1. status mål 2016
Mål 2016
ØKU: Bosætning

Effektmål
langt sigt
Skabe vækst i antal
indbyggere i kommunen
svarende til gennemsnitlig
100 årligt.

ØKU: Økonomiske mål

Assens Kommunes
overordnede økonomiske
mål er, at have en solid
økonomi, som giver
mulighed for at finansiere
nye anlæg, samt langsigtet
udvikling af kommunen.
Økonomien vil altid være
af afgørende betydning for
kommunens virksomhed
på kort og lang sigt.

MTU: Natur- og fritidsliv

Bidrage til at Assens
kommune med sine flotte
landskaber og attraktiv
natur er en
tilflytningskommune

Effektmål
mellemlangt sigt
Sikre at der er tilstrækkelig
antal byggegrunde til salg
til almindelig beboelse
samt at der altid er
tilstrækkelig kapacitet på
erhvervsjord, samt sikre
forskellige typer af boligog ejerformer. Målet på
det mellemlange sigt er, at
der sælges gennemsnitlig
40 byggegrunde årligt til
almindelig beboelse set
over en 5-årig periode

Naturen i Assens er
udviklet, så der er flere
sammenhængende
naturområder af høj
kvalitet og mulighederne

Effektmål
kort sigt
Kortlægge hvor i kommunen
at der er størst potentiale for
salg af byggegrund og
konstatere om der et
tilstrækkeligt antal
byggemodnede grund og i
modsat fald erhverve jord
med henblik på
byggemodning hurtigst
muligt.
Skabe gunstige betingelser for
køb af erhvervsjord og
tilhørende opførelse af
virksomhed.
En gennemsnitlig
kassebeholdning på 100 mio.
kr.
En disponibel ultimo
beholdning på 50 mio. kr.
At overskud på den ordinære
drift som minimum kan
finansiere afdrag på
langfristet gæld samt de
ønskede anlægsinvesteringer.
Der gives ikke
kassefinansierede
tillægsbevillinger. Langfristet
gæld skal være faldende.
I 2015-16 igangsættes mindst
et skovrejsningsprojekt, et
vådområdeprojekt, mindst 5
vandløbsprojekter og mindst
10 km sti, og arbejdet for
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1. status 2016

Udregne og følge
omsætningshastigheden
for salg af såvel
byggegrund til beboelse
som erhvervsjord.
Måling af
befolkningsudvikling med
basis i primo 2016 tallet.

Befolkningsudvikling
1. januar – 31. marts 2016:
+ 121
Antal solgte byggegrunde
1. januar – 19. april 2016: 4

Opfølgning på måltallene
ved budgetopfølgningerne
og regnskabsafslutning.

Måltallet for resultatet af
det skattefinansierede
område er under pres. Det
skyldes at der er overført
for 23 mio. kr.
anlægsopgaver fra 2015 til
2016 budgettet. Når
måltallet for den
disponible beholdning
ligger så lavt skyldes det at
kassen i år skal finansiere
bl.a. de nævnte
anlægsoverførsler på 23
mio. kr.
Der er pt. en positiv
udvikling i antal
overnatninger, idet der det
seneste år har været en
stigning i antallet af

Befolkningstal og
besøgstal målt som
overnattende turister
Konstatering af om de
planlagte projekter

1. status mål 2016
Mål 2016

MTU: Infrastruktur,
ejendomme og energi

Effektmål
langt sigt
Bidrage til at flere turister
og dagsgæster besøger
vores naturområder.
Sikre en rig og varieret
natur – også af hensyn til
biodiversitet og et godt
miljø

At nedbringe
transporttiden og samtidig
øge trafiksikkerheden.
At alle kommunale
bygninger er optimeret
energimæssigt.
At kommunens kapital i

Effektmål
mellemlangt sigt
for friluftsliv er øget
væsentligt. Det betyder
bl.a. at der er:
Mindst 50 ha ny skov i
2018
Mindst 100 ha nye
vådområder i 2018
Mindst 10 ha rigkær inden
2018
Kommer mindst 2 nye stier
om året
(mountainbikeruter,
vandrestier, ridestier,
dykkerstier osv.)
Gennemføres mindst 5
vandløbsprojekter om året
Skiltes og informeres om
mindst et naturområde
hvert andet år
Kommer flere turister i
naturen – dvs. flere
lystfiskerturister, flere
campinggæster, flere
vandrere, flere
cykelturister, flere
overnattende turister
Nye bygninger er enten
energineutrale eller
energiproducerende.
At der sker stadige
forbedringer i infrastruktur
og fremkommelighed

Effektmål
kort sigt
bedre forhold for lystfiskere
og havørred fortsættes.
I 2016 samarbejder vi med og
understøtter borgere,
virksomheder og foreninger
som bidrager til målene

Metode til effektmåling

1. status 2016

igangsættes og afsluttes

overnattende turister på
5,2 % i forhold til året før
(målt fra april til april).
Campingpladserne som
står for ca. 6 ud af 10
overnatninger har haft den
største fremgang.

