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1.

Opfølgning på den generelle introduktion 9. januar 2018
00.01.00.A00

17/19592

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. januar 2018 blev der givet en generel
introduktion til udvalgets område. Den generelle introduktion vil blive fulgt op med en mere
detaljeret gennemgang af emner i løbet af året.
Såfremt den generelle introduktion har givet anledning til opklarende spørgsmål, vil der være
mulighed for drøfte disse på udvalgsmødet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at eventuelle afklarende spørgsmål til
introduktionen stilles.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Ingen afklarende spørgsmål til den generelle introduktion. Oplæg fra den generelle
introduktion sendes til udvalget.
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2.

Ansøgning fra Business Djursland om støtte til koordinator funktion
15.00.00.G01

18/10

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Business Djursland har ansøgt om støtte på 0,100 mio. kr. til etablering af
projektkoordinatorfunktion hos Business Djursland. Støtten søges til etablering af en
netværks- og kommunikationskoordinator i projekt Netværk- og klyngedannelse.
”Netværk og klynger” er ét af fire indsatsområder, der skal understøtte Business Djurslands
2020-plan. Der søges om støtte til etableringen af funktionen og stillingen i 2018. Det
forventes, at koordinatorfunktionen fra og med 2019 vil kunne finansieres via foreningens
medlemskontingenter.
Business Djursland har søgt Syddjurs Kommune om 0,100 mio. kr. Ansøgningen blev
godkendt under forudsætning af, at Norddjurs Kommune også godkender ansøgningen af
tilsvarende beløb.
Ansøgning samt præsentation af Business Djursland er vedlagt som bilag.
Business Djursland er en sammenlægning af de to foreninger Djursland Erhvervsråd og
Syddjurs Erhvervsforening, og erhvervsudvalget i Norddjurs Kommune gav i 2016 et tilskud
på 0,050 mio. kr. til sammenlægningen.
Business Djursland er én ud af en række lokale erhvervsforeninger og netværk i kommunen,
der alle tilbyder aktiviteter for virksomheder. Disse foreninger, netværk og klubber arbejder
overordnet for at skabe attraktive vilkår for erhvervslivet, styrke samarbejdet blandt
virksomheder og arbejde med øget bosætning i Norddjurs Kommune.

2

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

24-01-2018

Norddjurs Kommune er ikke medlem af foreninger, klubber eller netværk, men samarbejder
med disse om at gøre det attraktivt at drive virksomhed i kommunen gennem
netværksaktiviteter, projektsamarbejder og erhvervsarrangementer. Derudover deltages i
relevante medlems- og netværksmøder.
Der ydes for nuværende ikke tilskud eller sekretariatsbistand til drift af erhvervsforeninger,
netværk eller klubber, og forvaltningen vurderer, at en bevilling til én erhvervsforening
muligvis vil kunne skabe forventninger hos flere foreninger, netværk og klubber om
tilsvarende tilskud.
Jf. budgetaftalen 2018-2021 er der enighed blandt forligspartierne om, at der generelt ikke
gives varig kommunal driftsstøtte til erhvervsorganisationer - herunder Business Djursland.
Norddjurs Kommune har behov for en uafhængig rådgivning fra erhvervslivets organisationer
om erhvervspolitik og erhvervsudvikling. Forligspartierne er derfor enige om, at de
erhvervsorganisationer, der repræsenterer kommunens virksomheder, bør være uafhængige af
varige kommunale driftstilskud. Det skal fortsat være muligt for erhvervsorganisationer eller foreninger at søge tilskud til konkrete aktiviteter og projekter.
Erhvervsudvalget i Norddjurs Kommune har tidligere afvist en ansøgning om driftstilskud fra
Business Djursland, men tilkendegivet, at Business Djursland fremover er velkomne til at
ansøge om midler til konkrete projekter.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt der er positiv stemning for at yde tilskud på 0,100 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.
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En nærmere gennemgang af udvalgets pulje vil ske på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
møde den 21. februar 2018
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, om ansøgningen på
0,100 mio. kr. skal imødekommes.
Bilag:
1 Åben Ansøgning projektkoordinator Norddjurs

2034/18

2 Åben Præsentation af Business Djursland - Samarbejde kommuner opdateret 3. 2037/18
januar 2018
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Udvalget godkender et engangstilskud på 0,050 mio. kr. i 2018 målrettet projekt Netværks- og
klyngedannelse, som er et af indsatsområderne i erhvervspolitikkens handlingskatalog.
Udvalget opfordrer generelt til samarbejde med kommunens erhvervsforeninger.
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3.

