Referat fra bestyrelsesmøde
29.01. 2014 kl. 13.00-15.00
55. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Tilstede:

Niels-Carsten Blume Albertslund (NCB)
Ole Christiansen Ballerup (OC)
AFBUD Glostrup (LM) + suppleant
Charlotte Marcussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

1)
Godkendelse af referat af møde den 20.11.13
Udsendt d. 2.12.13
Bilag: Referat af møde 20.11.13

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

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,
men referat sendes ud til godkendelse i
Glostrup.
Velkomst til Ole Christiansen, suppleant
Fra Ballerup.

2)
Godkendelse af dagsorden for dette møde

3)
Drøftelse af principperne for oplysninger i
ledelsesberetningen ifb. med aflæggelse af
årsregnskab
Principper for indhold i ledelsesberetning :
Charlotte forhører sig hos Per AaN, om han i
samarbejde med UU vil udarbejde forslag til næste
møde. Jf. referat af møde 20.11.13 p. 4

Dagsorden godkendt

Bestyrelsen tilsluttede sig et forslag om, på
baggrund af den foreslåede temadag, at
opstille nogle få (5) klare fælles
målsætninger for UUs indholdsmæssige
indsats fremover, som der så også kan
følges op på f.eks. i forhold til
ledelsesberetningen.
Enighed om ikke at pålægge UU ekstra
skrivearbejde, da Ledelsesberetning,
borgmesterberetning og praksiskatalog
fungerer tilfredsstillende.

4)
Forrentning af UU-Vestegnens egenkapital
I.f.t afklaring af de problemer Per har rejst vedr.

NCB redegjorde for det historiske forløb
med brand i Kongsholmcenteret og genhusningen af UU i Vognporten.
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forrentning af egenkapital samt udregning af
huslejeomkostninger for Vognporten forventer
bestyrelsen, at han i dialog med Niels Carsten
Blume/Alb. afklarer dette, således at det kan tages
op på næste møde.

Forsikringssag er nu afgjort, hvorfor dele af
Kongsholmcenteret genopføres. UU tænkes
fremover at indgå i sammenhæng med
beslægtede aktører. UU inviteres til møde
ang. afklaring af pladsbehov, ønsker til
faciliteter m.v
Efter politisk behandling i Albertslund fremsendes skriftligt materiale til bestyrelsen
ang. tidsperspektiv, huslejeudgifter m.v
NCB redegjorde for, at fælleskommunale
selskaber på Vestegnen ikke har tradition
for at forrente evt. kontante beholdninger,
som en administrationskommune måtte
forvalte.
Redegørelsen blev taget til efterretning.

5)
Indledende drøftelse af
interessentkommunernes ønsker for
data, herunder et datagrundlag der opfylder
kommunernes fremadrettede behov
Nyeste statistik fremlagt og kommenteret.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvilke behov for
statistik den fremadrettet gerne vil have. Hvilke
behov er der, - hvilke parametre vil den gerne
måle på osv., herunder muligheden for at gå i
dialog med KL ang det datagrundlag, som i det hele
taget benyttes indenfor dette felt.
Tages op på næste møde ud fra oplæg fra daglig
ledelse. . Jf. referat af møde 20.11.13 p. 6

Formanden redegjorde for den historiske
praksis m.h.t fastlæggelse af datagrundlaget i UU.
I dag er grundlaget:
UV – DATA (løbende opdatering)
Profilmodellen (UVM)
Div. statistik ifm borgmesterrapport
CB kunne supplere med:
Oversigt netto- fraflytning
Div. data-baser fra UV-DATA
Denne statistik er rimelig dækkende, men
temaet kan tages op i.f.m temadagen, hvor
der kan ske en fælles afklaring af, hvad der
er nice to know og need to know.
Det blev besluttet at nedsætte en lille
arbejdsgruppe med UU, Ballerup og HTK,
som i fællesskab ser på ovenstående, og
evt. til næste bestyrelsesmøde kan
fremlægge de foreløbige overvejelser,
således at de endelige overvejelser kan
indgå i.f.t borgmester-mødet i efteråret.