Vi vil arbejde for at mindske
påvirkningen af klimaet ved
aktivt at minimere vores
bygningers energiforbrug
samt indtænke energirigtige
løsninger i nybygninger.
Vi vil plukke lavthængende

Udarbejdelse af CO2regnskab
Måling af trafikuheld og
transporttid

Energirenovering:
CO2 regnskabet for 2015
foreligger i efteråret 2016.
Der forventes ikke en
væsentlig besparelse af
CO2-udledning i 2015, idet
der ikke er afsat midler til

2

1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt
veje og bygninger ikke
forringes, men fremstår
med god vedligeholdelse.

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt
gevinster, når det drejer sig
om at forbedre
fremkommeligheden, især på
de gennemgående
strækninger

Metode til effektmåling

1. status 2016
større energirenoveringsprojekter på særskilt
bevilling.
Cykelstier:
Det vil være muligt at
evaluere på
trafiksikkerheden på
cykelstien mellem
Tommerup og Brylle
allerede nu.
Når de kantstensbegrænsede cykelstier
langs ldv. 605 er klar efter
sommerferien, bliver det
også muligt, at evaluere
trafiksikkerheden på
denne strækning.
Forbedring af
fremkommelighed:
Måling af transporttiden
på den udvalgte
vejstrækning mellem
Assens og Odense er nu
mulig, da der opsættes
målestationer.
Registreringen foretages
løbende af systemet City
Sens, hvor der kan hentes
data ud. De to ”åbent land
kryds” alene forventes ikke
at kunne bidrage med et
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1. status mål 2016
Mål 2016

KFU: Kultur som
drivkraft

Effektmål
langt sigt

For at sikre attraktive og
dynamiske lokalsamfund
skal flere børn og unge,
samt voksne borgere og
gæster opleve og
engageres i de mange
kulturtilbud, der
kendetegnes ved både
kvalitet og nytænkning.
Flere skal flytte til og
besøge Assens Kommune,
som følge af såvel kvalitet
som udbuddet af
kulturtilbud. Kulturen skal
sætte Assens Kommune på
landkortet

Effektmål
mellemlangt sigt

Museum Vestfyn udvikles
som et statsanerkendt
selvejende museum, der
muliggør realiseringen af
museets vision om at
Museum Vestfyn i 2020
spiller en central rolle i
kommunen som
videncenter, attraktion og
læringsmiljø, og at museet
får flere besøgende.
Etablering af et
ungdomskulturhus i
Glamsbjerg, der giver
adgang, plads og rammer
til unges samvær,
udviklende fællesskaber og
udfoldelsesmuligheder, og
unges initiativer.
Kulturhuse: Tobaksgaarden
skal videreudvikles som et
regionalt betydende
spillested, og såvel
Tobaksgaarden som

Effektmål
kort sigt

I 2015 afslutter Museum
Vestfyns
forandringsbestyrelse den
godkendte handlingsplan og
arbejdsgrundlag, og udstikker
linjerne for udviklingen af
museet i de kommende år.
Assens Kommune vil indgå i
dialog med Museum Vestfyn
om fortsat at understøtte
udviklingen af museet.
Der etableres i 2016 et
ungdomskulturhus i
Glamsbjerg på de unges
præmisser i tæt
sammenhæng med et nedsat
Ungdomsråd. Målet er at de
unge selv tager initiativer til
ungeaktiviteter, og at stedet
lægger godt fra land og bliver
et samlingspunkt for
ungeaktiviteter for så mange
unge som muligt.
Tobaksgaarden bliver
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Primært via konstatering
af, at vi har retning og at
igangsatte og planlagte
aktiviteter gennemføres

1. status 2016
datagrundlag, som kan vise
forbedringer i rejsetiden
på hele strækningen
mellem Odense og Assens
(ldv. 420505), men det
vurderes, at man bedre vil
kunne påvise resultater på
de to delstrækninger ved
beregninger.
Det kan konstateres, at de
igangsatte og planlagte
aktiviteter gennemføres:
Museum Vestfyn:
Museum Vestfyn forventes
at forelægge et oplæg til at
sikre bæredygtig drift af
museet, til drøftelse i
Kultur- og Fritidsudvalget i
forbindelse med Budget
2017-drøftelserne
Ungdomskulturhus:
Ungdomskulturhusbyggeriet har været
udbudt i licitation og der
forventes 1. spadestik på
byggeriet i løbet af maj
måned 2016.

