Dagsorden bestyrelsesmøde
28.08. 2008 kl.13-15
31. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Indkaldelse:
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)
Søren Åkjær
Gurli Panzio

Tilstede: DC, JE, NHA, Matilde for JR og …..for Karsten Holst Willy Dahl
Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den
07.05.08. (tidl. udsendt).

Referat af mødet den 07.05.08 godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Dagsorden for møde d. 28.08.08
godkendt

07-08 Bemærkninger til årsregnskab 2007,
jf. referat af 7.05.08. Bilag 1

Bilag 1 gennemgået og taget til efterretning, herunder ”overordnede principper for tildeling af rettigheder” m.v

Centerlederen tager et møde med administrationskommunen ang. vilkår for den likvide
kapital, som henstår her, og vender så tilbage til
bestyrelsen.
På næste bestyrelsesmøde tages stilling til
”godkendelse af de overordnede principper for
tildeling af rettigheder” ifm. den daglige
administration, som revisor oplister i protokollatet
s. 35 samt øvrige bemærkninger fra revisor.
Centerleder udarbejder en oversigt, med
kommentarer til de enkelte bemærkninger

9-08
Budgetstatus pr. 1. halvår pr. 30.06.08.
Bilag 2

Forrentningsproblematikken vendes i
Albertslund kommune, og kommunen
vender tilbage med en udmelding.
På næste møde sættes aftalerne med
Albertslund kommune på som pkt. på
dagordenen, idet Centerlederen har haft
møde med Albertslund kommune og
denne vender tilbage, når aftale om
udlicitering af løn-og bogføringsopgaver
er afsluttet. Herefter forhandles separat
aftale med UU vedr. løsning af UU –
opgaverne.
4 nuværende kontrakter tænkes sammenskrevet til 2 kontrakter.
Centerleder følger op i.f.t kommunens
løfter om hurtigt at melde tilbage.
Status taget til efterretning
Opkrævninger til kommunerne for 2.
kvartal sendt ud.
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10-08
Revideret budget 2008
Bilag 3
Revideret budgetforslag med udgangspunkt i
DUT–midler (jf. UVM notat af 9.2.07) fremlagt,
hvor finansiering af UTA–koordinator i forb. med
kommunenetværket - som aftalt - sker via
”overskud”/egenkapital. Ditto for vejleder i forb.
med L 564 (uddannelse til unge med særlige
behov).
Pr. 1.8 ansættes 2 nye medarbejdere.
Efter næste bestyrelsesmøde i august
forventes yderligere 2 medarbejdere at
kunne ansættes som følge af kommunernes
positive tilbagemeldinger om forventet
godkendelse af egne budgetter for 2009.
08-08 Budget 2009.
Bilag 4, 5 og 8
Budget godkendt med flg. bemærkninger
Der udarbejdes et notat, hvori tilskud til UUVestegnens indsats sammenholdes med
sammenlignelige kommuners bidrag.
I.f.t ansættelsen af det nødvendige antal nye
medarbejdere til løsning af de nye opgaver aftales
flg:
Pr. 1.8 ansættes 2 nye medarbejdere.
Efter næste bestyrelsesmøde i august
forventes yderligere 2 medarbejdere at
kunne ansættes som følge af kommunernes
positive tilbagemeldinger om forventet
godkendelse af egne budgetter for 2009.

01-08
Status på kommunenetværk i KL og UVM regi
vedr. ”Uddannelse til Alle”. Bilag 6 og 7
Fællesskabsdelen for samarbejde, mål og indsatser i UU
og kommuneregi skal defineres.
De kommunale koordinatorer tager initiativ til at drøfte
og komme med forslag på en definition og en
afgrænsning af ansvars- og opgavefordeling, som
drøftes og besluttes på kommende bestyrelsesmøde.

I denne del af mødet deltager UTA koordinator
Karoline Foss,

Revideret budget 2008 gennemgået og
taget til efterretning.
Af bilag 3 fremgår, hvilke udgifter der er
lagt ind i.f.t oprindelige budget:
2 vejledere i 5/12 af året
1 koordinator til UTA – opgaven
700 timer til STU - vejledningsopgaverne
Opgaveudvidelsen finansieres via træk
på egenkapitalen.