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.
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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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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.
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4.

Indstilling af erhvervsrepræsentanter til Djurslands Udviklingsråd
24.10.05.A30

17/19752

Åben sag

Sagsgang
EAU, KB
Sagsfremstilling
Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs
kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet
vælger selv hvilke temaer, der skal gøres til genstand for samarbejdet.
DUR arbejder med strategisk udvikling af Djurslands rammesætning for udvikling i de to
kommuner. Samtidig skal DUR fungere som dialog- og sparringsforum for Norddjurs og
Syddjurs kommuner.
Sammensætningen af DUR afspejler de interesser, der arbejdes med i et udviklingsperspektiv
i de to kommuner, og aktuelt skal der udpeges 4 erhvervsledere fra Norddjurs Kommune til
rådet, heraf 1 erhvervsleder udpeget af Business Djursland.
Sammensætningen af DUR er for nuværende:
5 repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
5 repræsentanter udpeget af byrådet i Syddjurs Kommune
2 repræsentanter udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland
1 repræsentant udpeget af LO
1 repræsentant udpeget af DI-Norddjurs
1 repræsentant udpeget af DI-Syddjurs
1 repræsentant udpeget for Dansk Byggeri
1 repræsentant udpeget af Dansk Erhverv
1 repræsentant udpeget af Djursland Landboforening
1 repræsentant fra uddannelsesområdet udpeget af kommunerne i fællesskab
1 erhvervsrepræsentant fra Destination Djurslands bestyrelse
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3-5 erhvervsledere fra Norddjurs Kommune, heraf 1 erhvervsleder udpeget af Business
Djursland
3-5 erhvervsledere fra Syddjurs Kommune, heraf 1 erhvervsleder udpeget af Business
Djursland
Direktør eller bestyrelsesformand for Grenaa Havn
Direktør eller bestyrelsesformand for Aarhus Lufthavn
Formand for Nationalpark Mols Bjerge
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at følgende erhvervsledere fra Norddjurs
Kommune udpeges som medlemmer af Djurslands Udviklingsråd:
Hans Ulrik Jensen fra HUJ A/S
Rune Engell-Hansen fra Lallemand – De Dansk Gærfabrikker
Dennis Friis Thaagaard fra Sustainor ApS
Bjarne Nielsen fra Business Djursland
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Tiltrådt.
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5.

Orientering om integration og sprogundervisning
15.00.00.G01

18/4

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
En temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om integration i april 2016 markerede starten på en
styrkelse

af

det

jobrettede

fokus

i

integrationsindsatsen.