1. status mål 2016
Mål 2016

KFU: Flere aktive kultur-

Effektmål
langt sigt

Flere borgere og gæster

Effektmål
mellemlangt sigt
Industrien skal
understøttes som
kulturhus og ramme for en
bred palet af kulturel
virksomhed.
Flere børn og unge skal
lære, opleve, producere og
involveres i flere
kulturtilbud i folkeskolen
og via musikskolen. Vi
kalder tilbuddet ”Kultur i
Børnehøjde”

Flere aktive kultur- og

Effektmål
kort sigt
regionalt spillested fra 2017,
og Assens Kommune
medfinansierer den øgede
aktivitet. Industrien udbygges
over de kommende år som
aktivt kultur- og
medborgerhus, der både kan
danne rammen om bibliotek,
musik-, teater, biograf mv. og
samtidig ombygges til også at
rumme faciliteter som
medborgerhus og mødested
for borgere og foreninger.
Konceptet ”Kultur i
Børnehøjde” videreudvikles
med flere tilbud til børn og
unge i Assens Kommune. Det
gælder udvikling af
kulturtilbud i folkeskoleregi.

Den udarbejdede helhedsplan
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1. status 2016
Kulturhusene
Tobaksgaarden og
Industrien:
Tobaksgaarden har ansøgt
om at blive regionalt
spillested fra 2017, som en
del af en fælles fynsk
regionalt spillestedsansøgning. Ansøgningen er
netop imødekommet af
Statens Kunstfond.
Der arbejdes først med
videreudvikling af
Industrien fra 2018, jf.
anlægsblok.
Kultur i Børnehøjde:
Det nuværende tilbud
”Kultur i Børnehøjde” er
fra 2016 blevet udvidet for
at give plads til yderligere
tilbud i folkeskoleregi, som
sikrer geografisk spredte
kvalitetstilbud indenfor
kulturen til børn og unge.

Først og fremmest via

Kultur- og Fritidsudvalget
har på mødet i februar
besluttet hvordan
midlerne i 2016 skal
anvendes.
De igangsatte og planlagte

1. status mål 2016
Mål 2016
og fritidsbrugere

BUU: Understøttelse af
børn og unges interesser
og motivation for læring
og uddannelse

Effektmål
langt sigt
skal opleve, deltage og
engageres i fritids- og
kulturlivet, herunder i
motions- og
sundhedsfremmende
aktiviteter med kvalitet.
Kultur- og fritid er et
væsentligt element for
attraktive og dynamiske
lokalsamfund.
Flere skal flytte til og
besøge Assens Kommune
som følge af bedre kvalitet
og større udbud af
aktiviteter og faciliteter i
haller, svømmehaller og
udendørs sports og
fritidsanlæg, der evner at
sætte Assens Kommune på
landkortet
Målet er i 2025 at:
50 procent af borgerne i
Assens Kommune er aktive
i en forening
75 procent af borgerne i
Assens Kommune er fysisk
aktive

Effektmål
mellemlangt sigt
fritidsbrugere opnås
gennem etablering af
bedre indendørsfaciliteter i
hallerne og
svømmehallerne og
gennem forbedring i
eksisterende og etablering
af nye, spændende
udendørs fritids- og
sportsfaciliteter som også
åbner flere muligheder for
selvorganiseret aktivitet

I det tværgående og
overordnede tema ”I
Assens Kommune lykkes
alle børn” arbejdes med, at
styrke alle børns

Tilmeldingen til gymnasiale
uddannelser fastholdes
Andelen af unge som
gennemfører en
uddannelse stiger med x %

Effektmål
kort sigt
for udvikling af
svømmehallerne i Assens
Kommune, og strategien for
udviklingen af idrætshallerne
omsættes i
ombygningsprojekter i
Haarbyhallen og Haarby
svømmehal, Glamsbjerg
Fritidscenter og Aarup
Fritidscenter i perioden 201417
De eksisterende udendørs
sports og fritidsanlæg
opdateres løbende og nye
projekter udvikles og
implementeres

Metode til effektmåling

1. status 2016

konstatering af, at vi har
retning og at igangsatte og
planlagte aktiviteter
gennemføres.

aktiviteter gennemføres
som forventet.

