Referat fra bestyrelsesmødet
17.04.2013 kl. 13.00-15.30
52. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Asger Villemoes Nielsen, Albertslund (AVN) (Afbud)
Eik Møller, Ballerup (EM)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Per Aalbæk Nielsen, Høje Taastrup (PAN)

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær (SÅ) Gurli Panzio (GP)
Michael Farum Jensen (ØC. Alb.)
Allan Bojer (Revisor)
Bjarne Huus (Ballerup)

1)
Godkendelse af referat af møde den 5.02.13

Referat godkendt

Udsendt d. 21.02.13
Bilag:
Referat af møde 5.02.13

2)
Godkendelse af dagsorden for dette møde

3)
Årsregnskab 2012

I dette punkt deltager revisor og en rep. fra ØC i adm.
Kommunen.
Bilag:
Årsregnskab
Protokollat

Dagsorden godkendt
Formanden kunne meddele, at Albertslund
Kommune ikke kunne være repræsenteret
på mødet, men at kommunen kunne
godkender årsregnskab 2012 og protokollat.
CB
revisor

Formanden indledte med at hilse de grønne
punkter i revisionsprotokollen meget velkomne.
Revisionen konstaterede, at tidligere tiders
hængepartier nu var ryddet af vejen, og der
havde været et godt samarbejde omkring
revisionen og færdiggørelsen samt opstilling
af regnskabet. Der var en blank påtegning
af regnskabet.
En medarbejder har fået tildelt svageligheds
pension med deraf følgende økonomiske
forpligtigelser til følge. Disse forpligtigelser
er optaget som note.
Der er ingen kritiske bemærkninger i
protokollen.
Administrationskommunens ØC tilkendegav
deres opfattelse af den gode proces, som
startede nov.-okt.
Refusioner er i.flg ØC nu på plads, og
admin. vil gerne indgå i løbende budgetopfølgning, hvis der er behov herfor.
De underskrevne dokumenter sendes ud til
kommunerne.

4)
Principper v/ evt. overskud/underskud på
årsregnskaber.
Bilag:
Principper for overførsel – 3%

CB

En model med mulighed for +/-3% overførsel fik
bestyrelsens principielle tilslutning.
UU ledelsen udarbejder beslutningsforslag til drøftelse på
først kommende bestyrelsesmøde.
Det blev anbefalet, at forslaget tager udgangspunkt i
f.eks. administrations-kommunens formulering af
retningslinjer for overførsel af midler.

På efterårets bestyrelsesmøde ønsker
bestyrelsen en princip-drøftelse af, hvilke
oplysninger vedr. det forgang år, som vil
være ønskværdige at have med i
ledelsesberetningen i regnskabet.
Ligeledes kunne man drøfte formålet med
og den nødvendige størrelse af
egenkapitalen, når den skal fungere som en
slags ”buffer”.
På baggrund af en kort diskussion enedes
man om, at bestyrelsen efter en konkret
ansøgning fra daglig ledelse kan meddele
tilladelse til en overførsel af midler fra et
budgetår til det næste på maks. +/- 3% af
den samlede budgetramme.

5)
Status på tilmeldinger til ungdomsuddannelse
pr. 15.03.15
Bilag:
-

CB

FTU 2013 UU-Vestegnen 5 kommuner
FTU notat fra BUM 2013
UPV og fokuselever pr. 15.03.13

CB fremlagde tal for tilmeldingerne til
ungdomsuddannelserne marts 2013 for de
enkelte kommuner. Der er forskelle de
enkelte kommuner imellem. CB fremsender
liste over elever, som ikke har afleveret
tilmeldinger, til de enkelte kommuner.
Oversigt over antal og fordeling af ”ikkeuddannelsesparate” elever uddelt og
kommenteret.
Enighed om et fortsat fremadrettet fokus på
tilmeldingerne til EUD.

6)
STU – evaluering og lovændringsforslag
Bilag:
Evalueringsrapport 2012
STU lovforslag 2013

Alle

CB redegjorde for, hvilke forventninger, der
havde været til lovændringer af STU-loven.
Men ingen af disse forventninger har vist sig
at blive indfriet, - nogle er dog optaget som
bemærkninger til lovforslaget.
De største ændringer vedrører processen
omkring målgruppevurdering, som nu vil
blive to-delt og måske mere administrativ
tung.
Kommunerne kan vælge at hjemtage opgaven, men vejlederne i UU kender området
ud og ind, og kender også alternativerne til
STU, en viden, som dermed vil gå tabt.
Kommunerne vil fremover også kunne
stoppe STU-forløb, såfremt eleven ikke
følger dette.
Efter en kort diskussion ang. nye udbydere
indenfor området, pres fra forældre, nogle
steder en øget udgift grundet en øget
tilgang blev redegørelsen taget til efterretning.