En

beskrivelse

af

integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune fremgår af det vedhæftede notat.
Intentionen har været igennem målrettede indsatser at give borgerne fodfæste på
arbejdsmarkedet; særligt indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Flere initiativer er
igangsat, og som eksempel kan nævnes etableringen af branchepakker, som involverer
opkvalificering af borgere indenfor udvalgte fagområder. Der er også indgået aftale om tilbud
til de flygtninge, der ikke umiddelbart kan deltage i virksomhedsrettede forløb. Deres behov
søges dækket via initiativer i tilbudsviften. For de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet,
er der blandt andet etableret brobygningsforløb.
Endelig kan det nævnes, at sprogundervisningen blev hjemtaget pr. 1. januar 2017 med det
formål at etablere en fleksibel danskundervisning med et mere arbejdsmarkedsrettet fokus.
Fravær på sprogskolen er en udfordring, som har stor bevågenhed. En del af fraværet skyldes
lovligt fravær i forbindelse med sygdom. Derudover skyldes noget fravær administrative
udfordringer med at håndtere, at borgerne ofte flyttes fra et hold til et andet grundet den øgede
brug af virksomhedspraktikker og andet. Det kan resultere i, at borgerne ikke er flyttet
administrativt til det nye hold og derfor bliver registreret som fraværende. Der arbejdes
intensivt på at løse denne problemstilling.
Fraværet på sprogskolen er stadig højt, selvom det renses for ovennævnte faktorer. Derfor er
der fokus på at øge fremmødet i undervisningen, og der arbejdes med sanktionering af ulovlig
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udeblivelse. Lovlig udeblivelse som følge af sygdom kalder på en særlig indsats i forhold til
at arbejde med sygefravær og sygdomsforståelse i forhold til denne gruppe af borgere. En af
de metoder, der i andre kommuner har vist sig at have en positiv effekt, er, at borgeren skal
melde sig syg ved personligt fremmøde hos en sygeplejerske. Forslaget er under udarbejdelse
og forventes efter høring i dialogforum for integration fremlagt for erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget i første halvår af 2018 sammen med en række andre forslag til
politisk drøftelse.
Det har desuden vist sig at være en udfordring at fastholde integrationsborgerne i den vestlige
del af kommunen. Dette gælder særligt børnefamilier, da der ofte ikke visiteres til
daginstitutioner i nærområdet, ligesom Kattegatskolen i Grenaa er den eneste skole med
modtagerklasser. Når borgerne er selvforsørgende og selv har mulighed for at finde en
permanent bolig, flytter mange til Grenaa, hvor der er mulighed for at bo tæt på
daginstitutioner, skoler og busforbindelser.
Udviklingen på integrationsområdet har siden april 2016 været overvejende positiv, selvom
Norddjurs Kommune på visse områder stadig ikke er helt på højde med andre
sammenlignelige kommuner.
I 2018 er der derfor fokus på at fastholde den gode udvikling og derigennem sikre, at flest
muligt borgere kommer i job og uddannelse.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Status pa integrationsområdet Januar 2018.pdf
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Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Taget til efterretning.
Udvalget ønsker, at forslag til nedbringelse af fravær på sprogskolen fremsættes til udvalget
senest på mødet i marts måned. Fornyet status på integrationsområdet som helhed og i
forlængelse af beslutninger om forslag til nedbringelse af fravær skal fremlægges senest inden
sommerferien.
Ulf Harbo ønsker, at både PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og Dansk Sygeplejeråd
spørges til råds i forbindelse med model, hvor en borger skal melde sig syg ved personligt
fremmøde hos en sygeplejerske.
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6.

Orientering om vækstregnskab - Norddjurs Kommune
24.00.00.A00

18/579

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Siden 2016 har Norddjurs Kommune årligt fået udarbejdet et Vækstregnskab for kommunens
erhvervsliv. Vækstregnskabet er en analyse, der viser udviklingen i Norddjurs Kommunes
erhvervsliv med fokus på de områder, hvor Norddjurs Kommune har en styrkeposition.
Vækstregnskabet er baseret på de nyeste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik.
Vækstregnskabet adskiller sig fra øvrige analyser, der løbende foretages af erhvervslivet i
Norddjurs Kommune. Hvor de fleste analyser sammenligner kommunen med øvrige
kommuner, er fordelen ved Vækstregnskabet, at det udelukkende ser på udviklingen i
Norddjurs Kommune. Ligeledes kan Vækstregnskabet give et indblik i de fremadrettede
udviklingstendenser for erhvervslivet i Norddjurs Kommune og dermed styrke den proaktive
erhvervsindsats.
Vækstregnskab 2018 består af en række elementer:
1. Status og udvikling på det samlede antal private beskæftigede og samlede antal
virksomheder i Norddjurs Kommune.
2. Status og udvikling på de 4 erhvervsmæssige fokusområder i Erhvervspolitikken.
3. Status og udvikling på de 2 erhvervsmæssige potentialer i Erhvervspolitikken.
4. Iværksætterrate og overlevelsesrate.
5. Antal vækstvirksomheder og eksportvirksomheder.
6. Specialiseringsgrad for brancher i Norddjurs Kommune sammenlignet med øvrige
kommuner.
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Vækstregnskabet har været en central del af det analytiske grundlag for Norddjurs Kommunes
erhvervspolitik samt de konkrete aktiviteter i erhvervspolitikkens tilhørende handlingskatalog.
På dialogmødet med erhvervslivet 30. januar 2018 præsenteres vækstregnskabet, og mødets
deltagere vil få lejlighed til at drøfte og kommentere de overordnede konklusioner. Herefter
behandles vækstregnskabet endeligt på mødet i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 21.
februar 2018.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Taget til efterretning.
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7.