Der opgøres løbende om
effekten nås:

Måltal for aktiviteter i
hallerne forelægges ved
næste opfølgning på mål.

Målet er i 2025 at:
50 procent af borgerne i
Assens Kommune er aktive
i en forening
75 procent af borgerne i
Assens Kommune er fysisk
aktive
Tallene hentes fra DIF,
DGI, Assens Kommunes
egne opgørelser og
Danmarks statistik

Understøtte
inklusionsprocesserne,
således, at alle børn og unge
er en del af et udviklende
fællesskab.
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Aktivitetsniveauet i de
selvejende haller opgøres
ved hjælp af hallernes
indrapporterede bookede
timetal fra foreninger og
selvorganiserede
aktiviteter.
Følge tal gennem LIS og
FLIS
Følge udviklingen på
nøgletal for eksklusion.
Følge nøgletal for

Nøgletal for eksklusion:
Tallene viser, at antallet af
segregerede børn er
stigende i 2016 efter at
kurven har været stabil

1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt
motivation til læring og
udvikling, således, at alle
børn bliver så dygtige som
de kan.
De sammenhængende
læringsprocesser udvikler
børnenes valgkompetencer
i forhold til senere
uddannelsesvalg, således,
at målsætningerne for alle
unge i uddannelse kan
opnås.
Inddragelse og medvirken
fra familierne, er en vigtig
hjørnesten for at børnene
kan have de nødvendige
forudsætninger for at
tilegne sig kundskaber og
færdigheder.
Minimum 95 % af en
årgang gennemfører en
ungdomsuddannelse i
overensstemmelse med
landsmålsætningen

Effektmål
mellemlangt sigt
pr år(fastsættes)
Andelen af unge, der
motiveres til at vælge en
erhvervsuddannelse, skal
yderligere styrkes, således,
at unge der vælger en
erhvervsuddannelse, som
minimum rammer
landsmålsætningen på 25
% i 2020 og 30 % af alle
unge i 2025.

Effektmål
kort sigt
Reducerer antallet af unge,
som modtager
uddannelseshjælp så niveauet
ligger under
landsgennemsnittet og højest
på niveau med vores
sammenligningskommuner

Metode til effektmåling

1. status 2016

udviklingen i forhold til
andelen af unge, som
tilmeldes
ungdomsuddannelse og i
forhold målsætningen for
valgene –
gymnasieuddannelse eller
erhvervsuddannelse.
Følge nøgletal for
udviklingen for unge, der
gennemfører
ungdomsuddannelser
Følge bevægelserne på
nøgletal i andelen af unge,
der modtager
uddannelseshjælp

gennem 2015.

Tilmeldelse til uddannelse:
Tallene viser, at
tilmeldingen til en
ungdomsuddannelse er
steget fra 2012/2013 til
2014/2015, men at
andelen er lavere end
landsgennemsnittet.
Tilmelding til 10. klasse er
dog højere end
landsgennemsnittet.
Ansøgt
ungdomsuddannelse:
Ansøgningen til de
gymnasiale uddannelser er
lavere end
landsgennemsnittet. Til
gengæld er ansøgningen til
erhvervsuddannelserne
steget fra 2012/2013 til
2014/2015 og liggere
højere end
landsgennemsnittet
Gennemførelse af
ungdomsuddannelse:
Gennemførelsen er steget
fra 75,4 % i 2012 til 77,1 %
i 2014.
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1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt

Metode til effektmåling

1. status 2016
Landsgennemsnittet har i
perioden ligget omkring 77
%
Udviklingen i antal
personer, der modtager
uddannelseshjælp:
Det samlede antal er faldet
fra juni 2015 til marts
2016.

SSU: Effekt af trænende
hjemmepleje

At der trods den
demografiske udvikling
ikke vil ske stigning i
visiterede indsatser efter
servicelovens § 83.

Nye borgere til hjemmeplejen
eller første henvendelse til
personlig pleje:
At alle borgere vedrørende
ny-henvendelse til
hjemmepleje visiteres til
Trænende Hjemmepleje.
(Servicemål: 80 % visiteres til
Trænende Hjemmepleje)
At borgere visiteret til
Trænende Hjemmepleje
opnår størst mulig
selvhjulpenhed uden eller
med hjælpemidler.
(Servicemål: 30 % af nye
borgere, som visiteret til
Trænende Hjemmepleje
bliver selvhjulpne)
Borgere, der allerede
modtager hjælp fra
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Alle ny-henvendelser
vedrørende hjemmepleje
registreres.
Alle borgere, der visiteres
til Trænende Hjemmepleje
eller får tilbudt en særlig
rehabiliterende indsats
registreres.
Alle borgere, der har
været igennem et
Trænende
Hjemmeplejeforløb og
bliver selvhjulpne uden
eller med hjælpemidler
registreres.
Alle kendte borgere, der
efter en særlig
rehabiliterende indsats
bliver selvhjulpen, får
mindre, uændret eller
mere hjælp registreres.

