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1.

Ansøgning fra Komitéen Bæredygtig Kystkultur om støtte til projekt
15.00.00.G01

18/10

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Komitéen Bæredygtig Kystkultur har ansøgt om støtte på 0,200 mio. kr. 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.
I første omgang gennemfører komitéen et forprojekt for at afdække konkrete
udviklingsmuligheder, der kan understøtte omstillingen og fremgangen for fiskeriet,
akvakulturen og kystkulturen på Djursland gennem nytænkning. Projektbeskrivelsen for
forprojektet er vedlagt.
Forprojektets budget er på 0,750 mio. kr. Det igangsættes 1. april 2018 og afsluttes 31.
december 2018.
Ansøger forventer derefter at igangsætte et hovedprojekt med en forventet varighed på 2-4 år.
I hovedprojektet skal de valgte koncepter og forretningsplaner konkretiseres og igangsættes.
Finansiering af hovedprojektet er endnu ikke tilvejebragt.

1

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

21-03-2018

Til forprojektet har Komitéen Bæredygtig Kystkultur modtaget tilsagn om 0,200 mio. kr. fra
Region Midt betinget af, at Norddjurs og Syddjurs kommuner støtter med medfinansiering af
forprojektet. Både Norddjurs og Syddjurs kommuner bliver ansøgt om 0,200 mio. kr., og den
resterende finansiering søges hos Villum Fonden og Decibel Fonden.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt der er positiv stemning for at yde tilskud på 0,200 mio. kr., kan det oplyses, at
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets puljes restbudget for 2018 inden dette møde udgør
0,431 mio. kr.
Der er yderligere en sag på dette møde, som søger om tilskud fra erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalgets pulje.
Gives der tilskud til begge sager, vil restbudgettet for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
pulje være 0,131 mio. kr. i 2018.
En nærmere gennemgang af udvalgets pulje vil ske på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
møde den 21. februar 2018
Det foreslås, at en eventuel bevilling af støtte til forprojektet er betinget af, at
1. projektets aktiviteter sker i tæt samarbejde med Havets Hus og Algecenter Danmark
samt i tæt koordinering med andre kystnære aktiviteter og fiskerierhvervet i øvrigt
2. både Region Midt og Syddjurs Kommune yder tilskud på 0,200 mio. kr. hver, samt at
den resterende finansiering tilvejebringes.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, om ansøgningen på
0,200 mio. kr. skal imødekommes. Herunder om en eventuelt bevilling skal gøres betinget af
de foreslåede betingelser.
Bilag:
1 Åben Ansøgning Bæredygtig Kystkultur.pdf
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2 Åben Projektbeskrivelse Bæredygtig Kystkultur

6015/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Godkendt, betinget af, at
1. projektets aktiviteter sker i tæt samarbejde med Havets Hus og Algecenter Danmark
samt i tæt koordinering med andre kystnære aktiviteter og fiskerierhvervet i øvrigt
2. både Region Midt og Syddjurs Kommune yder et tilsvarende tilskud på 0,200 mio. kr.
hver, samt at den resterende finansiering tilvejebringes.
02-03-2018: Forvaltningen gør opmærksom på, at Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune på
møde 21. februar 2018 har bevilget 0,100 mio. kr. til projektet under forudsætning af:
1. at Komitéen kan dokumentere tilsagn om projektstøtte fra henholdsvis Region
Midtjylland og Norddjurs Kommune
2. at der kan fremvises interessetilkendegivelser fra fiskerierhvervet (selvstændige
fiskere eller fiskeriforeninger), som understøtter behovet for, at der iværksættes et
projekt af denne karakter.
Indstilling:
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, om Syddjurs
Kommunes beslutning giver anledning til at ændre erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
beslutning om at imødekomme ansøgningen på 0,200 mio. kr.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede at ændre bevillingen til 0,100 mio. kr.
svarende til tilsvarende beløb fra Syddjurs Kommune. Bevillingen godkendes under samme
betingelser som tidligere beslutning.
Lars Pedersen deltog ikke i behandling af punktet.
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2.