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for arbejdsmarkedsudvalget
00.15.00.S00

17/12

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
På driften forventes for hele året et forbrug på 535,1 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på
4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 530,3 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt
Korrigeret
Budget 2017 (mio. kr.)
Drift

ekskl.

Forbrug

budget

Forventet
regnskab

Afvigelse*

overførte

midler

524,9

Overførte driftsmidler

5,4

Drift i alt

530,3

554,0

554,0

532,6

7,7

2,5

-2,9

535,1

4,8

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
På nuværende tidspunkt kan der ses en række forskelle imellem forventet regnskab og det
aktuelle forbrug fra økonomisystemet, årsagerne skyldes, at regnskabet endnu ikke ligger fast.
Det vil sige, at forventningen til afvigelsen stadig er et skøn der er vis usikkerhed ved, da der
på nuværende tidspunkt mangler kontering af refusion og medfinansiering for december
måned, endelig afregning af refusioner, momsafregninger, og omkonteringer.
Årsager til afvigelserne
Budgettet er opjusteret med 11,9 mio. kr. fra 518,4 til 530,3 mio. kr. Tillægsbevillingen er
givet til dækning af merudgifter udenfor servicerammen. Det har dog vist sig, at prognosen af
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det forventede merforbrug udenfor servicerammen var for konservativ, hvilket medfører at
der stadig er et merforbrug udenfor servicerammen.
Budget 2017 på arbejdsmarkedsområdet blev beregnet i starten af 2016. Udgangspunktet for
fastlæggelsen af budgettet for 2017 var således de økonomiske forudsætninger der var kendt
på dette tidspunkt. Ved budgetlægningen for 2017 (i 2016 første halvår 2016) var både
antallet af forventede borgere på de enkelte ydelser og gennemsnitsomkostningerne for disse
lavere end ved udgangen af 2017.
En række af disse forudsætninger har i løbet af 2017 ændret sig.
I løbet af 2017 har forvaltningen intensiveret indsatsen for borgere på kontanthjælp. Dermed
er antallet af borgere på kontanthjælp nedbragt – et betydeligt antal af disse er kommet i job,
men den hurtigere afklaring af borgere på kontanthjælp har også betydet, at en del er overgået
fra kontanthjælp til andre ydelser. Den primære årsag til merforbruget skal altså findes i, at
antallet af borgere på fleksjob, førtidspension og ressourceforløb har været stigende over året.
Denne stigning har været højere end forventet ved budgetlægningen for 2017. Ligeledes var
antallet af især førtidspensioner væsentlig højere ved indgangen til 2017 end forventet, da
budgettet blev lagt i foråret 2016.
Forskydningen af borgere fra kontanthjælp til ressourceforløb, førtidspension og fleksjob har
betydet større forsørgelsesudgifter end forventet ved budgetlægningen. Da disse ydelser er
højere, medfører det - uanset at en del af kontanthjælpsmodtagerne er kommet i beskæftigelse
- at mindreforbruget på kontanthjælp ikke fuldt ud kan afhjælpe merforbruget på de ydelser
kontanthjælpsmodtagerne flyttes til.
Opmærksomheden henledes på, at det samlede merforbrug på forsørgelsesudgifterne opvejes
af

et

tilsvarende

mindreforbrug

på

arbejdsmarkedsområdets

økonomiudvalgets område.
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Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo december
2017 godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU 12.2017.pdf
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Godkendt.
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8.

