkøbere og forbrugere; bl.a. på den årlige
Food Festival på Tangkrogen i Aarhus.
Indsatsen har desuden betydet opstart af en ny gren på festivalen med særligt fokus på
forretningsudvikling og afsætning - Food Festival Business. Også her er virksomheder fra
Djursland rigtig godt repræsenteret.
Der er afsat i alt 9,0 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og 2018 som en del af Region Midtjyllands
fødevaresatsning. Målet er, at 400 virksomheder i Østjylland over en 3-årig periode vil
benytte sig af tilbud og aktiviteter i Engagefood, i arbejdet med nye afsætningskanaler, nye
markedsføringssamarbejder, eksport og innovative værdikæder.

11

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

21-02-2018

Som en understøttelse af Engagefood har LAG-Djursland støttet en selvstændig stand med
Djurslands produkter på Food Festival, men dette er fremadrettet ikke muligt grundet nye
regler for brug af midlerne.
På dette års festival 7.-9. september vil der være fokus på forretningsudvikling, eksport og
produktudvikling mellem fødevarevirksomheder og eksempelvis turisterhvervet. Dette
arbejde vil blive intensiveret frem mod næste festival. Der vil løbende være
netværksaktiviteter eksempelvis med fokus på eksport eller salg til det offentlige. Det Grønne
Museum, Gl. Estrup spiller som samarbejdspartner en væsentlig rolle i initiativet.
På en stand med produkter fra Djursland vil dette arbejde kunne udfolde sig og sikre, at
Djursland er stærkt repræsenteret på Food Festival i Aarhus med sin egen særegne identitet og
give god mulighed for at aktivere og profilere Norddjurs Kommunes styrker på
fødevareområdet nationalt såvel om internationalt.
Økonomiske konsekvenser
Der ansøges om 0,069 mio. kr./årligt svarende til 0,138 mio. kr. over en 2–årig periode.
Det kan oplyses, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje forud for dette møde udgør
0,187 mio. kr.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje har i 2019 forud for dette møde et restbudget på
1,650 mio. kr.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, om ansøgningen på
0,138 mio. kr. skal imødekommes.
Bilag:
1 Åben Ansøgning til Djursland-stand på Food Festival 2018 og 2019
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Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Ansøgningen godkendes under forudsætning af, at Syddjurs Kommune støtter med
tilsvarende beløb.
Benny Hammer og Michael Vejlstrup tager forbehold.
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5.

Ansøgning om flere p-pladser til autocamper ved Grenaa Marina
05.09.06.G01

17/16390

Åben sag

Sagsgang:
MTU, Høring i EAU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. oktober 2017 følgende dagsordenspunkt fremsat af
Niels Basballe:
”Det foreslås, at Grenaa Marina gives tilladelse til at udvide deres autocamper betjening med
yderligere 6 pladser. Grenaa Marina har tidligere fået opdrag til, at forøge indtjeningen i det
omfang det kan lade sig gøre.
Derfor ansøgte man om tilladelse til, at oprette 6 autocamper pladser på deres arealer. Dette
gav

en

indtægt

som

forventet,

hvorfor

Grenaa

Marina

vurdere

at

yderligere

autocamperpladser vil kunne generere øgede indtægter, udover dem man allerede har.
Derfor ønsker man en fordobling af autocamperpladser, som der er plads til på området.
Samtidig skal det offentlige areal, som for nuværende benyttes af autocampere, ved skiltning
henvise til ophold på Grenaa Marinas autocamperpladser. Dette forslag går fint i tråd med de
nye forslag, der ligger til ny lejeaftale samt status på arbejde med en mere økonomisk robust
lystbådehavn.”
Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes til behandling i miljø- og teknikudvalget,
og i erhvervsudvalget.
Til sagens behandling af udvalgene kan forvaltningen oplyse, at Grenaa Marina tidligere har
ansøgt om tilladelse til at lave flere p-pladser til autocampere. Ønsket blev behandlet af miljøog teknikudvalget den 5. maj 2015, og erhvervsudvalget den 29. april 2015, hvor der blev
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givet afslag med begrundelsen, at udvidelsen ville være konkurrenceforvridende i forhold til
campingpladserne.
Forvaltningen har undersøgt, om der lovgivningsmæssigt er hindringer for etableringen af
flere p-pladser. Det er der ikke. Der kræves ikke byggetilladelse. Forskellen på etablering af
parkeringsmuligheder for autocampere og tilsvarende etablering af campingplads kan ses på
nedenstående

