Referat
bestyrelsesmøde
28.04. 2010 kl. 13 – 15
37. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til stede:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA)
Karsten Holst, Høje-Taastrup (KH)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) - tilstede
Søren Åkjær (SÅ) - tilstede
Gurli Panzio (GP) under pkt 2

Mette Vestergaard, Albertslund kom. under pkt 1
Niels Vester - Sampension
under pkt 1
Revisor Lars Johansen
under pkt 1+2
Revisor Peter Meisner Sørensen
under pkt 1+2
Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 02.12.09
Udsendt 7.12.09.
Bilag

Referat godkendt og underskrevet

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Dagsorden godkendt

01/10 Pensionssag
I dette punkt deltager Niels Vester / Sampension
evt. Revisor.

Sampension fremlagde principperne
for beregning af pensionsforpligtigelse og etablering af ordning
for pågældende medarbejder.

Bestyrelsen beslutter - med henblik på at afslutte
sagen - en endelig løsning vedr.
pensionsforpligtelsen.
Bilag 1

Deloitte redegjorde for, hvordan
forpligtigelsen var indarbejdet i UUs
omkostningsbaserede regnskab siden
2006, og for at de gældende regnskabsregler er fulgt.
Bestyrelsen besluttede en
forsikringsordning. Sampension
fremsender ny beregning af
ordningen, som kan danne grundlag
for en godkendelse på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde
inden sommerferien.

Ligeledes blev CB bedt om at under-
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søge, hvilke konsekvenser en sådan
pensionsaftale bør få i.f.t i vedtægterne at få præciseret, hvilke
forpligtigelser den enkelte kommune i
UU-Vestegnen vil have i forhold til en
evt udtræden.
02/10
Årsregnskab 2009
I dette punkt deltager revisor/Deloitte.
Bilag: Fremsendes efterfølgende

Revisionen redegjorde for, hvorfor
regnskabet havde en foreløbige
karakter, idet det ikke har været
muligt bogføringsmæssigt i administationskommunen at afstemme en
række af UUs indtægter og udgifter
samt balancen i.f.t mellemregning
med Albertslund Kommune.
Bestyrelsen var enig om, at ledelsen,
revisionen samt økonomicenteret var
nødt til at afholde et snarligt møde,
hvor trådene kan udredes. På dette
møde må revisionens beretning
drøftes med administrationskommunen.
Godkendelse af regnskabet tages op
som punkt på det ekstraordinære
møde inden sommerferien.
Fremadrettet er det vigtigt at afklare
en række forretningsgange vedr.
administrationsaftalen,- f.eks. dispositionsret over bankkonti, ansvar for
afstemning af bankkonti, skat, m.v
for at sikre optimal sikkerhed i.f.t
UUs økonomi og dermed også
minimere evt. fejlkilder.

03/10
Genhusning
Lederen af Gate 21 har mundtligt meddelt, at de vil
tage option på hele huset fra 1.1.2011.
Drøftelse og evt. beslutning om etablering af UUVestegnen på anden matrikel.
2.12.09
I.f.t Vognporten rykker hjemme-plejen ud 1.
december, hvilket skulle give mere ro i huset.
JR undersøger, om dette bevirker, at UU kan få
råderet over flere m2, herunder mødelokale m.v.

Punktet blev ikke behandlet, da Jette
Runchel meddelte, at Carsten Blume,
som teknisk direktør og projektholder
for Gate 21, havde meddelt hende, at
han ikke kendte noget til et evt. ophør af UUs mulighed for efter
1.1.2011 fortsat at kunne huses i
Vognporten 2.

9.09.09
Bestyrelsen tilkendegav, at det på kort og lang sigt kunne accepteres, at UU-Vestegnen indgik aftaler med
en privat udlejer.

04-10

Håndteringen af besparelser i kommunerne

Gensidig orientering om besparelsesinitiativer i kommunerne.
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og deres betydning for UU's serviceniveau.
Punktet er fremsat af JR.

Bortset fra Albertslund kommuner har
ingen af de andre kommuner
umiddelbart planer om at ville
udmønte besparelser, som får betydning for UU`s serviceniveau.
Det blev besluttet, at CB på næste
møde gennemgår grundydelsesportefolien med henblik på en diskussion af denne og evt omprioriteringer bl.a som følge af
ungepakken.
Hvilke lovgivningsmæssige
forpligtigelser er der, og hvilke konsekvenser for vejledningen vil evt
ændringer få.