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for Erhvervsudvalget
00.15.00.S00

17/36

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
På driften forventes for hele året et forbrug på 10,1 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på
1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 11,6 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om et fald i det forventede forbrug på 0,3
mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Erhvervsudvalget – samlet oversigt
Korrigeret
Budget 2017 (mio. kr.)

budget

Forbrug
ultimo
december

Forventet
regnskab

Afvigelse*

Drift ekskl. overførte midler 10,3

9,8

-0,5

Overførte driftsmidler

1,3

0,3

-1,0

Drift i alt

11,6

10,1

-1,5

10,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.
Årsager til afvigelserne
Drift
Det forventede mindreforbrug på driften skyldes primært, at der forventes et mindreforbrug på
overførslerne på 0,985 mio. kr.
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Aktiviteter igangsat i overensstemmelse med handlingskataloget, har en forskydning i
afholdelse af udgifter for de igangsatte aktiviteter. Dermed vil nogle af udgifterne hertil først
blive afholdt i 2018. Derudover forventes der er merforbrug på turismeprojektet
Thomasminde på 0,105 mio. kr.
Ligeledes forventes et mindreforbrug på 0,525 mio. kr. af driftsbudgettet. Dette skyldes bl.a.
et forventet mindreforbrug til erhvervsmæssig branding, erhvervsmæssige projekter,
erhvervsudviklingspuljen og erhvervsudviklingsprojektet Baltic Game Industry, hvor udgifter
først afholdes efter aktiviteter er afholdt. Det forventes, at mindreforbruget overføres til 2018,
samt en forventet mindreindtægt på projektet Europæisk Gastronomiregion, hvor indtægten
først forventes i 2018.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo december
godkendes.

Bilag:
1 Åben Bilag

til

budgetopfølgningen

pr.

ultimo

december

2017

for 8035/18

Erhvervsudvalget
2 Åben Erhvervsudviklingspuljens anvendelse 2017-2020
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Godkendt.
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9.

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 og forvaltningen.
Beskrivelse af virksomhedscentre og oversigt over virksomhedscentre i Norddjurs Kommune
er vedlagt som bilag.
Derudover er vedlagt en pressemeddelelse fra Business Region Aarhus om det kreative
arbejdsmarked i Østjylland, en kortlægning af området og tilhørende bilag.
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 Virksomhedscentre i Norddjurs Kommune

8976/18

2 Åben Det kreative arbejdsmarked - pressemeddelelse

9152/18

3 Åben Det kreative arbejdsmarked - kortlægning

9149/18

4 Åben Det kreative arbejdsmarked - bilag

9146/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Taget til efterretning.
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10.

Orientering om FGU
00.01.00.A00

17/4822

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
I oktober 2017 vedtog regeringen den vedhæftede ”Aftale om bedre veje til uddannelse og
job”, som omhandler initiativer rettet mod de unge, der ikke følger det lige spor fra
grundskole til ungdomsuddannelse og arbejdsliv, men som har brug for en anden vej. En
central del af aftalen er etablering af en sådan vej i form af Forberedende Grunduddannelse
(FGU).
Chef for Ungeindsats og UU Djursland, Lotte Kruse, deltager i behandlingen af punktet.
Særligt unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i
livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
FGU skal målrettes disse unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse eller ikke er
i job, men har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Det
primære mål med FGU er at give de unge kompetencer til at gå i gang med en ordinær
uddannelse. Sekundært er det målet at gøre de unge parate til at indgå på et ufaglært
arbejdsmarked.
Den tidligere uddannelsesmålsætning på 95 % erstattes af en ny 100 %-målsætning: Fremover
skal 90 % have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år, og de øvrige 10 % skal være godt på
vej til at få en uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Fremadrettet skal uddannelsesparathedsvurderingen i højere grad baseres på, hvad de unge
kan og ikke kun på, hvad de vurderes til ikke at kunne. Dermed sikres, at alle vurderes parate
til noget.
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For at gøre uddannelsessystemet mere overskueligt for de unge i målgruppen er det vigtigt at
få etableret et system, som er mere enkelt, end det ses i dag. En række af de nuværende tilbud
og uddannelser skal derfor erstattes af den nye FGU, som bygger på styrkerne fra de
eksisterende forberedende tilbud. Den står på skuldrene af især produktionsskolernes
værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s almenundervisning skal ruste de unge
fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste
på arbejdsmarkedet.
FGU