Kilde: Autocamperrådet 2017
Hvis der gives tilladelse til at lave flere p-pladser til autocampere, anbefaler forvaltningen, at
det bør indgå, at arealer udlagt som byggefelter på marinaen ikke kan inddrages til p-pladser.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om der ønskes flere
autocamperpladser på Grenaa Marina.
Bilag:
1 Åben LP707_150

151740/17

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-01-2018
Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og
Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at der gives tilladelse til yderligere 6 pladser på betingelse
af, at arealer udlagt som byggefelter på marinaen ikke kan inddrages til p-pladser.
Niels Ole Birk (V) tog forbehold.
Indstilling til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018:
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, om der skal afgives et
høringssvar.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget anbefaler en bredere høring hos overnatningsstederne.
Derudover opfordrer udvalget til afklaring af mulighederne for relevant skiltning i
havneområdet med henvisning til godkendte overnatningssteder.
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6.

Drøftelse af fremtidige dialogmøder
24.00.00.G01

18/5

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervsudvalget

og

arbejdsmarkedsudvalget

har

i

sidste

valgperiode

deltaget

i

forskelligartede dialogmøder, hvor erhvervs- og arbejdsmarkedsrelaterede emner er blevet
behandlet.
Formålet med at indgå i tæt dialog med erhvervs og arbejdsmarkedets parter er at skabe de
optimale rammer for forpligtende partnerskaber og derigennem vækst og udvikling.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, hvordan udvalgets dialogmøder med
erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter samt andre relevante udvalg mv. skal forløbe i 2018.
I mødet med virksomheder er det vigtigt, at der lægges op til dialog og ligeværdigt
samarbejde om konkrete emner, der er relevante for mødets deltagere. En grundforudsætning
for møder med virksomheder er, at varigheden tager hensyn til virksomhedernes begrænsede
tid, hvorfor møderne planlægges med udgangspunkt i, hvornår det er hensigtsmæssigt for
virksomhederne. Møderne er af kortere varighed.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer samt uddannelsesinstitutioner har bedre mulighed
for længerevarende møder inden for den traditionelle arbejdstid.
Nedenfor følger en gennemgang af de forskellige mødetyper og de drøftelser, der har været på
disse møder.
Gennemgang af mødetyper
Dialogmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR)
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Drøftelse af aktuelle erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske emner. Desuden har NBR
mulighed for at komme med input til udkast til beskæftigelsesplan, som erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

eventuelt

kan

medtage

i

den

endelige

udgave

af

beskæftigelsesplanen.
Fællesmøde med Børne- og ungdomsudvalget
Drøftelse af aktuelle emner, som har relevans for begge udvalg; herunder drøftelse af
beskæftigelsesplanens uddannelsesmålsætninger.
Dialogmøde med Handicaprådet
Drøftelse med udgangspunkt i tiltag på arbejdsmarkedsområdet for borgere med handicap.
Dialogmøde med Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Syddjurs Kommune
Drøftelse af aktuelle erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske emner samt behandling af
eventuelle samarbejder mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner på området.
Dialogmøder med virksomheder
Besøg hos både små og større virksomheder i Norddjurs Kommune, hvor udvalget afholder
udvalgsmøder og kan danne sig et indtryk af, hvad der rør sig i erhvervslivet. På møderne
drøftes bl.a. erhvervsudvikling og samarbejde omkring rekruttering. Formålet er løbende at
indgå i direkte dialog med konkrete virksomheder, der kan give input til udvalgets arbejde
gennem de konkrete udfordringer, muligheder og fremtidsplaner, som virksomheden
præsenterer.
I 2018 er der planlagt dialogmøder i forbindelse med 4 møder i erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget på datoerne 18. april, 20. juni, 19. september og 19. december.
Dialogmøde med arbejdsmarkedsinteressenter
Arbejdsmarkedsinteressenter indkaldes til dialogmøde en gang årligt. På dette møde
fremlægges aktuelle emner, som politikerne efterfølgende har lejlighed til at drøfte med de
fremmødte virksomheder, institutioner og øvrige interessenter. Desuden er der lejlighed til at
drøfte det kommende års beskæftigelsesplan.
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Årligt møde med erhvervslivet og interessenter
Det store årlige dialogmøde med erhvervslivet, hvor virksomheder, interessenter og øvrige
kan deltage i dialog omkring udvikling og vækst i Norddjurs Kommune baseret på
erhvervspolitikken og de erhvervsudviklingsindsatser, der arbejdes med. Målgruppen er alle
kommunens