Nye borgere:
Statusopgørelsen viser, at
flere nye borgere end
målsætningen på 80 % er
henvist til
rehabiliteringsforløb.
Opgørelsen viser samtidigt,
at antallet af selvhjulpne
borgere ligger væsentligt
højere (58,9 %) end
målsætningen på 30 %.
Kendte borgere:
Statusopgørelsen viser at
8,6 % af alle kendte
borgere er henvist til
rehabiliteringsforløb,
hvilket ligger højere end
målsætningen på 3,3 % for
4 måneder. Det svarer dog
fint overens med, at alle
borgere, som er visiteret til

1. status mål 2016
Mål 2016

EBU: Vækst med nye
perspektiver

Effektmål
langt sigt

Virksomhederne i Assens
Kommune tør investere og
bygge ud
Assens Kommune er
anerkendt som en af de
mest erhvervsvenlige
kommuner
Assens Kommune oplever
som forstads- og
kystkommune
nettotilflytning.

Effektmål
mellemlangt sigt

Assens Kommune er
anerkendt som en
erhvervsvenlig kommune –
i såvel ranglister,
omverdensforståelse som
sektorspecifikke
undersøgelser
Samspillet med Udvikling
Assens fortsætter i stærk
udvikling og med klar
opgavedeling
Nødvendige
organisatoriske tiltag er

Effektmål
kort sigt
hjemmeplejen:
At borgere, der vurderes med
et træningspotentiale
modtager Trænende
Hjemmepleje.
(Servicemål: 10 % af kendte
borgere modtager Trænende
Hjemmepleje)
At kendte borgere, der
modtager Trænende
Hjemmepleje bliver
selvhjulpne eller modtager
mindre hjælp end tidligere.
(Servicemål: 70 % af de
kendte borgere, som
modtager Trænende
Hjemmepleje, bliver
selvhjulpne eller modtager
mindre hjælp)
DI-målinger giver Assens
Kommune en væsentligt
forbedret placering år for år
Virksomhedsstrategien er
politisk forankret og igangsat
Befolkningstallet holdes
stabilt

Metode til effektmåling

1. status 2016

Registreringen vil foregå i
omsorgssystemet Avaleo
Omsorg

hjemmepleje, skal have
tilbudt et rehabiliteringsforløb inden udgangen af
2016.
Opgørelsen viser desuden,
at antallet af borgere med
mindre eller ingen hjælp
efter rehabiliteringsforløb
ligger lidt under
målsætningen.
Statistikmaterialet viser
samtidigt, at 68 % af de
kendte borgere henvises til
rehabiliteringsforløb på
grund af behov for mere
hjælp. Ved afslutning af
forløbet visiteres kun 11,5
% til mere hjælp.

Antallet af langtidsledige
skal med udgangen af
2016 være begrænset til
300.

Under målet
”Uddannelsesløft til
jobparate ledige” er
angivet antallet af
jobparate ledige – som er
de ledige hvor der er et
særligt fokus på
opkvalificering som kan
matche virksomhedernes
behov for rekruttering.

Befolkningsudviklingen
2015-2018.
Medlemsantallet i
Udvikling Assens vokser

Udvikling Assens har det
seneste år mere end
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1. status mål 2016
Mål 2016

EBU: Uddannelsesløft

Effektmål
langt sigt

Et generelt
uddannelsesløft skal sikre,
at der er velkvalificeret
arbejdskraft til rådighed
for virksom-hederne i
kommunen. Desuden skal
et uddannelsesløft bidrage
til at sænke antallet af
dagpengemodtagere og
jobparate
kontanthjælpsmodtagere.

Effektmål
mellemlangt sigt
iværksat og i drift
Assens Kommune
planlægger og
understøtter bosætning
med afsæt de styrker
kommunens forskellige
områder har
Et generelt
uddannelsesløft skal
bidrage til at sænke
antallet af dagpengemodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere.