består

af

tre

spor,

og

de

indeholder

almen

grunduddannelse,

produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
På almen grunduddannelse undervises i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde.
Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse
eller hf.
Produktionsgrunduddannelsen indeholder værkstedsundervisning og er primært henvendt til
unge med en praktisk læringstilgang. Målet er, at de unge fra dette spor senere overgår til en
erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.
Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik, og sporet er primært
henvendt til unge, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse.
Alle, der optages på FGU, skal opnå grundlæggende kompetencer i dansk og matematik, og
der er på alle spor mulighed for kombinationsforløb til ungdomsuddannelse samt
erhvervstræning i virksomheder. Derudover skal FGU være fleksibel, så eleven har mulighed
for at skifte spor og for at inddrage elementer fra et andet spor i sit forløb.
FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af to år, men kan forkortes og
forlænges, når særlige forhold taler herfor.
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For hver elev udarbejder Ungeindsatsen i kommunen en uddannelsesplan, som er det
overordnede styringsredskab i forhold mål, retning, varighed med videre for den enkelte.
Skolen udfolder den unges uddannelsesplan i en mere detaljeret forløbsplan, som beskriver
indholdet i den unges uddannelsesforløb. Denne danner baggrund for løbende opfølgning på
den unges udvikling.
Den udbydende skole udsteder et bevis til alle elever efter tilfredsstillende gennemførelse af et
FGU-forløb på minimum 12 uger. Dette dokumenterer opnåede faglige kompetencer og
eventuelt de dertil knyttede sociale og personlige kompetencer og vil i nogle tilfælde kunne
anvendes som meritgivende i forhold til en ungdomsuddannelse.
Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre deres FGU-forløb, at
skoler er placeret i geografisk nærhed til den unge, og aftalen indeholder krav om en
geografisk dækning, som ikke må være ringere end dækningen af produktionsskolerne i dag.
På baggrund af en lokal proces opretter undervisningsministeren de nye institutioner som
statsligt selvejende institutioner.
Tidsplanen for den indledende proces i KKR er følgende:


Februar 2018 afholder KKR info- og involveringsmøde med aktører og interessenter



20. marts 2018 drøfter KKR en mulig fordeling og placering



April 2018 afholder KKR involveringsmøde med aktører og interessenter



3. maj 2018 drøfter KKR-formandskabernes status med KL’s formandskab



14. juni 2018 godkender KKR forslag til UVM



29. juni 2018 er der frist for indsendelse af forslag til UVM

I sommeren 2018 træffer undervisningsministeren afgørelse om, hvor institutioner og skoler
skal placeres, og de skal være klar til elevopstart i august 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Aftale om bedre veje til uddannelse og job
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
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.
Endvidere drøftes udvalgets ideer til besøg og dialogmøder på virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Herunder muligheden for at samle flere besøg på f.eks. to halve dage
i løbet af året.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomisk konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
arbejdsplan for 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018.pdf
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Ansøgning fra Business Djursland om støtte til koordinator funktion
1.

Ansøgning projektkoordinator Norddjurs (2034/18)

2.

Præsentation af Business Djursland - Samarbejde kommuner opdateret 3. januar
2018 (2037/18)

3.

5.

Ansøgning fra Komitéen Bæredygtig Kystkultur om støtte til projekt
1.

Ansøgning Bæredygtig Kystkultur.pdf (6013/18)

2.

Projektbeskrivelse Bæredygtig Kystkultur (6015/18)

Orientering om integration og sprogundervisning
1.

7.

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for arbejdsmarkedsudvalget
1.

8.

Status pa integrationsområdet Januar 2018.pdf (9471/18)

Bilag til budgetopfølgning AU 12.2017.pdf (8002/18)

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for Erhvervsudvalget
1.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2017 for Erhvervsudvalget
(8035/18)

2.
9.

10.

Gensidig orientering
1.

Virksomhedscentre i Norddjurs Kommune (8976/18)

2.

Det kreative arbejdsmarked - pressemeddelelse (9152/18)

3.

Det kreative arbejdsmarked - kortlægning (9149/18)

4.

Det kreative arbejdsmarked - bilag (9146/18)

Orientering om FGU
1.

11.

Erhvervsudviklingspuljens anvendelse 2017-2020 (8036/18)

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (9269/18)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2018
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018.pdf (9481/18)
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