Budget 2009 gennemgået og taget til
efterretning.
I budget er indregnet en stigning på løn
og pension på 5,3%
Oversigt over forskellige kommuners
økonomiske indskud til UUere fremlagt.
Kommuner overvejer deres tilkøbs porte
folie.
Alle kommuner vil blive kontakte af
Centerlederen ang. gennemgang af
tilkøbskontrakter.
Der er 6 mdr.s opsigelsesvarsel til den 1. August på tilkøbskontrakterne.

Projektkoordinator Karoline Foss
gennemgik det hidtidige arbejde.
Dokumentationsfasen er slut, nu følger
analyse-fasen, med udpegning af
”best praktice”
Nyhedsbreve fra UTA skal stiles mod
politikerne,- godt med jævnlige oversigter over, hvordan det går.
Også muligt at bruge kommunikationsmedarbejderne i kommunerne, gerne
skabe mere medie-opmærksomhed
Punkt på næste møde, hvor det er muligt
at gå lidt dybere,- hvordan skal kommunernes indsats kobles til UUs.
Bestyrelsen har brug for oplæg til
politikerne, Bilag 5 i redigeret form
sendes snarest ud.
”Hvad virker?” sendes til bestyrelsen
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10-08 Borgmestermøde 2008
Dato, dagsorden, strategi, formøder m.v.
Bilag 10

16-07
Kvalitetsindikatorer, mål og succeskriterier
for UU-Vestegnen. (Udsættes til næste møde)
Der skal udarbejdes standarder, præmisser og
parametre for mål og succeskriterier, herunder
specifikke mål for de(t) kommende år. Centerleder
udarbejder oplæg til brug for næste møde. Oplægget
blev taget til efterretning. Og det blev besluttet at tage
den anvendte model i anvendelse i forhold til det videre
arbejde.
2. udgave udarbejdes som et aftaledokument med en
konkret og handlingsorienteret indfaldsvinkel i forhold
til:
•
indsatsområder
•
mål & effekt
•
indikatorer
•
effektmåling

17-07
Evaluering af tilkøbsydelser / revision af
grundydelseskataloget
Bilag 8 og 9
Kommunale tilkøb evalueres med henblik på at udvikle
og formulere :“Best Practice”.
Grundydelsen skal efterfølgende evalueres og revideres
med en implementering af ovenstående
evalueringsanbefalinger og i forhold til de seneste
lovændringer.

Centerleder udarbejder oplæg med henblik på
tydeliggørelse af ydelser, der siden UU-Vestegnens
opstart er ophøjet ved lov.
Notat under udarbejdelse. Eftersendes

På grund manglende mulighed for at
finde en dato i 2008 skydes borgmestermødet til januar – måned.
Der meldes hurtigt en række datoer ud

Vi afventer Undervisningsministeriets
snarlige udmeldte udspil på området.
Bestyrelsen vil gerne have det, der står i
referatet, afstemt med udmeldingerne fra
Undervisningsministeriet.

Der arbejdes p.t på en revision af grundydelseskataloget, hvori de seneste
udmeldte ændringer fra 30.6.2008 indarbejdes.
Der indledes bilaterale drøftelser med
kommunerne vedr. grundydelsen og tilkøbsydelser.
De mange lovændringer har været meldt
ud til skriftligt til skolelederne, ligesom
centerleder har orienteret alle skoleledere
på skoleledermøder i alle kommuner.
Ligeledes har f.eks. STU – loven været
omtalt i lokalpressen – formidlet via en
pressemeddelelse fra UU – Vestegnen.
Opslaget er endvidere optaget på
kommunernes web-site.
Opgavefordelingskatalog mellem UU og
skolerne er ligeledes sendt ud.
Næste møde 26.11 kl. 13 - 15

Mødekalender 2008
26.11.08 kl. 13-15
Evt.

4 nye forslag til mødedatoer i 2009
sendes ligeledes ud hurtigst muligt
Der er ansat ny skolechef i Ballerup,
Bjarke Huss, som er suppleant til
bestyrelsen i UU
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Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder vedr.

UU-Vestegnen har været udvalgt og
deltaget i interviews i forbindelse med
regeringens afbureaukratiserings-tiltag

Kommende punkter:
•
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Personalestatus
Resultat af KL forhandling vedr.
økonomisk kompensation i
forbindelse med ”STU” Særligt
tilrettelagt uddannelse for unge
med særlige behov.
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