Videreudvikling af socialøkonomi
00.01.00.A00

18/3777

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har afsat midler til videreudvikling af socialøkonomi i kommunen.
Formålet med socialøkonomi er at etablere arbejdspladser for borgere med særlige behov og
fremme virksomhedernes sociale engagement i lokalsamfundet. Der er planlagt initiativer til
realiseringen af videreudvikling af socialøkonomi, som skal ske i tæt samarbejde med
udvalgte virksomheder og forvaltningen.
Initiativerne omhandler kommunalt samarbejde med virksomhederne om en ny og anderledes
tænkning og holdning til beskæftigelse og lokalsamfundets betydning for deres
værdiskabelse. Initiativerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat.
I 2015 godkendte kommunalbestyrelsen strategien for udvikling af socialøkonomiske
virksomheder, og arbejdsmarkedsudvalget besluttede at afsætte 0,500 mio. kr. årligt i
henholdsvis 2016 og 2017 til arbejdet med realisering af strategien.
I 2016 og 2017 samarbejdede forvaltningen med 8-10 virksomheder om etablering af
socialøkonomiske virksomheder, og særligt to af disse samarbejdsprojekter forløb helt frem til
den udviklingsfase, hvor der skulle tages beslutningen om at udskille forretningsområdet og
gøre det til en selvstændig socialøkonomisk virksomhed.
I kontakten og samarbejdet med de øvrige virksomheder var der stor vilje og engagement til at
bidrage til at få udsatte borgere i arbejde og der var potentiale for at videreudvikle eller
udvikle nye forretningsområder hos virksomhederne. Generelt var oplevelsen, at
virksomhederne ikke havde eller ikke ønskede at afsætte de nødvendige ressourcer til at løfte
arbejdet med udviklingen af et socialøkonomisk forretningsområde.
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I oktober 2017 besluttede arbejdsmarkedsudvalget at ændre fokus fra udvikling og etablering
af nye socialøkonomiske virksomheder til at fortsætte arbejdet med udvikling af
socialøkonomi i allerede eksisterende virksomheder. Det nye fokus er at afsøge mulighederne
for at skabe flere arbejdspladser for udsatte borgere i forlængelse af strategi for udvikling af
socialøkonomiske virksomheder.
Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt resterer 0,244 mio. kr. af de afsatte midler til socialøkonomi.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter, om indsatsen skal
fortsætte.
Bilag:
1 Åben Udvikling af socialøkonomi

33364/18

2 Åben Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs 74207/15
Kommune.pdf
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der på maj mødet præsenteres et forslag, der
kan medvirke til at understøtte udviklingen af de eksisterende virksomhedscentre, herunder
samarbejde med uddannelsesinstitutioner med fokus på at få flere i job og jobrettet
uddannelse.
Lars Pedersen deltog ikke i behandling af punktet.
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3.

Evaluering af pilotprojekt Kreative erhverv - Kunsten som vækstmotor
15.00.00.G01

18/10

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På foranledning af Djurslands Udviklingsråd (DUR) har Norddjurs- og Syddjurs Kommuner
gennemført et pilotprojekt om ”kunsten som vækstmotor”. Projektet blev afviklet af
rådgivningshuset Seismonaut i perioden oktober 2017 til februar 2018. Deltagerne har taget
positivt imod denne mulighed for at arbejde målrettet med deres kommercielle potentialer og
styrke deres arbejde med forretnings- og oplevelsesudvikling.
Møde i DUR 27. marts 2017 afdækkede interessante og uudnyttede samarbejdsflader mellem
kultur- og erhvervsafdelinger, ligesom der på mødet blev peget på kunst- og
kulturinstitutioner, der med fordel kunne komme i spil i forhold til erhvervsudvikling.
Pilotprojektet samlede ni udvalgte aktører indenfor kultur og kreative miljøer til et forløb i
strategisk forretningsudvikling.
Forløbet har bestået dels af individuel sparring, dels af to fælles workshops. Deltagerne har
taget positivt imod projektet og ser det som en anerkendelse af den værdi, deres arbejde
skaber overfor både gæster og borgere. Forløbet har handlet både om den enkelte aktørs
udvikling og om, hvordan alle aktører sammen kan bidrage til at skabe vækst og udvikling på
Djursland. Manglen på forretningskompetencer hos en stor del af aktørerne gør, at
pilotprojektet har ramt et udtalt behov hos deltagerne. Detaljer om deltagere og selve forløbet
fremgår af vedhæftede bilag.
Pilotprojektet har sat gang i en udvikling, som deltagerne ønsker at arbejde videre med, og
deltagerne peger på følgende:


