Udmøntningsark 2018-2021
Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt
Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte initiativer Gul: Initiativet er igangsat og kører planmæssigt men kræver beslutning/politisk behandling
er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem
farve grøn/gul og gul/rød
Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra politisk og administrativt opmærksomhed

Nr.

Forslag

BEU 1U Pulje til initiativer til
Budget 2017 udmøntning af Erhvervsog
Beskæftigelsespolitikken

2018

2019

700

2020

700

2021

700

Ansvarlig
centerchef

Ansvarlig
direktør

700 Peter Rosgaard Christine

Brochdorf

Politisk
udvalg

Impl. adm.
(Ja/Nej)

Udvalg for
Nej
beskæftigels
e- og erhverv

Tidspunkt for seneste eller
kommende politiske
behandling
2018

Beskrivelse af forslaget

Status for implementering

Der er samlet afsat 700.000 kr. til udmøntning af erhvervs- og
beskæftigelsespolitikken , herunder målsætningerne om at ”Fremme
af nyt erhvervsområde på Flyvestationen” samt ”Styrkelse af indkøb
og udbud i et lokalt perspektiv”

”Fremme af nyt erhvervsområde på Flyvestationen:
Der er afsat 300.000 kr. i 3 år til dette indsatsområde.
Filmstationen, som er Furesø Kommunes 5. erhvervsområde, er under kraftig udvikling. I tæt samarbejde med
ejerne af Filmstationen, har kommunen tidligere gennem en ansøgning til Vækstforum om ReVUS midler,
forsøgt at få midler til et projekt, der skulle fremme Film-, TV og Medie og gøre Filmstationen til centrum for de
kommende års udvikling med etablering af mange nye virksomheder på Filmstationen. Desværre var der ikke
den nødvendige opbakning i Vækstforum til projektet, hvorfor kommunen i samarbejde med ejerene bag
Filmstationen ville overveje selv at udvikle et projekt. Kommunen har i 2017 haft indledende drøftelser med
Filmstationen om et muligt projekt. Det undersøges hvorvidt projektet kan genoptages, men det er uklart
hvorvidt projektet kan realiseres i indeværende år.
”Smag på Furesø og Smag på Nordsjælland”
Der er afsat 100.000 kr. i 2 år til dette indsatsområde.
Herudover er arbejdes der med ”Smag på Furesø og Smag på Nordsjælland” som har en central rolle i
udviklingen af de lokale fødevareproducenter. I maj 2017 godkendte det tidligere BEU et ReVUS projekt initieret
af Smag på Nordsjælland hvor Naturpark Mølleåen har en særlig rolle for udvikling af madoplevelser m.m.
Furesø Kommune støtter op om projektet og har i tilskuddet betinget sig, at det kommer lokale
fødevareproducenter til gavn gennem Furesø Picnicfestival. Projektet løber over 2 år. Projektet kører som
planlagt.
”Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt perspektiv”
Der er afsat kr. 300.00 i budgettet.
Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 handler om hvordan vi sammen med erhvervslivet kan forbedre
samarbejdet omkring lokale indkøb. En Taskforce bestående af erhvervsrepræsentanter og forvaltningen har
udarbejdet en rapport med 25 forslag/initiativer. I samarbejde med Erhvervskontaktudvalget er der i 2017
nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at implementere forslagene. De første 4 forslag/initiativer er i
proces. Der gennemføres i foråret en række møder for at igangsætte yderligere initiativer.

BEU 1

Flere i job og uddannelse

Christine
Brochdorf

Udvalg for
Ja
beskæftigels
e- og erhverv

Skal ikke behandles politisk

Ledige med nedsat arbejdsevne skal ikke gennemgå
arbejdsprøvninger og ressourceforløb igen og igen. I Furesø arbejder
vi for, at de ledige skal ud i reelle jobs. Derfor gøres der i 2018 en
målrettet og omsorgsfuld indsats for at få ledige fleksjobbere i
arbejde, hvor der fokuseres på at skabe varige løsninger for folk med
nedsat funktionsevne.

Christine
Sommer, Rikke Brochdorf
Østergaard

Udvalg for
Ja
beskæftigels
e- og erhverv

Skal ikke behandles politisk

Aftaleparterne er enige om at udvide gadeplansindsatsen, så vi med Gadeplansteamet består aktuelt af en fuldtidsmedarbejder og fem deltidsansatte der arbejder ti timer om ugen.
kompetente gadeplansmedarbejdere kan møde de unge, hvor de er Som følge af udvidelsen af gadeplansindsatsen i forbindelse med vedtagelsen af tryghedspakken opnormeres
gadeplansteamet med en fuldtidsstilling. Ansættelsen startede pr. 1. januar 2018.
og lave flere opsøgende og håndholdte indsatser. Der afsættes 0,8
mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem til indsatsen

Nej
Udvalg for
beskæftigels
e- og erhverv

okt-17

Konkrete beskæftigelsesprojekter udvides, så flere unge kan komme Der er opnormeret med en stilling på 30 timer om ugen, således at fokus på virksomhedsbesøg og besøg på
i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 0,4 mio. kr. ekstra i 2018 uddannelsesinstitutioner skærpes. Der lægges holdbare planer for de unges fremtidige beskæftigelse efter tre
måneder i beskæftigelsesprojektet. Projektmedarbejder var ansat pr. 1. januar, men ophørte igen. Erstatning er
og årene frem.
fundet og pt. i praktik mhp. ansættelse.