virksomheder,

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsparter,

erhvervsforeninger,

uddannelsesinstitutioner m.m. Formen på mødet er dialog gennem aktiv inddragelse af
deltagerne. På dialogmødet kan virksomheder og politikere se hinanden i øjnene og gennem
dialog arbejde med, hvordan der optimalt kan samarbejdes omkring udvikling og vækst. Der
er afsat tid på mødet til uformel snak.
Effekten af mødet er, at erhvervslivet får mulighed for at udtænke de store fremtidsvisioner
for Norddjurs og debattere disse med hinanden og politikerne, ligesom politikerne får
mulighed for at fortælle om Norddjurs Kommunes visioner for fremtidens erhvervsudvikling.
Møde med kommunens virksomhedscentre
Dialog om samarbejdet mellem virksomhedscentre og Norddjurs Kommune om opgaven med
at få borgere sluset ud på arbejdsmarkedet. På møderne har virksomhedscentrene lejlighed til
at orientere om deres indsats, og det drøftes, hvordan forvaltningen på bedst mulig måde kan
understøtte virksomhedscentrenes arbejde med borgerne. Møderne giver input til det videre
samarbejde mellem virksomhedscentrene og Norddjurs Kommune, ligesom det er en
anledning til at vise, at Norddjurs Kommune værdsætter virksomhedscentrenes indsats.
Uformelle branchemøder med erhvervslivet
Disse møder er opstået på baggrund af dialog med Dansk Industri, da der i
erhvervsklimaanalysen efterspørges mere konkret dialog. Møderne afholdes med udvalgte
brancher i et uformelt setup, hvor der er tid til at drøfte udfordringer og muligheder for den
specifikke branche. Medlemmerne af udvalget får sat ansigt på virksomhedsejere og konkret
indsigt i de respektive virksomheder og branchers udfordringer samt viden om, hvilke
konkrete tiltag der allerede arbejdes med. Effekten af møderne er, at der skabes et fortroligt
rum for deltagerne, hvor de kan dele konkrete udfordringer og erfaringer.
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Brobygningsmøder
Brobygningsmøder med konkrete temaer og deltagelse af f.eks. arbejdsmarkedets parter og
erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere. Møderne har
fokus på udvikling og vækst af erhvervslivet. Disse møder skal understøtte dialog og synergi
mellem arbejdsmarkedets parter og virksomhederne. Drøftelser på brobygningsmøderne vil
kunne resultere i konkrete forslag til handlingskataloget.
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til møderne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Finansieringen skal findes indenfor
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at mødeform for udvalgets fremtidige
dialogmøder drøftes.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Eksisterende møder fastholdes, dog skal de årlige møder med arbejdsmarkedets interessenter
og erhvervslivet fremover samles til et årligt dialogmøde med fokus på erhvervspolitikken og
beskæftigelsesplanen.
Nye brobygningsmøder med fokus på udvikling og vækst på tværs af erhvervs- og
arbejdsmarkedsområdet herunder forslag til handlingskatalog.
Forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til mødeplan for 2018 til næste
udvalgsmøde.
Udvalget ønsker at evaluere dialogmøderne i slutning af året.
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7.

Drøftelse af årligt dialogmøde med erhvervslivet
24.00.00.A00

18/1221

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Tirsdag den 30. januar 2018 afholdt Norddjurs Kommune det tilbagevendende årlige
dialogmøde

med

erhvervslivet.