7)
7. Juni 2013. Arrangement for borgmestrene
m.fl. med besøg på tekniske skoler

Alle

Arrangementet udsættes.
Ny Doodle med nye datoer sendes ud, da
tilslutningen til d. 7.6 ikke var stor nok.
Der satses på datoer i August.

BH
CB

Bjarke Huus fra Ballerup fremlagde det
ønskede oplæg vedr. pilotprojekt med en
”Booster” – bus.
Oplægget blev modtaget godt, dog men en
bekymring for, om bus-initiativet vil kunne
få den ønskede virkning.
I.f.t igangværende proces i HTK med udarbejdelse af ny ungestrategi er det dårlig
timing.
Ballerup gav udtryk for, at beløbets størrelse
var afgørende og pegede på muligheden af
at inddrage erhvervslivet samt den nye jobcenterchef i (videre)udvikling af ideen.
Måske også tænke en bredere målgruppe
end ungdomsuddannelseselever ind.
Enighed om at oplæggets fokusering på
bandeaktiviteter, brande m.v bør udgå.
Der skal fokus på de visionære aspekter.
Der arbejdes videre med oplægget, således
at det evt. kan indgå i.f.t borgmestermødet.

Borgmester-tur i foråret til lokale erhvervsuddannelser
har høj prioritet.

8)
Status på ”Booster” . Vedr. et evt. køb af bus
til brug for mobil vejledningstjeneste med
fokus på klubber, boligområder, butikscentre
mv.
Bilag:
Bus-Booster - Notat og kalkule for
etablering og drift.
I dette punkt deltager Bjarke Huus/Ballerup
Ballerups forslag om at undersøge grundlaget for
en fælles ”vejledningsbus” tiltrådt. Bjarke H + en
fra UU forbereder oplæg til mødet d. 17.4.

9)
Fem konkrete og handlingsorienterede ideer
for særlige indsatser, der kan få flere unge i
gang med og/eller blive fastholdt i et
uddannelsesforløb.
Bilag:
Fokus på 5 indsatsområder
UU udarbejder oplæg omkring 5 mulige ”Fokus-indsatsområder”.

CB/
SÅ

CB og SÅ fremlagde et papir med 5
indsatsområder, som de ville anbefale
bestyrelsen at se nærmere på i.f.t en
ekstraordinær vejledningsindsats i.f.t at nå
95%s målsætningen.
På baggrund af en drøftelse blev det aftalt,
at der, udover en viderebearbejdning af
oplægget omkring ”Booster”, arbejdes
videre på især et oplæg, som fokuserer på:
Øget rekruttering til og begrænsning af
frafaldet på ungdomsuddannelserne, især
EUD.
Samt fokusering på, hvordan samarbejdet
mellem UU og de lokale virksomheder kan
udvikles og understøtte processen, hvor de
unges og forældrenes kendskab til
uddannelsesmulighederne på EUD øges, og
Virksomhederne bliver knyttet tættere til de
unges skolegang gennem kortere
praktikforløb, virksomhedsbesøg,
undervisning på virksomhedsniveau, samt
en udvikling af mulighederne for et egentlig
samarbejde omkring etablering af et øget
antal elev- og lærepladser.
Disse papirer tænkes at blive forelagt for
borgmestrene ifm årets borgmestermøde

10.)
Generel drøftelse vedr. 10.klasse.
Bilag:
10. kl. 1. prioriterede ønsker 15.03.13
Elevernes valg af 10. klasse i UUVestegnen 2005-20013
10. kl. på vej mod ungdomsuddannelse /
EVA evaluering
Karakteristik af 10. kl. elever / EVA
evaluering

EM

Div. Materialer vedr. de unges valg af 10.
klasse fremlagte og kort diskuteret.
EM konkluderede på baggrund af materialet,
at den rejste problematik især gjorde sig
gældende for Ballerup, og der ikke var tale
om en generel UU-problematik.

Mødekalender 2013

17.04. kl. 13-15
04.09. kl. 13-15
20.11. kl. 13-15

Borgmestermøde 2013:
23.09. Kl. 14-16

Se bl.a ovenstående

Evt.
Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

HTK barsler med en ny unge-politik.
Oplægget vil senere kunne blive sendt til de
andre kommuner.

Orientering fra centerledelsen:

Enkelte vejledere er omfattet af lock-outen.

Punkter til næste møde