0

0

0

0 Flemming
Sommer

BEU 2

Tryghedspakke gadeplansindsatsen

800

800

800

800 Flemming

BEU 3

Tryghedspakke Beskæftigelsesprojekter

400

400

400

400 Flemming
Sommer

Christine
Brochdorf

Indsatsen har været i fokus siden 3. kvartal 2017.
Der er allokeret ressourcer til virksomhedsrettet indsats i form af matchning af borgeres kompetencer til
arbejdsudbuddet, jobmesser med fokus på småjobs, mobilt servicehus og i 2018 forsøges samarbejde med
Bruger- og hjælperformidlingen, som gerne vil have flere fleksjobbere uddannet til hjælpere, da de ofte har
opgaver hos brugerne få timer om ugen. Flere ledige kommer generelt i ordinære jobs, se BEU 5.

Markering: Grøn/Gul/Rød

Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt
Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte initiativer Gul: Initiativet er igangsat og kører planmæssigt men kræver beslutning/politisk behandling
er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem
farve grøn/gul og gul/rød
Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra politisk og administrativt opmærksomhed

Nr.

BEU 4

Forslag

Ekstern aktør i
beskæftigelsesindsatsen

2018

3.800

2019

2020

4.200

2021

0

Ansvarlig
centerchef

0 Flemming
Sommer

Ansvarlig
direktør

Christine
Brochdorf

Politisk
udvalg

Impl. adm.
(Ja/Nej)

Udvalg for
Nej
beskæftigels
e- og erhverv

Tidspunkt for seneste eller
kommende politiske
behandling
Er behandlet politisk

Beskrivelse af forslaget

Byrådet har d. 28. juni 2017 besluttet at fortsætte udlægning af dele
af kontanthjælpsområdet til ekstern aktør. Det gælder for
kontanthjælpsmodtagere, som har mere end 6 måneders anciennitet
på kontanthjælp, dog undtaget de ledige kontanthjælpsmodtagere,
som allerede er tilknyttet Selvhjulpne Borgere og Stærke
fællesskaber.

Status for implementering

Vinderen af udbuddet blev den eksisterende eksterne aktør, ISU (Institut for serviceudvikling), som fortsætter
på de nye kontraktvilkår for perioden 2018-2019.
ISU har fysisk placeret sig i Farum Erhvervspark tæt på Jobcentret, så det gode samarbejde kan fortsætte.
Jobcentrets udlånte medarbejder er ophørt, men erstatning er fundet til opgaven.

Det er aftalt, at der månedsvis følges op borgernes udvikling frem mod job samt den reelle effekt af indsatsen.
Ved udlægningen af opgaven med kontanthjælpsmodtagerne er også Der har været en god udslusning til job i januar og marts måned.
indregnet, at 2-3 medarbejdere udlånes/virksomhedsoverdrages i
kontraktperioden 2017-2019 til den aktør, som vinder udbuddet, for ISU arbejder fortsat på at etablere en socialøkonomisk virksomhed i Furesø Kommune.
at sikre at jobcentrets medarbejdere tillærer aktørens metodik.
Konsekvenserne af virksomhedsoverdragelsen vurderes endeligt når
udbuddet er færdigt.
Den endelige betalingsaftale indgås med ekstern aktør, hvorfor
beløbene 3,8 mio. kr. og 4,2 mio. kr. er et estimat baseret på
udgifterne til nuværende samarbejdspartner. Fra 2020 og frem
forventes investeringen i samarbejdet med ekstern aktør på
kontanthjælpsområdet modsvaret af , at der vil være færre
kontanthjælpsmodtagere i Furesø.

BEU 5

Mobilt servicehus

450

0

0

0 Flemming
Sommer

Christine
Brochdorf

Udvalg for
Nej
beskæftigels
e- og erhverv

Er behandlet politisk

Formålet med at etablere et mobilt servicehus er at sikre, at ledige
ydelsesmodtagere har noget at stå op til hver dag, og at borgerne
skal gøre nytte for deres ydelse. Aktiviteterne skal medvirke til at
udvikle de ledige ydelsesmodtageres kompetencer og styrke
muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst muligt kan komme
videre i beskæftigelse.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen estimerer, at der vil være følgende udgifter ved
oprettelsen af det mobile servicehus:
• 450.000 kr. årligt til aflønning af arbejdsformand på fuldtid, samt
1/3 årsværk til løsning af logistik og administrative opgaver. Der er
tale om ekstra normeringer.
Forslaget er fremlagt til vedtagelse på Beskæftigelse- og
Erhvervsudvalgets møde d. 22. august. 2017

Det mobile servicehus er i god drift. Der hentes opgaver fra kommunens enheder og de ledige borgere er i god
aktivitet. Flere steder har praktikkerne ført i ansættelse i en kommunal enhed, men det tætte samarbejde med
borgerne har også åbnet muligheder for job uden for kommunen.
Det mobile servicehus har mobiliseret borgere på ledighedsydelse og gennemført adskillige opgaver, således at
borgere, som modtager ledighedsydelse allerede nu har noget at stå op til hver dag. Det mobile servicehus
udfører praktiske opgaver, som det ellers er svært at nå. Eksempelvis juleudsmykning af Farum Kulturhus,
rengøring af biblioteket på Stavnsholtskolen og administrativ og praktisk hjælp i tandplejen på Søndersøskolen
og Nygårdsterrasserne. Det Mobile Servicehus afslutter og opstarter løbende opgaver og funktioner.

Markering: Grøn/Gul/Rød