Behov for faciliteret netværk og kompetenceudvikling. Gennem et længere forløb vil
det være muligt at videreudvikle de forretningsmæssige kompetencer.
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Behov for individuel sparring. Denne del er vigtig for at få belyst udfordringer og
fulgt op på nye tiltag.



Et forløb målrettet ledere. Deltagerne er positivt stemt overfor forløbet og ønsker at
bygge videre på deres indbyrdes relationer og fortsat sparre med hinanden. Der er
forslag om at invitere flere aktører ind i gruppen.



Kulturaktørerne er en vigtig ressource. Deltagerne vil gerne bidrage til den fortsatte
udvikling og vækst på Djursland sammen med andre kultur- og turismeaktører,
erhvervslivet og de to kommuner.

Det vurderes at erfaringerne og anbefalingerne fra projektet, i stor udstrækning kan rummes
indenfor de eksisterende tilbud i erhvervsfremmesystemet, og i de tilbud der gives indenfor
den basale og specialiserede erhvervsservice. Men også, at de klassiske kunst- og
kulturaktører ikke har tradition for at anvende erhvervsfremmesystemet og gøre brug af
erhvervsservice til forretningsudvikling.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter anbefalingerne til den
eventuelt videre indsats.
Bilag:
1 Åben Notat - Opsamling på forretningsudvikling af kulturaktører på Djursland

21485/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Drøftet.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig anbefalingerne om tættere samspil mellem
erhverv-, kultur- og turismeaktører med ønske om, at det understøtter vækst og udvikling på
Djursland.
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4.

Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2016
00.01.00.A00

17/18265

Åben sag

Sagsgang
EAU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR)
decisionsskrivelse dateret 26. februar 2018. STAR har gennemgået Norddjurs Kommunes
revisionsberetning 2016 på Beskæftigelsesministeriets vegne og har overvejende taget stilling
til

revisors

bemærkninger

af

betydning

for

statsrefusion

og

tilskud

på

Beskæftigelsesministeriets sagsområder.
STAR udtaler kritik af, at der i flere år har været bemærkninger på områderne
uddannelseshjælp og kontanthjælp. Desuden er bemærkning om jobafklaring videreført, og
der anbefales fortsat fokus på sagsadministrationen for ressourceforløb og forsikrede ledige.
Derfor anmoder STAR om en redegørelse for de initiativer, kommunen har sat i værk, samt en
status for disse. Udkast til redegørelse til STAR er vedlagt som bilag.
I processen med at forbedre sagsadministrationen på arbejdsmarkedsområdet har afdelingerne
arbejdet med følgende initiativer:


Kompetenceudvikling blandt medarbejderne



Øget frekvens af ledelsestilsyn med fokus på rettidighed, kvalitet i jobsamtaler og
skriftlighed



Anvendelse af adviser



Tæt sagssparring



Optimering af arbejdsgange

Det målrettede arbejde med at rette op på de forhold revisionen har påpeget ved deres
gennemgang, har ført til forbedringer i afdelingerne. Medarbejderne er nu i endnu højere grad
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opmærksomme på at overholde rettidighed og lovkrav, og læring af både egne og andres fejl
har øget det faglige niveau.
Revisionens

seneste

besøgsnotat

fra

januar

2018

viser,

at

bemærkningerne

på

uddannelseshjælp og kontanthjælp nu kan afsluttes. Der er fortsat udfordringer vedr.
jobafklaring. Notat fra revisionen vedr. løbende beretning 2017 er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udkast til redegørelse til Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering godkendes.
Bilag:
1 Åben Decisionsskrivelse Norddjurs 2016.pdf

