Referat fra bestyrelsesmøde
05.02. 2013 kl. 13.00-15.00
51. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Asger Villemoes Nielsen, Albertslund (AVN)
Eik Møller, Ballerup (EM)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Per Aalbæk Nielsen, Høje Taastrup
Punkter / Sager

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær (SÅ) Gurli Panzio (GP)

Beslutning

1)
Godkendelse af referat af møde den
2.01.13
Udsendt d. 15.01.13

Tilføjes:
HTKs suppleant er:
Charlotte Markussen

Bilag: ref. af møde2.01.12

Godkendt

2)
Godkendelse af dagsorden for dette
møde

Godkendt

3)
Foreløbig resultatopgørelse, jf.
årsregnskab2012

Bilag: Notat vedr. foreløbig resultatopgørelse 2012

I.flg. fremsendt notat og foreløbig resultatopgørelse fra Albertslund kommune
kommer UU-V ud af regnskabsåret 2012
med et beskedent overskud på ca.
100.000,-.
Revisionen inddrages i udarbejdelsen af et
notat vedr. størrelse af egenkapital,
potentiel forrentning af denne, samt
retningslinjer for muligheden af overførsel af
u- forbrugte driftsmidler år for år.

4)
Drøftelse og udarbejdelse af principper
v/ evt. overskud/underskud på
årsregnskaber.

Forslaget om udarbejdelse af principper for
ledelsens mulighed for at kunne overføre
midler fra år til år til formålsbestemte
udgifter og indsatser fik umiddelbar
opbakning fra bestyrelsen.
En model med mulighed for +/-3%
overførsel fik bestyrelsens principielle
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tilslutning.
UU ledelsen udarbejder beslutningsforslag til
drøftelse på først kommende
bestyrelsesmøde.
Det blev anbefalet, at forslaget tager
udgangspunkt i f.eks. administrationskommunens formulering af retningslinjer for
overførsel af midler.

Mødekalender 2013
05.02. kl. 13-15
17.04. kl. 13-15
04.09. kl. 13-15
20.11. kl. 13-15

Borgmestermøde 2013:
23.09. Kl. 14-16
Evt.
Orientering fra formanden:

Forslag til temaer til borgmestermødet tages
op på dagsordenen til mødet d. 17.4.
således at der er tid til at udarbejde de
nødvendige notater.
Pensionsforpligtigelse i.f.t tjenestemænd i
den lukkede gruppe har været undersøgt og
er nu afklaret således at forstå, at UU-V ikke
har pensionsforpligtigelsen for tm i den
lukkede gruppe, der – på eget initiativ ansøger om at gå på pension
Borgmester-tur i foråret til lokale
erhvervsuddannelser har høj prioritet.

Orientering fra kommunerne:

DUT-midler i.f.t fortsættelsen af
Ungepakkerne forventes taget med i
midtvejs-reguleringen til august.
Ballerup: På et kommende møde vil en
diskussion af en mærkbar større søgning til
10. klasse være et relevant emne for en
drøftelse i bestyrelsen.
HTK: I gang med at revidere indsatser
indenfor unge-området. Samarbejdet
mellem centrene har været til drøftelse.
Vil satse på tidligere indsats (6.-7. klasse).
Særlig fokus på unge, som falder fra ungdomsuddannelse – UU har været inddraget.
Alb: Opretter ungecenter gennem fusion af
ungdomsskole og 10. klasse-center.
Rød: Samarbejde med Nørre G.
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Orientering fra centerledelsen:

•
•
•
•

•

•

•

•

Punkter til næste møde d. 17.04.13

•
•
•
•
•

UU-vejledere var på tur til DM i ”Skills” i
Århus i Januar måned.
Travl periode op til 15.3., hvor den
centrale tilmelding til ungdomsuddannelserne foregår.
6.3 inviteres skolelederne og jobcentrechefer, bestyrelse m.v til konference i
UU-V regi.
Beskæftigelsesministeriet har iværksat
og finansieret en kampagne kaldet:
”Brug for Alle”. UU-V er involveret i 3
kommuner (Bal, Glo, Rød) og
kompenseres økonomisk for sin
deltagelse.
UUs ”akutte” indkaldelse og deltagelse i
kommunernes ”Rehabiliteringsteam”
belaster meget, da der ikke har været
mulighed for implementere dette i
medarbejderens arbejdsportefølje eller
blive kompenseret i lighed med ”Brug
for Alle”.
Eks.: For UU-Vestegnens største
kommune er UU medarbejderindsatsen
estimeret til et timetal, som udgør en
arbejdsindsats svarende til 4½ uges
arbejde.
UUs IT-mand er gået på pension,
hvorfor Statistik og data kun kan leveres
indenfor bestemte rammer. Det
undersøges p.t, i hvilket omfang UVData kan levere ønskede opgørelser.
Kbh. UU er gået solo i.f.t anskaffelse af
nyt IT-system, som ikke kan
kommunikere med UV-Data. Giver store
problemer.
CB er sammen med Ballerup ved at
undersøge en finansierings-mulighed af
”Booster”.

”Booster” – oplæg
Oplæg omkring 5 mulige ”Fokusindsats-områder”.
Temaer til borgmestermødet
Årsregnskab 2012
Tilmeldingen til 10. klasse – overgangen
til ungdomsuddannelserne
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