De

centrale

temaer

for

årets

dialogmøde

var

erhvervspolitikkens handlekatalog, og hvordan erhvervslivet kan bidrage og deltage aktivt i
de konkrete initiativer, der er og fremadrettet skal igangsættes.
Norddjurs Kommune har i en årrække afholdt et stort, åbent dialogmøde for erhvervslivet. I
2017 blev der arbejdet med udviklingen af erhvervspolitikken, hvor erhvervslivet på mødet og
efterfølgende udviste engagement og anerkendelse for arbejdet. Der blev fra erhvervslivets
side gjort opmærksom på, at de gerne vil deltage aktivt i samarbejde omkring markedsføring
og branding af kommunen samt deltage i udviklingen af konkrete aktiviteter under
erhvervspolitikkens indsatser.
Årets møde blev afholdt på Nautilus med knap 100 deltagere
På dialogmødet var deltagerne aktive i videreudviklingen af konkrete handlinger for
indsatsområder og fyrtårne vedtaget i erhvervspolitikken. Deltagerne arbejdede i grupper med
at svare på spørgsmål omkring de enkelte indsatser og fyrtårne, og der var en god atmosfære
og engagerede debatter.
Anden del af programmet havde fokus på markedsføring og branding, hvor deltagerne blev
introduceret til, hvordan Norddjurs Kommune arbejder med disse indsatser. Derudover blev
alle opfordret til samarbejde og deltagelse fremadrettet.
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Deltagerne havde i løbet af programmet god tid til at netværke, og på baggrund af interviews
og udtalelser fra deltagere kan det udledes, at arrangementet var en succes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at dialogmødet med erhvervslivet drøftes
med henblik på forslag til det erhvervspolitiske handlingskatalog.
Bilag:
1 Åben Opsamling fra dialogmøde med erhvervslivet

21119/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Drøftet med fokus på udvalgets ønske om et årligt dialogmøde med både erhvervslivet og
arbejdsmarkeds interessenter med henblik på at kvalificere både handlingskataloget og
Beskæftigelsesplanen.
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8.

Vækstregnskab 2018 - Norddjurs Kommune
24.00.00.A00

18/579

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har fået udarbejdet det årlige vækstregnskab for 2018. Vækstregnskabet
måler vækst og udvikling i Norddjurs og blev første gang udarbejdet i 2016. Vækstregnskabet
skal på sigt give Norddjurs Kommune en detaljeret kortlægning over udviklingen på en række
erhvervsmæssige områder. De nyeste tal, der er tilgængelige i vækstregnskabet, går frem til
2016.
Vækstregnskabet danner grundlag for udarbejdelsen af erhvervspolitikken for Norddjurs
Kommune, der blev udarbejdet i første halvår af 2017, samt de efterfølgende konkrete
handlingsplaner for erhvervsrettede aktiviteter i kommunen.
Vækstregnskabet 2018 består af tre elementer:


En grafisk sammenfatning af udviklingen på beskæftigelse, antallet af virksomheder,
Norddjurs Kommunes fokusområder, iværksætteri og eksport- og vækstvirksomheder



Gennemgang af den generelle erhvervs- og vækstudvikling i Norddjurs Kommune



Udviklingen indenfor de erhvervsmæssige fokusområder i erhvervspolitikken.