41970/18

2 Åben Redegørelse for initiativer og status vedrørende revisionsberetning 41819/18
2016.pdf
3 Åben 707.000, Norddjurs Kommune, løbende beretning 2017, revision af de 42454/18
sociale områder med statsrefusion
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Tiltrådt.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har en forventning om, at den positive udvikling
fortsættes. Fremover ønsker udvalget en orientering om aktuel status på resultatet af
ledelsestilsynet to gange årligt, forår og efterår.
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5.

Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalget
00.32.10.S00

18/46

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2017 skal behandles i økonomiudvalget den 4.
april 2018 og i kommunalbestyrelsen den 4. april 2018.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg.
Arbejdsmarkedsudvalgets sektorbeskrivelse for 2017 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalgets område.pdf
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Taget til efterretning.
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6.

Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse erhvervsudvalget
00.32.10.S00

18/46

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2017 skal behandles i økonomiudvalget den 4.
april 2018 og i kommunalbestyrelsen den 4. april 2018.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg.
Erhvervsudvalgets sektorbeskrivelse for 2017 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sektorbeskrivelse erhvervsudvalgets område
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Taget til efterretning.
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7.

Analyse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2017 og konsekvenser for 2018
00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

Sagsgang
EAU, ØK
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018, at der skal udarbejdes en analyse af
merforbruget på arbejdsmarkedsområdet i 2017, samt at konsekvenser for budget 2018
belyses. Analysen er vedhæftet.
Forvaltningen har i samarbejde med Deloitte udarbejdet en analyse af regnskab 2017 og
budget 2018; herunder konsekvenserne af udgiftsudviklingen i 2017.
Regnskab 2017 viser, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet i 2017 er 23,0 mio. kr. højere
end forventet ved budgetlægningen. Dette kan tilskrives, at
1. de økonomiske forudsætninger for budget 2017 for arbejdsmarkedsområdet blev
økonomisk fejlkalkuleret ved budgetlægningen i starten af 2016.
2. fordelingen af borgere på forsørgelse har ændret sig.
Ad. 1:
Ved budgetlægningen for 2017 blev der arbejdet målrettet mod at undgå at overbudgettere.
Store lovreformer på arbejdsmarkedsområdet frem til 2016 var dog medvirkende til at gøre
budgetlægningen usikker.
I budgetlægningsprocessen og de efterfølgende budgetforhandlinger blev der samlet trukket
34,0 mio. kr. ud af det tekniske budget for 2017. Reduktionen skete på basis af en beregning
af udviklingen i enhedsomkostningerne pr. borger på offentlig forsørgelse; herunder
forventninger til refusion fra staten.
Det kan konkluderes at forsøget på præcis budgetlægning førte til overkorrektion af det
tekniske budget for 2017.
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Ad. 2:
Fra 2016 intensiverede forvaltningen indsatsen for borgere på kontanthjælp og
uddannelseshjælp. I 2017 sås et fald i forhold til 2016 for borgere på kontanthjælp eller
uddannelseshjælp. 2/3 af disse kom i job eller uddannelse, mens 1/3 overgik til andre ydelser
såsom førtidspension eller fleksjob.
Budgetlægningen for 2017 var baseret på et meget lavt antal pensionstildelinger, og denne
forudsætning viste sig ikke at holde.
Kommunens udgifter til fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension er højere end til
kontanthjælp, og for kontanthjælpsmodtagere, der er overgået til de nævnte ydelser, har
kommunen nu en højere udgift.
Fordelingen af borgere på forsørgelse rykker sig henimod flere borgere på dyrere ydelser og
færre på billigere ydelser, og dertil kan med stor sikkerhed tillægges en nettotilflytning af
borgere på overførselsindkomster.
Budget 2018 er det samme som i 2017: 520,4 mio. kr.
Merforbruget på udgifter til offentlig forsørgelse i 2017 var på 34,9 mio. kr. Med en
engangsbesparelse på 11,9 mio. kr. lander det samlede merforbrug i 2017 på 23,0 mio. kr.
Forvaltningen forventer, at merforbruget i 2018 vil være af samme størrelse. Som det fremgår
af den vedhæftede analyse forventes sammensætningen af merforbruget dog at være lidt
anderledes end i 2017.
Økonomiske konsekvenser
Merforbruget på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse forventes at beløbe sig til 46,0
mio. kr. i 2018. Mindreforbruget på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
forventes at blive på -8,2 mio. kr., og på øvrige forsørgelsesydelser forventes et
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mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug i 2018 er dermed i alt ca.
35,0 mio. kr.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat om analyse af budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet.pdf
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Taget til efterretning.
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8.

Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2018
00.30.14.Ø00

18/43

Åben sag

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

budget

Forbrug Forvente

budget

ekskl.

t

overførsl

regnskab

Afvigelse*

er

Budget 2018 (mio. kr.)
Arbejdsmarkedsområdet

520,4

520,4

94,6

555,4

35,0

Erhvervsområdet

6,4

6,4

2,2

6,4

0,0

Total

526,8

526,8

96,8

561,8

35,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 561,8 mio. kr., som medfører, at
der er et merforbrug på 35,0 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018.
Merforbruget vedrører primært udgifter til forsørgelse da særligt førtidspension og fleksjob
bliver langt dyrere end budgetteret. Forventningen til forsørgelsesudgifterne i 2018 er blevet
analyseret i samarbejde med Deloitte. Analysen viser at de økonomiske forudsætninger der er
lagt til grund for budgettet har ændret sig, herunder antallet af borgere på de enkelte
forsørgelsesgrupper, samt udviklingen i enhedsomkostningerne.
Der henvises til notatet angående analyse af Budget 2018 i punkt 7 på denne dagsorden.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets andel af servicerammen udgør 11,3 mio. kr. og det
forventes, at udvalgets forbrug vil overholde denne ramme.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo februar
godkendes.
Bilag:
1 Åben EAU budgetopfølgning 02.2018.pdf

42464/18

2 Åben EAU-puljen 2018-2020

43198/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Godkendt.
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9.

Forslag til nedbringelse af fravær for unge og på sprogundervisningen
00.01.00.A00

18/2948

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har på mødet 24. januar 2018 bedt forvaltningen
udarbejde forslag til, hvordan fraværet kan mindskes på sprogundervisningen. Samtidig
vurderer forvaltningen, at udvalgte tiltag vil være relevante blandt de unge i aldersgruppen 18
– 30 år i beskæftigelsestilbud. Indsatserne vil være målrettet borgere i målgrupperne med højt
fravær.
Det fælles udgangspunkt for arbejdet med forslag er, at borgernes deltagelse er en afgørende
forudsætning for at kunne hjælpe. Sanktioner er den naturlige reaktion ved ubegrundet fravær,
men deltagelse motiveret af tilbud af høj kvalitet giver bedre effekter end deltagelse motiveret
med ren tvang.
Forskellige

tiltag

er

allerede

indført

på

sprogundervisningen

for

at

motivere

integrationsborgerne til at møde op og deltage aktivt i undervisningen; disse er beskrevet i
bilaget ”Tiltag på sprogundervisningen for at motivere og fastholde fremmødet”.
Forvaltningen foreslår følgende for at nedbringe fraværet blandt borgere i de ovennævnte
målgrupper:
1. Iværksættelse af en forebyggende indsats for de unge i alderen 18 – 30 år i
beskæftigelsestilbud,