Effektmål
kort sigt

Brugen af uddannelsesaktivering skal stige for begge
målgrupper:
I perioden 4. kvt. 2013 – 3.
kvt. 2014 var 20 % af alle
aktiveringsforløb for
dagpengemodtagere af typen
ordinær uddannelse. Dette
skal i løbet af 2016 stige til 30
%
I perioden 1. kvt. – 4. kvt.
2014 var knap 10 % af alle
aktiveringsforløb for
jobparate
kontanthjælpsmodtagere af
typen ordinær uddannelse.
Dette skal i løbet af 2016 stige
til 25 %
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1. status 2016

Målinger på jobindsats.dk

fordoblet sit medlemstal,
så der i maj 2016 er 211
medlemsvirksomheder
mod knapt 90 i marts
2015. Siden 1. januar er
der kommet 54 nye
medlemmer
Uddannelsesaktivering:
I perioden 2. kvt. 2015 – 1.
kvt. 2016 var 28,5 % af alle
aktiveringsforløb for
dagpengemodtagere af
typen ordinær uddannelse.
Dette er 8,5 % point mere
end i perioden 4. kvt. 2013
– 3. kvt. 2014 og blot 1,5 %
point fra målet om, at
ordinær uddannelse skal
udgøre 30 % af al
aktivering i løbet af 2016.
I perioden 2. kvt. 2015 – 1.
kvt. 2016 var knap 10 % af
alle aktiveringsforløb for
jobparate kontanthjælpsmodtagere af typen
ordinær uddannelse,
hvilket er det samme som
udgangspunktet i perioden
1. kvt. 2014 – 4. kvt. 2014.
Dette er således 15 %
point fra målet på 25 % i

1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt

Metode til effektmåling

1. status 2016
løbet af 2016.
Begge måltal forventes, at
stige yderligere i 2016, når
resultaterne af
handlingsscenariet kan
medregnes.

EBU: Styrket samarbejde
med virksomhederne

Virksomhederne ser
Jobcentret som en
kompetent og brugbar
samarbejdspartner ift.
rekruttering af nye
medarbejdere,
fastholdelse af sygemeldte
medarbejdere samt
opkvalificering af
medarbejdere og ledige.
Det styrkede samarbejde
bidrager til en forøgelse i
antallet af arbejdspladser

Den stigende kontakt og
det øgede samarbejde med
virksomhederne danner
baggrund for, at der indgås
formelle samarbejdsaftaler
med en række
virksomhederne om en
virksomhedsrettet indsats
for specifikke målgrupper.

Der etableres flere kontakter
og samarbejder med
virksomheder om bl.a.
rekrutteringsbistand,
fastholdelse af sygemeldte
medarbejdere og
virksomhedsrettede indsatser
for sygemeldte og ledige
borgere.
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Assens Kommunes
delplaceringer i Dansk
Industris årlige rapport
”Dansk Erhvervsklima” på
områderne ”adgang til
kvalificeret arbejdskraft”
og ”Jobcentrenes service
overfor virksomhederne”
skal løbende forbedres. I
2014 blev Assens
Kommune hhv. nr. 47 og
30 ud af 96 kommuner på
disse parametre.

I de første 3 måneder af
2016 er antallet af
dagpengemodtagere faldet
fra 763 fuldtidsledige i
januar til 681 med
udgangen af marts.
Antallet af jobparate
kontanthjælpsmodtagere
er derimod steget fra 243 i
januar til 245 med
udgangen af marts
(fuldtidsledige).
I efteråret 2015 blev
Assens kommune rated
som nr. 28 ud af 98
kommuner i Dansk
Industris rapport ”Dansk
Erhvervsklima” ift.
parameteren ”adgang til
kvalificeret arbejdskraft”,
hvilket er en forbedring på
19 pladser (nr. 47 i 2014).
Jobcenter Assens blev
endvidere rated som nr. 15
ift. parameteren

1. status mål 2016
Mål 2016

IMU: Styrkelse af det
aktive medborgerskab

Effektmål
langt sigt
samt en varig højere
beskæftigelsesgrad.

Borgerne i Assens
Kommune deltager aktivt i
lokaldemokratiet, og tager
et medansvar for de
kommunale
velfærdsydelser samt for
udvikling af lokalsamfund
og hele Assens Kommune.
Borgerne er stolte over at
tage del i udviklingen af
Assens kommune og er

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt

Metode til effektmåling

1. status 2016
”Jobcentrets service
overfor virksomhederne”.
Dette er en forbedring på
15 pladser – fra en 30.
plads i 2014.