6)
Bevilling af særlige indsatser i 2014, jf.
henvendelse fra UU-Ledelsen til bestyrelsen
19.12.13
Bilag:

Bestyrelsen kunne ikke tiltræde
ansøgningen, - fremover bedes daglig
ledelse tage udgangspunkt i flg:
Ansøgning skal forelægges på møde
”Merværdi” bør fremhæves
Mere præcise sproglige
formuleringer.
Midlertidig – permanent indsats bør
anføres
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7)
Temamøde med deltagelse af jobcenter- og
skolechefer vedr. snitflader i forhold til den
forestående implementering af nye reformer
Det blev besluttet, at der i løbet af foråret afvikles
en temadag/arrangement, hvortil også inddrages
skolechefer, jobcenterchefer og børne-unge-chefer.
Oplæg til næste gang om hvilke temaer, der bør
tages op eller peges på, kommunerne bør måske
også selv pege på et par fokusområder. Jf. referat
af møde 20.11.13 p. 6.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig en
overordnet ramme, som kunne hedde:
Status på nationale perspektiv
Hvilke fælles udfordringer ser vi?
Hvad gør UU og kommunerne
allerede – de gode historier.
Hvad betyder det fremadrettetHvilke fælles mål kan vi sætte?
Bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for at
ville prioritere initiativet, således de
indbudte chefer fra deres respektive
kommuner vil deltage, og UU sørger for
udsendelse af en snarlig invitation
underskrevet af formanden.
Mulig dato 30. 4 kl. 9 – 13 med
efterfølgende frokost med mulighed for
networking.
Arbejdsfordeling og form på mødet skal
nøje overvejes.

8)
Budgetstatus 4. kvt. 2013
Omdeles

9)
Kort info om UU-Vestegnens vinkler ifb med:
•
Kontanthjælpsreformen, herunder
orientering om begrebet
”uddannelsesparat” &
”uddannelsespålæg” i hhv. UU og Jobcenter
definition
•
•
Eud reformen
•
Vejledningsreformen
•
Fleksuddannelsen

Budgetstatus taget til efterretning.
Oplæg fra daglig ledelse vedr. egenkapitalens størrelse og anvendelse blev
efterlyst.
Der skal måske tænkes i.f.t f.eks.
-Opsparing til udgifter ifm flytning til nye
Lokaler.
- Forpligtigelser i.f.t tjenestemands
overgang til svagelighedspension
- Nødvendig udskiftning af computere og
kopimaskine

Kort info fra CB
Kommentering af notat ang. forskellig
brug af begrebet uddannelsesparathed.
Det forlyder (ubekræftet), at
Fleksuddannelsen måske tages af bordet.
EUD – reform formodentlig først pr.
1.8.2015.
Alle kommuners 8. klasser inviteres med
til regionens ”Skills”, som afvikles i efteråret. UU – tovholder.

Mødekalender 2014
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Onsdag d. 29/1 kl. 13-15

Er afholdt

Onsdag d. 21/5 kl. 13-15
Onsdag d. 17/9 kl.13-15
Onsdag d. 3/12 kl.13-15
Borgmestermøde 2014:
Mandag d. 22/9 kl. 14-16

Evt.
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:

HTK orienterede om nedsættelsen af et §17
stk.4 – udvalg, som forventes at skulle
arbejde de næste 4 år. 7 politikere + folk
udefra.

Orientering fra centerledelsen:

Papir vedr. unge uden opholdstilladelse og
deres situation i.f.m skolegang, praktik og
forsikringsforhold blev uddelt samt kort
kommenteret.
Notat med oplistning af BOSTON Consulting
Groups forslag til besparelser på de
nationale udgifter til vejledning blev
udleveret.

Punkter til næste møde
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Status på opfølgning og dialog med adm.
kommunen vedr. økonomi- og lønstyring.
Undervisningsministeriets svar vedr. b & u
uden opholdstilladelse og med fiktive cpr.
Skills 2014 & 2015
Job med uddannelsesperspektiv i
samarbejde med kommunerne på initiativ
af RH
Anbefalinger fra Boston Consulting Group

5

6