hvor

en

psykolog

ansat

i

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsforvaltningen informerer de unge om vigtigheden af at være til stede i
fællesskabet og deltage i de aktiveringstilbud, der er igangsat. Mødestabilitet er vigtig
for at kunne tilegne sig viden og træne sine sociale færdigheder.
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Denne indsats vil kunne igangsættes snarest med brug af allerede tilstedeværende
psykologressourcer; erfaringer viser, at en hurtig indsats er afgørende for de unge
borgere.
2. Udvidelse af mentorordning baseret på frivillige mentorer, hvor integrationsborgere
med højt fravær får besøg af en mentor. Mentoren skal vise interesse for borgerens
helbred og for, hvad der skal til for at få borgeren i skole igen.
Sprogundervisningen har allerede gode effekter med brug af mentorer, der i tæt dialog
med borgere med højt fravær har øget deres deltagelse, men der er tale om en indsats,
der kræver en lang og holdningsændrende dialog.
I forhold til de unge borgere er der med oprettelsen af ny Ungeindsats også lagt op til,
at der skal tilknyttes en mentor til de unge. Det er dog er en anden mentorordning end
den her beskrevne.
3. Udvidelse

af

muligheden

for

endnu

mere

praksisnær

uddannelse

for

integrationsborgere. For nogle kan det være mere motiverende end sprogundervisning
i et klasselokale. Dette foregår i dag i samarbejde mellem sprogundervisningen samt
Produktionsskolen og Viden Djurs.
Særligt for borgere med meget kort uddannelse har sprogundervisningen afkortet
undervisningsdagen, så den foreskrevne ugentlige undervisning løber over tre i stedet
for to dage.
Udover de ovennævnte 3 indsatser undersøger forvaltningen mulighed for etablering af
sundhedsfaglig rådgivning. Forvaltningen afventer dog, at de juridiske aspekter af ordningen
er fuldt afdækket og vil alene gennemføre ordningen i respekt heraf. Forud for eventuel
indførelse af en sundhedsfaglig rådgivning udarbejdes forslag herom til erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget.

19

Erhvervs- og

21-03-2018

arbejdsmarkedsudvalget

Yderligere detaljer om forslagene fremgår af vedhæftede notat samt af vedhæftede referat af
punkt 3 fra Dialogforum for integrations møde 22. januar 2018.
Økonomiske konsekvenser
Alle indsatser vurderes at kunne afholdes indenfor driften ved omprioritering af indsatser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslagene til nedbringelse af fravær
drøftes, og at det besluttes, hvilke forslag forvaltningen eventuelt skal gå videre med.
Bilag:
1 Åben Notat om forslag til nedbringelse af fravær.pdf
2 Åben Tiltag

på

sprogundervisningen

for

at

41844/18
motivere

og

fastholde 41842/18

fremmødet.pdf
3 Åben Dialogforum for integration punkt 3 22.01.2018.pdf

33317/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Drøftet.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre med de
beskrevne forebyggende indsatser for unge 18-30 årige, mentorordning og mere praksisnær
uddannelse ud fra en individuel vurdering af den enkelte borger. Indsatserne evalueres ved
udgangen af året sammen med øvrige indsatser på integrationsområdet. I samme forbindelse
evalueres anvendelse af sanktioner generelt i jobcentret.
Benny Hammer og Diana Skøtt Larsen kan ikke tilslutte sig, at sprogundervisningen udvides
fra to til tre dage jf. forslag om mere praksisnær uddannelse for integrationsborgere.
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10.

Tilbud om sprogundervisning på virksomheder
00.01.00.A00

18/3779

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Forvaltningen vurderer, at fremmedsprogede borgere i arbejde med fordel for både borger og
virksomhed kan modtage danskundervisning på virksomhederne. Derfor undersøges
muligheden for at etablere dette undervisningstilbud.
For en gruppe borgere, bestående fortrinsvist af østeuropæisk arbejdskraft, finder
sprogundervisningen i udgangspunktet sted i lokalerne på Søren Kannes Vej i Grenaa. For
disse borgere vil det være nemmere at modtage danskundervisning på virksomheden efter
endt arbejdsdag frem for at skulle transportere sig til Grenaa. Der er således en efterspørgsel
fra såvel borgere som virksomheder på en virksomhedsforlagt undervisning til denne gruppe
borgere.
Forvaltningen