En række initiativer styrker
deltagelse og medansvar
hos borgerne med
udgangspunkt i deres
forskellige ressourcer,
interesser og behov. Der vil
være særligt fokus på at
styrke:
Samskabelse af den
kommunale velfærd med

Der godkendes politikker og
modeller for forskellige
aspekter af aktivt
medborgerskab, udformes
handleplaner for de
kommende års arbejde med
udviklingen af det aktive
medborgerskab samt
gennemføres en række
konkrete indsatser, der
engagerer borgerne i
12

På kort og mellemlangt
sigt sker opfølgning ved
hjælp af et sæt
indikatorer, som gør det
muligt at følge de
foreløbige resultater af
indsatserne (Indikatorerne
beskrives og registreres i
forbindelse med årets
første opfølgning på mål).

Samarbejdsaftalerne med
virksomheder, som
beskrevet ovenfor, samt et
konstant højt niveau for
henvendelser til
Jobcentrets
virksomhedsservice – i
april 2016 har
Virksomhedsservice
modtaget og besvaret 74
unikke henvendelser pr.
telefon og 49 unikke mails
fra virksomheder – vidner
om et tæt og integreret
samarbejde med
kommunens virksomheder
Kort sigt:
Den nye politik for aktivt
medborgerskab blev
godkendt af byrådet 27.
april ’16. Politikken sætter
rammerne for kommunens
samarbejde og inddragelse
af aktive medborgere.
Ligeledes blev model for
lokalråd godkendt af

1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt
gode ambassadører for
deres lokalsamfund.

Effektmål
mellemlangt sigt
borgerne med henblik på
at få så meget velfærd som
muligt for pengene og for
at sikre, at velfærden
målrettes borgernes
behov.

Effektmål
kort sigt
udviklingen

Borgernes egen udvikling
af lokalsamfundene med
henblik på at skabe gode
og attraktive lokalområder,
der kan fastholde og
tiltrække nye borgere i alle
aldre.
Den løbende demokratiske
dialog med borgerne med
henblik på at øge
borgernes deltagelse i de
politiske beslutningsprocesser, sikre at
beslutningerne løbende
kvalificeres, og at borgerne
engageres og tager
ejerskab overfor
kommunens udvikling.

Metode til effektmåling

1. status 2016

På langt sigt (ultimo
2017/primo 2018)
foretages en opfølgning på
den tidligere kortlægning
af borgernes
deltagelsesniveau og
holdning til deltagelse og
medbestemmelse i Assens
kommune (gennemført
medio 2015).

byrådet den 27. april ’16.
Mellemlangt sigt:
Aktive medborgere og
foreninger bliver i stigende
grad indtænkt som
samarbejdsparter ifm.
forskellige projekter og
opgaver. Eksempler på det
er inddragelse af borgere i
arbejdet med
bosætningsindsatsen f.eks.
gennem deltagelse på
messer mv., inddragelse i
byudvikling, og
kompetenceudvikling af
lediges IT kompetencer
gennem et samarbejde
mellem Job- og
Kompetencecenteret ,
Assens Psykiatricenter og
elever fra Ebberup skole.
Over ¼ af borgerne i
Assens Kommune er pr. 27.
april ’16 repræsenteret
igennem et lokalråd. Flere
lokalområder har indsendt
positive tilkendegivelser
ift. oprettelse af nye
lokalråd i løbet af de
kommende måneder.
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1. status mål 2016
Mål 2016
IMU: Innovation og
helhed i den kommunale
opgaveløsning

Effektmål
langt sigt
Borgerens behov bliver
imødekommet med bedre
og evt. billigere
velfærdsløsninger.

Effektmål
mellemlangt sigt
Organisationen arbejder
tværfagligt fremfor i
opdelte sektorer. Der
arbejdes systematisk med
tværfaglig udvikling og
innovation, dels på
udvalgte større
velfærdsområder, dels i de
enkelte afdelinger og på de
enkelte institutioner med
afsæt i konkrete, lokale
udfordringer. Nye
løsninger implementeres i
alle relevante dele af den
kommunale organisation.

Effektmål
kort sigt
Der arbejdes bevidst med at
ændre organisationskulturen,
således at de centrale
udfordringer i fht. vækst,
uddannelse og bosætning
m.v. sætter dagsordenen for
det tværfaglige og innovative
arbejde. Det tværfaglige
samarbejde samt
innovationsmetoder og kultur blandt ledere og
medarbejdere udvikles og
understøttes gennem
indsatser indenfor ”Prof på
Tværs”.

Der sættes endvidere fokus
på at tænke såvel
velfærdsteknologiske og
digitale løsninger som
ressourcer fra borgere,
virksomheder og
foreninger med i alle
tværfaglige og innovative
løsninger.