05-10
Budgetstatus pr 15.04.10
Bilag 2

CB/
SÅ

06-10
Evaluering af mødet med rektorer og ledere af
EUD den 3.03.10, herunder beslutning vedr.
etablering af et uddannelsesråd i UU-Vestegn
regi.
Bilag 3

07-10
Alle
Uddannelsesstatistik for
UU-Vestegnskommunerne leveret af ekstern
leverandør.
SÅ fremlagde resultatet af div sonderinger vedr.
mulighederne for en særkørsel fra Danmarks Statistik.
Ledelsen blev bedt om at kigge nærmere på
tilbuddet., herunder på pris.

Taget til efterretning.
Udgifter til lønninger og tlf. forklaret
Fremover ønskes også gerne en
oversigt over det samlede procentuelle forbrug.

Gode tilbagemeldinger på mødet fra
alle.
CB tager kontakt til UU-Syd for at
sondere , om UU-Center Syd kunne
have interesse i at være med i et
fælles uddannelsesråd.

Udsat til senere møde

Bestyrelsen beslutter på grundlag af det aktuelle
behov omfanget af leveringer fra ekstern leverandør.
Bilag 4
08-10
Statistik pr. 15.04.10 vedr. de unges
uddannelsesmæssige forankring (16 til og med 21
år), herunder de unges til og fraflytninger
Bilag 5
9-10
Lov om vejledning og pligt til uddannelse
Orientering og drøftelse af ansvars- og
opgavefordeling mellem kommune og UU, jf.
lovforslaget.

Kort forklaring af CB
Der er tale om % og ikke absolutte
tal i det statistiske materiale.
Opdateret bilag med angivelse af
antal pr. årgang fremsendes sammen
med referatet.

Udsat til næste møde
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Bl.a.
-

Vurdering vedr. uddannelsesparathed af
elever i 9. og 10. kl.
Kommunens forpligtigelse til at gøre de unge
uddannelsesparate.
Kommunens sanktionsmuligheder
E-vejledning
Introkurser i 8. kl.

Introduktionskurser på gymnasier og EUD for elever i
8.kl. Det obligatoriske krav bortfalder pr. 1.08.10.
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for
kommunerne.
Det indstilles til bestyrelsen, at kurserne fortsat
tilbydes i UU-Vestegnen som en obligatorisk
vejledningsaktivitet.
Bilag 6:
•
Uddrag af L194 vedr. ”uddannelsesparathed
Bilag 7:
•
Uddrag af L201 vedr. børnefam.ydelse
Bilag 8:
•
L194/Lov om vejledning
Bilag 9:
•
L201 Lov om ændring af børnefamilieydelse.
10-10
Etablering af landssekretariat for Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
UUUC / Ungdommens Uddannelsesvejlednings
Udviklingscenter.

Argumenter for deltagelse ønskes.

Centret får til opgave at koordinere og forhandle i
forhold til UVM, KL og arbejdsmarkedets parter m.fl.
Kontingent 10.000 kr. + 10 øre pr. indbygger.
Det indstilles til bestyrelsen, at UU-Vestegnen
tilslutter sig kredsen som medlem af UUUC.
11-10
UTA status på kommunernes behandling og
indsatser. Herunder drøftelse og beslutning
vedr. en fortsættelse af kommunenetværket.
Drøftelse vedr. det fortsatte arbejde i
Kommunenetværket med udgangspunkt i de tre fælles
målsætninger.

Argumenter

Det indstilles til bestyrelsen, at
koordinatorsamarbejdet i kommunenetværket
forlænges yderligere 1 år.
12-10
Dagsorden for borgmestermødet 20.05.10
Mødet forventes udsat pga mødeindkaldelse i KL
Punkter til dagsorden 8.09.10

Udsat til efteråret – Ultimo oktober.
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Mødekalender 2010
08.09.10
17.11.10 alle dage kl. 13-15

Der udmeldes et par datoer som
forslag til mødetermin for det ekstraordinære møde før sommerferien.

Karsten Holst kan ikke deltage
17.11
Evt.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder:
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Kommende punkter:
I
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