fremsætter

derfor

forslag

om,

at

sprogundervisningen

tilbyder

danskundervisning på virksomhederne som indtægtsdækket virksomhed. Undervisningen vil
blive tilpasset dagligdagen i virksomheden, og undervisningsniveau og -indhold bliver tilrettet
borgernes behov og forkundskaber.
Forvaltningen har ikke kendskab til, at der aktuelt er opbygget et marked for
virksomhedsforlagt sprogundervisning i kommunen eller på Djursland. Derfor er vurderingen,
at Norddjurs Kommune med dette tilbud ikke træder ind på et eksisterende marked.
Betaling for danskundervisningen skal foregå efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.
Merudgiften ved at arrangere undervisning hos virksomheden betales af den pågældende
virksomhed.
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Økonomiske konsekvenser
Merudgifter ved dette tilbud afholdes af deltagende virksomheder efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed.
Indstilling
Erhvervs-

og

arbejdsmarkedsdirektøren

indstiller,

at

muligheden

for

at

etablere

danskundervisning som indtægtsdækket virksomhed på virksomhederne drøftes.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at etablere
danskundervisning som indtægtsdækkende virksomhed på virksomheder.
Michael Vejlstrup deltog ikke i behandlingen af punktet.
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11.

Vejledning af virksomheder i brug af én indgang til voksen- og efteruddannelse
00.01.00.A00

18/2256

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
29. oktober 2017 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale kaldet
”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (20182021)”. Aftalen er vedhæftet. Forvaltningen vurderer, at virksomhedernes brug af denne aftale
kan styrkes ved, at Norddjurs Kommunes yder målrettet vejledningsaktivitet som beskrevet
nedenfor.
Forandringerne på arbejdsmarkedet sker i dag på en måde, der ikke er set tidligere, og de
omfatter stort set alle brancher og job. Med aftalen ønskes at give arbejdsstyrken bedre
adgang til at omstille sig, være rustet til at klare udfordringerne på arbejdsmarkedet og møde
virksomhedernes behov for kompetencer. Vigtige elementer fra aftalen er:


Overblikket søges sikret ved at samle udbuddet af voksen- og efteruddannelse (VEU)
samt administration af VEU-godtgørelse i én national selvbetjeningsplatform.



Èt samlet og institutionsuafhængigt vejledningstilbud samt fælles koordinering af
uddannelsesindsats.



Et styrket og mere fleksibelt VEU-system som hurtigt opfanger arbejdsmarkedets
kompetencebehov og målretter tilbuddene til det.



VEU skal i højere grad end i dag understøtte et markant løft af de basale færdigheder i
arbejdsstyrken.



Alle skal have mulighed for at blive realkompetencevurderet i forhold til det formelle
VEU-system.



Med digitalisering imødekommes virksomheders og deltageres behov for læring
uafhængigt af tid og rum.



Mere balanceret arbejdsgiverfinansiering af erhvervsrettet uddannelse.
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Aftalen rummer en række muligheder for efteruddannelse af beskæftigede i virksomhederne,
men etableringen af én indgang til VEU i en selvbetjeningsplatform medfører en risiko for, at
de små og mellemstore virksomheder ikke kommer til at bruge tilbuddet. Forvaltningen
foreslår, at dette imødegås ved
1. en massiv orientering om de nye muligheder, når lovgivningen bag aftalen er på plads
i 2018. Dette kan ske, ved at job- og virksomhedskonsulenterne hjælper og vejleder
om brug af selvbetjeningsværktøjet, muligheder og fordele ved VEU samt om
muligheden for opkvalificering kombineret med rekruttering af ledige.
2. at formandskabet i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget inviterer de lokale parter og
erhvervslivet til at medvirke til at udarbejde kommunens egen trepartsaftale med
deltagelse af Norddjurs Kommune, arbejdsgiverorganisationerne (f.eks. HORESTA,
Dansk Industri, Dansk Byggeri samt landbruget, som er bag de fire branchespor) og
fagforeningerne (f. eks. LO, Dansk Metal og 3F).
Hvis udvalget er positivt stemt for de to forslag, vil forvaltningen udarbejde et mere detaljeret
forslag til godkendelse i udvalget; dette vil også omfatte muligheden for et løft af viden hos
medarbejderne om VEU.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det drøftes, om mulighederne for at
informere virksomhederne om én indgang til VEU skal iværksættes.
Bilag:
1 Åben TrepartsaftaleIII