De generelle indikatorer viser, at antallet af egne borgere i beskæftigelse er steget med 0,5%
fra 2015 til 2016, ligesom antallet af private fuldtidsbeskæftigede er steget med 2,9%. Dette
bryder med udviklingen siden 2009, hvor antallet af private fuldtidsbeskæftigede faldt. I
sammenligningskommunerne er antallet af private fuldtidsbeskæftigede blot steget med 0,8%.
Andelen af vækstvirksomheder i Norddjurs er steget fra 9,7% i 2015 til 10,2% i 2016, hvilket
dermed både ligger over niveauet på 8,2% i sammenligningskommunerne og 9,5% i hele
regionen.
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Dog ses det også, at antallet af virksomheder i kommunen er fortsat med at falde i Norddjurs
fra 2015 til 2016, hvilket det har gjort siden 2009. I Norddjurs er faldet på 1,5%, mens
sammenligningskommuner har oplevet et fald på 0,7%.
Iværksætterraten og overlevelsesraten i Norddjurs Kommune er steget med henholdsvis 1,4%
og 15%, hvilket matcher sammenligningskommuner og Region Midtjylland samlet set. Det
skal dog samtidig understreges, at iværksætter- og overlevelsesraten er baseret på relativt få
virksomheder fra Norddjurs Kommune og derfor er forbundet med usikkerhed.
En interessant udviklingstendens, som kan observeres i Norddjurs Kommune, er, at antallet af
privatbeskæftigede årsværk i unge virksomheder under tre år er steget med 4% fra 2013 til
2016, selvom antallet af unge virksomheder i samme periode er faldet med 6%.
Udviklingstendensen er i høj grad drevet af en kraftig vækst i beskæftigelsen blandt de unge
virksomheder i fødevare- og turismebrancherne i kommunen.
I forhold til virksomhedernes produktivitet har Norddjurs en mindre andel af højproduktive
virksomheder end sammenligningskommunerne og Region Midtjylland. Derudover er
andelen af virksomheder med høj produktivitet i Norddjurs faldet med 1,1% fra 2015 til 2016.
Overordnet set viser Vækstregnskab 2018, at Norddjurs Kommune oplever fremgang blandt
erhvervslivet med undtagelse af antal virksomheder, antal unge virksomheder og antal
højproduktive virksomheder. På trods af at der er færre virksomheder i kommunen, er der
flere private fuldtidsansatte totalt set.
Der gøres opmærksom på, at indsatsområdet ”Produktion” er nyt i Vækstregnskabet og har
erstattet ”Energi og Miljø” for bedre at matche de relevante virksomhedsbrancher i
kommunen.
Vækstregnskabet danner grundlag for erhvervspolitikkens indsatsområder. Vækstregnskab
2018 giver ikke anledning til ændringer af erhvervspolitikkens indsatsområder eller
potentialer.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Vækstregnskab 2018 drøftes; herunder
udvalgets eventuelle forslag til fremtidige indsatser.
Bilag:
1 Åben Vækstregnskab for Norddjurs Kommune 2018

15491/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Drøftet.
Udvalget ønsker, at uddannelse og opkvalificering fremover indgår i vækstregnskabet.
Fokus på at tiltrække flere virksomheder, herunder unge virksomheder og højproduktive
virksomheder.
Udvalget kvitterer for den gode udvikling i antallet af vækstvirksomheder samt
overlevelsesraten og ønsker fortsat at understøtte dette.
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9.

Resultat af helhedsorienteret kontrol 2017 og planlagte aktiviteter 2018
32.45.04.G01

18/13

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Den helhedsorienterede kontrol (HOK) omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser og
er med til at forebygge, at der ikke foregår social snyd. Borgerne skal have de sociale ydelser
fra det offentlige, som de har krav på; hverken mere eller mindre.
Kommunerne har sammen med Udbetaling Danmark ansvar for at administrere de fleste
sociale ydelser efter retningslinjer fastsat i lovgivningen. Den helhedsorienterede
kontrolopgave foregår derfor også i samarbejde med Udbetaling Danmarks kontrolenhed.
I Norddjurs Kommune varetages HOK af borgerservice og udbetalingsafdelingen i tæt dialog
med de forskellige udbetalingsområder.
HOK har i 2017 behandlet og afsluttet 145 sager. Der har været besparelser i 40 sager.
HOK har i 2017 som led i samarbejdsaftalen mellem KL og Regeringen gennemført en
informationskampagne målrettet skoler og børnebyer i kommunen. Skolekampagnens formål
var at sætte fokus på vigtigheden af, at skolerne orienterer kommunerne om skoleelevers
ulovlige eller længerevarende fravær, idet denne orientering kan have afgørende betydning i
forhold til mistanke om ophold uden for kommunen og f.eks. i udlandet. HOK har i den
forbindelse besøgt kommunens skoler og børnebyer.
Udbetaling Danmark startede i 2016 et pilotprojekt med det formål at reducere antallet af
fejludbetalinger i kommunerne og Udbetaling Danmark. Pilotprojektet satte fokus på
registreringer i CPR-registeret og registreringernes betydning for udbetaling af sociale
ydelser. Norddjurs Kommune har deltaget i pilotprojektet, som i 2017 resulterede i en række
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anbefalinger fra KL til kommunernes opsætning af det digitale flytteregister e-flyt samt
anvendelsen af CPR-registeret.
HOK har i 2017 udtrukket 5 sager i Den Fælles Dataenhed, hvilket er mindre end forventet.
Det skyldes hovedsageligt, at data fra SKAT ikke indgår fuldt ud i registersammenkøringer,
og at data fra regionerne endnu ikke indgår. Kvaliteten af registersammenkøringerne stiger i
takt med, at flere registrer og data indgår.
Planlagte aktiviteter i 2018
Som led i samarbejdsaftalen mellem KL og Regeringen var der i 2017 planlagt en
”sygedagpenge-kampagne”. Denne kampagne blev i løbet af 2017 lavet om til en
kontrolkampagne om EU-borgeres ret til kontanthjælp. Kontrolkampagnens indhold blev først
meldt ud til kommunerne i december 2017, og kampagnen forventes gennemført i
begyndelsen af 2018.
HOK er medtaget som en del af arbejdsmarkedsområdets Beskæftigelsesplan 2018, hvor et af
målene