Metode til effektmåling

1. status 2016

På kort og mellemlangt
sigt sker opfølgning ved
hjælp af et sæt
indikatorer, som gør det
muligt at følge de
foreløbige resultater af
indsatserne (Indikatorerne
beskrives og registreres i
forbindelse med årets
første opfølgning på mål).

Kort sigt:

På langt sigt (2018)
foretages en opfølgning på
effekterne for borgerne og
virksomhederne i forhold
til vækst og udvikling,
bosætning og uddannelse

Barriereundersøgelse
2016:
I 2015 implementerede
Assens Kommune en årlig
barriereundersøgelse, der
skal fungere som indikator
for arbejdet med prof på
tværs og det tværgående
arbejde. Første
undersøgelse blev
gennemført i 1. kvartal
2015 og gentaget igen 1.
kvartal 2016.
Undersøgelsen centreres
omkring 5 overordnede
barrierer.
Barriereundersøgelsen
viser i overordnede tal ikke
den store bevægelse inden
for de 5 typisk
hovedbarriere mod
tværgående samarbejde i
den offentlige og den
private sektor. Assens
Kommune ligger på linje
med andre kommunale
institutioner.
Vision 2018:
I 1. kvartal 2016 er alle
visionsspor i Vision 2018;
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1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt

Metode til effektmåling

1. status 2016
”bosætning”, ”vækst” og
”uddannelse til alle” blevet
formelt sammensat
tværsektorielt. Det
betyder, at alle netværk er
forankret tværfagligt inden
for forskellige
direktørområder.
Netværksfacilitator-korps:
Ultimo 2015 blev der
uddannet 14 facilitatorer,
der kan bistå og
understøtte
organisationen i
tværgående
udviklingsinitiativer.
Facilitatorerne er på
nuværende tidspunkt
blevet brugt i forskellige
sammenhænge, bl.a.;
Mellemlangt sigt:
Et synligt bevis for at
Assens Kommune så småt
begynder at levere effekter
på mellem-lang sigt viser
sig i bl.a. i flere af de ”prof
på tværs flagskibe”, der
blev nedsat i starten af
2015. Det ene flagskibe
”børn og unge fritidsliv”

15

1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt

Metode til effektmåling

1. status 2016
har nu gennemført et
effektivt udviklingsforløb
med flere nye prototyper,
der nu er på vej til at blive
implementeret i
organisationen. Et andet
flagskib ”Hel familie” har
også i sin projektperiode
udviklet flere prototyper,
der bl.a. har gentænkt
måden, hvorpå man kan
gennemføre børnefaglige
undersøgelser. En
prototype der nu er blevet
afprøvet og testet og som
kan implementeres i
organisationen
Velfærdsteknologi
I forbindelse med
implementering af
vasketoiletter er der
gennemført tilfredshedsmåling blandt de borgere i
hjemmeplejen, som fik
vasketoilet i 2015 (i alt 18),
og den viser generelt stor
tilfredshed med
vasketoilettet.
Digitalisering
Den nye
kommunikationsløsning
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1. status mål 2016
Mål 2016

Effektmål
langt sigt

Effektmål
mellemlangt sigt

Effektmål
kort sigt

Metode til effektmåling

1. status 2016
har givet mulighed for nye
måder at kommunikere på.
På den baggrund begynder
Integrationsteamet at
gennemføre videotolkning
via denne løsning i 2016.

BBU/SSU/EBU:
Tværfaglig indsats for
unge med misbrug

På lang sigt er målet, at
målgruppen opstarter i og
gennemfører en
ungdomsuddannelse eller
kommer i varig
beskæftigelse

90 % af målgruppen
kommer ud af misbruget,
så dette ikke længere står i
vejen for deres vej ud af
offentlig forsørgelse.

Målet på kort sigt er, at
afdække hvor mange unge
uddannelseshjælpsmodtagere
mellem 18 og 25 år, der har
et misbrug, som forhindrer
dem i, at have en
velfungerende hverdag med
uddannelse og/eller job samt
at etablere individuelle,
helhedsorienterede og
tværfaglige indsatser for
målgruppen.
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Effekterne af videotolkning
bliver målt i 2016, og det
sker i tre faser:
Test af videotolkning hos
Integration
Test af videotolkning hos
virksomheder (uden for
kommunens eget netværk)
Test af videotolkning hos
borgere i eget hjem (uden
for kommunens eget
netværk)
Indsatsten er under
udvikling, herunder
overvejelser om
netværksdannelse mm.

