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Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes budget til at ansætte yderligere én kontorelev i administrationen. Hovedformålet er
at styrke Favrskov Kommunes profil som uddannelsessted.
Aktuelt har Favrskov Kommune fem kontorelever ansat (juni 2019).
Favrskov Kommune modtager mange ansøgninger til de opslåede stillinger, og flere kontorelever er blevet ansat
i faste stillinger efter afsluttet uddannelse. Der er altså erfaring for, at kontorelevpladserne bidrager positivt til rekrutteringen til administrative stillinger.
Favrskov Kommune er via ordningen om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som har været gældende siden 1.
januar 2018, forpligtet til at opfylde en årlig kvote for elevpladser til erhvervsuddannelser. Det skal i den forbindelse oplyses, at Favrskov Kommune allerede opfylder kvoten, bl.a. i kraft af et højt antal elevpladser på socialog sundhedsområdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der er i budget 2019 (under administrationens fælles udgifter) afsat 1.203.000 kr. til elevlønninger, annoncering,
studieture og lærebøger til eleverne samt kurser for de elevansvarlige. Det eksisterende budget rækker gennemsnitligt til 4-5 kontorelevpladser årligt.
Hvis der afsættes 250.000 kr. ekstra i budgettet, vil der i stedet kunne opretholdes 5-6 kontorelevpladser årligt.
Lønnen til kontorelever som er over 25 år er højere end for elever under 25 år. Til gengæld kan der søges om tilskud til dækning af en del af merudgiften. Hvorvidt der kan opnås tilskud afhænger af den pågældende elevs
uddannelsesbaggrund. Merudgiften for elever over 25 år er dermed netto på 40-100.000 kr. årligt. Budgettet til
kontorelever rækker således længere, hvis der ansættes elever under 25 år.
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Styrket sagsbehandling og samarbejde med forældre i Børnehandicaprådgivningen
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Beskrivelse af forslag:
Det foreslås at afsætte 1,3 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 1,1 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår til at sikre
fortsat udvikling og kvalitetssikring på børnehandicapområdet. Beløbet svarer til ansættelse af to årsværk til styrkelse af henholdsvis de juridiske kompetencer og sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. I 2020 og 2021
indgår der desuden 200.000 kr. til gennemførelse af mindre udviklingsforløb på baggrund af det igangværende
analyse- og læringsforløb på børnehandicapområdet.
Byrådet har 25. juni 2019 behandlet analyserapport for børnehandicapområdet. Rapporten er udarbejdet af Ankestyrelsen og er et foreløbigt resultat af det analyse- og udviklingsforløb, der er igangsat på børnehandicapområdet. Formålet med forløbet er at styrke sagsbehandlingen for at øge andelen af korrekte afgørelser. Dermed
skal der ske et fald i andelen af sager, der hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen. Forløbet skal også styrke
samarbejdet med de berørte forældre.
I forhold til et styrket samarbejde med forældrene har Byrådet 30. april 2019 vedtaget en række principper for et
godt samarbejde. Principperne indgår i forordet til kommunens kvalitetstandard inden for servicelovens område
for børn og unge. Desuden blev der afholdt et dialogmøde i efteråret 2018 med ca. 100 deltagere (forældre, byrådspolitikere, borgerrådgiver og andre interesserede). På mødet udarbejdede deltagerne en række anbefalinger, som bruges til inspiration til nye tiltag, der kan styrke samarbejdet.
Den anden del af forløbet er et analyse- og læringsforløb af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, som
gennemføres af Ankestyrelsen.
På baggrund af Ankestyrelsens analyse vurderer Børn og Skole, at der er en række udfordringer i forbindelse
med den juridiske behandling af sagerne på børnehandicapområdet. For at imødekomme disse gennemfører
Ankestyrelsen et særligt lærings- og undervisningsforløb for medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen. Ankestyrelsen udarbejder også en vejledning og tjekliste til sagsbehandlingen.
Med den foreslåede udvidelse inden for det juridiske område, vil det være muligt at øge adgangen til juridisk
sparring og kvalitetssikring af sagsbehandlingen. Derudover vil ansættelse af en sagsbehandler give bedre muligheder for at understøtte samarbejdet med forældrene, særligt om de sager, hvor sagsoplysningen og de socialfaglige vurderinger er ekstra tidskrævende, og hvor der er behov for hyppigere kontakt til forældrene i sagsbehandlingsforløbet. Endelig giver udvidelsen mulighed for et fortsat samarbejde med Ankestyrelsen i 2020 og
2021.