er,

at

der

skabes

rammer

for

et

formaliseret

samarbejde

mellem

arbejdsmarkedsområdets afdelinger og HOK. Formålet er at styrke bekæmpelse af socialt
bedrageri og fejludbetalinger.
HOK vil i 2018 have særlig fokus på, at borgerne er korrekt adresseregistreret, ligesom HOK
fortsat vil gennemføre kontrolbesøg på virksomheder.
Vi forventer, at Udbetaling Danmark videreudvikler Den Fælles Dataenhed, så flere data vil
indgå i registersammenkøringerne med en kvalitet, så det understøtter indsatsen mod socialt
bedrageri og fejludbetaling.
Økonomiske konsekvenser
Resultatet for 2017 viser, at kommunen har indfriet målsætningen for den kommunale
besparelse med 184 %.
Målsætning for kommunalbesparelse i 2017 1,660 mio. kr.
Resultat 2017

3,049 mio. kr.
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1,389 mio. kr.

Vedhæftede bilag viser, hvordan resultatet fordeler sig på de forskellige ydelsesområder og
dertilhørende refusionssatser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Helhedsorienteret kontrol resultat 2017
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Taget til efterretning.
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10.

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


udvalgsformand



udvalgsmedlemmer



forvaltningen
o Resultat for regresindtægter på sygedagpenge i 2017
o Pressemeddelelse om beskæftigelsen i Østjylland

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 Samlet Resultat_ Regres på Sygedagpengeområdet_Regnskabsår 2017

16466/18

2 Åben Nyt-om-ledighed-og-beskaeftigelse-i Oestjylland-Pressemeddelelse-fra- 16470/18
RAR-Oestjylland-2018-01-31
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Taget til efterretning.
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11.

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.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
arbejdsplan for 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018 februarmøde
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018
Godkendt.
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21350/18

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

21-02-2018

Bilagsoversigt
2.

Tema om økonomi
1.

3.

Status på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje
1.

4.

Vækstregnskab for Norddjurs Kommune 2018 (15491/18)

Resultat af helhedsorienteret kontrol 2017 og planlagte aktiviteter 2018
1.

10.

Opsamling fra dialogmøde med erhvervslivet (21119/18)

Vækstregnskab 2018 - Norddjurs Kommune
1.

9.

LP707_150 (151740/17)

Drøftelse af årligt dialogmøde med erhvervslivet
1.

8.

Ansøgning til Djursland-stand på Food Festival 2018 og 2019 (9701/18)

Ansøgning om flere p-pladser til autocamper ved Grenaa Marina
1.

7.

EAU-puljen 2018-2020.pdf (21356/18)

Ansøgning om støtte til branding af Djursland ved Food Festival
1.

5.

Merforbrug på arbejdsmarkedsområdet (21171/18)

Helhedsorienteret kontrol resultat 2017 (12611/18)

Gensidig orientering
1.

Samlet

Resultat_

Regres

på

Sygedagpengeområdet_Regnskabsår

2017

(16466/18)
2.

Nyt-om-ledighed-og-beskaeftigelse-i

Oestjylland-Pressemeddelelse-fra-RAR-

Oestjylland-2018-01-31 (16470/18)
11.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2018
1.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018 februarmøde (21350/18)
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Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Sørensen (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Michael Vejlstrup (I)
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Ulf Harbo (Ø)
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