19901/18
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Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at forvaltningen skal iværksætte de
beskrevne forslag.
Udkast til en lokal trepartsaftale forventes udarbejdet inden sommerferien i forlængelse af
lovforslag.
Michael Vejlstrup deltog ikke i behandlingen af punktet.
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12.

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
o Orientering om NBR



udvalgsmedlemmer



forvaltningen
o Førtidspension og fleksjob
o Jobbarometer

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 Førtidspension og fleksjob 15. marts 2018.pdf

41788/18

2 Åben Stillingsbarometer februar 2018.pdf

27052/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Taget til efterretning.
Link til talmateriale indsættes i dagsordenen.
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Michael Vejlstrup og Ulf Harbo deltog ikke i behandling af punktet.
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13.

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

martsmøde.pdf
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018
Godkendt.
Michael Vejlstrup og Ulf Harbo deltog ikke i behandling af punktet.
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Bilagsoversigt
1.

2.

Ansøgning fra Komitéen Bæredygtig Kystkultur om støtte til projekt
1.

Ansøgning Bæredygtig Kystkultur.pdf (6013/18)

2.

Projektbeskrivelse Bæredygtig Kystkultur (6015/18)

Videreudvikling af socialøkonomi
1.

Udvikling af socialøkonomi (33364/18)

2.

Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs
Kommune.pdf (74207/15)

3.

Evaluering af pilotprojekt Kreative erhverv - Kunsten som vækstmotor
1.

Notat - Opsamling på forretningsudvikling af kulturaktører på Djursland
(21485/18)

4.

Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2016
1.

Decisionsskrivelse Norddjurs 2016.pdf (41970/18)

2.

Redegørelse for initiativer og status vedrørende revisionsberetning 2016.pdf
(41819/18)

3.

707.000, Norddjurs Kommune, løbende beretning 2017, revision af de sociale
områder med statsrefusion (42454/18)

5.

Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalget
1.

6.

Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse erhvervsudvalget
1.

7.

Sektorbeskrivelse erhvervsudvalgets område (40699/18)

Analyse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2017 og konsekvenser for 2018
1.

8.

Sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalgets område.pdf (40616/18)

Notat om analyse af budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet.pdf (42914/18)

Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2018
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9.

1.

EAU budgetopfølgning 02.2018.pdf (42464/18)

2.

EAU-puljen 2018-2020 (43198/18)

21-03-2018

Forslag til nedbringelse af fravær for unge og på sprogundervisningen
1.

Notat om forslag til nedbringelse af fravær.pdf (41844/18)

2.

Tiltag på sprogundervisningen for at motivere og fastholde fremmødet.pdf
(41842/18)

3.
11.

Vejledning af virksomheder i brug af én indgang til voksen- og efteruddannelse
1.

12.

13.

Dialogforum for integration punkt 3 22.01.2018.pdf (33317/18)

TrepartsaftaleIII (19901/18)

Gensidig orientering
1.

Førtidspension og fleksjob 15. marts 2018.pdf (41788/18)

2.

Stillingsbarometer februar 2018.pdf (27052/18)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2018
1.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018 - martsmøde.pdf
(41931/18)
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Underskriftsside

Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Sørensen (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Michael Vejlstrup (I)

Benny Hammer (C)

Ulf Harbo (Ø)
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