Som en del af det videre arbejde med at udvikle kvaliteten vil også indgå registrering af og opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Et forslag til hvordan dette vil kunne håndteres i praksis, herunder i forhold til
it-systemunderstøttelse og afrapportering, kan forelægges til politisk behandling primo 2020. I forslaget vil eventuelle økonomiske konsekvenser også fremgå. Forslag til arbejdet med sagsbehandlingsfrister vil omfatte det
samlede sociale område – Arbejdsmarkedsområdet. Borgerservice, Social og Sundhed samt Børn og Skole.

Børn og Skole vurderer, at de foreslåede tiltag samlet set vil bidrage til en fortsat udvikling og kvalitetssikring af
området.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Børnehandicaprådgivningen er i gang med at implementere tiltag, der kan realiseres inden for det eksisterende
budget. Børn og Skole vurderer, at en udvidelse på 1,3 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 1,1 mio. kr. årligt i 2022 og
efterfølgende overslagsår vil kunne imødekomme det behov, der er for et yderligere løft af området.
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Ansættelse af ekstra planmedarbejder
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Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at Favrskov Kommunes styrker planlægningen ved at ansætte yderligere én planmedarbejder i
Teknik og Kultur, som skal bidrage til at øge opgaveløsningen med lokal-, struktur- og helhedsplaner i afdelingen.
Budget 2019-22 medførte en udvidelse med en ekstra planmedarbejder, således at planafdelingen gik fra seks til
syv medarbejdere. Der har allerede vist sig et øget behov for at fremme den kommunale planlægning grundet de
gode konjunkturer for byggeriet i Favrskov Kommune. I tillæg til de aktiviteter kommunen selv igangsætter, skaber de mange private udviklingsinitiativer dermed et yderligere planlægningsbehov.
Der er og vil blive igangsat en række kommunale plan- og udviklingsinitiativer, der skal realisere ’Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+’. Dette gælder blandt andet udarbejdelse af strukturplaner for nogle af kommunens
store byudviklingsområder, udvikling af midtbyerne i Hadsten og Hinnerup samt videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Det foreslås derfor, at der ansættes yderligere en planmedarbejder for at komme i mål med Byrådets prioritering af ovennævnte planer og planrelaterede projekter i kommunen.
I Planafdelingen er der i dag ansat syv medarbejdere. Afdelingen varetager en lang række funktioner herunder
udarbejdelse af planstrategi- og kommuneplanopgaver, lokalplanlægning, struktur-, dispositions- og helhedsplaner, byfornyelse/byomdannelse, særlige skitseprojekteringsopgaver, projektudvikling og sagsbehandling, planlægning for tekniske anlæg (fx vindmøller og biogas), planlægning og sagsbehandlings opgaver i det åbne land
samt kort- og indberetningsopgaver for Plan og Byg.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
En ekstra planmedarbejder vil understøtte den fysiske planlægning, som har høj prioritet for borgere og virksomheder. En ekstra planmedarbejder vil også betyde kortere sagsbehandlingstid samt at de fysiske udviklingsmuligheder i kommunen generelt vil fremmes.
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Inddragelse og frivillighed ved naturprojekter
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Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 600.000 kroner pr. år til at styrke den løbende dialog med lodsejere vedrørende
skovrejsning, naturområder, trækstien langs Gudenåen, sammenhængende stisystemer m.v.
Favrskov Kommune ønsker som udgangspunkt, at ovenstående projekter kan realiseres gennem frivillighed,
hvilket kræver en løbende og tæt dialog med lodsejerne. Der igangsættes gennem Favrskovs naturmodel disse
år en række projekter, og tidsforbruget, der er forbundet med, at projekterne søges realiseret gennem frivillighed
er derfor de seneste år vokset betydeligt.
F.eks. projektet i Gudenådalen, hvor Byrådet den 29. maj 2018 besluttede, at man ikke ønsker at være medrejser på Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag for Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup, men
i stedet ønsker at søge en frivillig løsning med lodsejerne/interessenterne for planlægning af området.
De ekstra ressourcer vil blive anvendt til at finansiere dialogen med lodsejere i forbindelse med skovrejsning, naturområder, øget tilgængelighed ved Gudenåen, øget biodiversitet m.v. Der vil være tale om en kombination af
ekstern bistand og projektansættelser i Teknik og Kultur.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Den tætte dialog med lodsejerne vil medføre, at projekterne bliver skabt i samarbejde med lodsejerne. Derved
skabes et bedre ejerskab til projekterne i de berørte områder samtidig med, at der i mange tilfælde bliver skabt
bedre og mere helstøbte projekter.
Forslaget vil betyde, at det i de fleste tilfælde kan undgås at rejse fredningssager eller at ekspropriere de berørte
jorde, som samtidig vil spare anlægsmidler til ekspropriation.
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