Referat af
bestyrelsesmødet
1.06. 2011 kl. 8.30-10.30
42. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA) (Afbud)
Karsten Holst, Høje-Taastrup (KH) (Afbud)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Punkter / Sager

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) - tilstede
Søren Åkjær (SÅ) - tilstede
Suppleant fra HT - Willy

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 03.03.11
Udsendt 17.03.11
Bilag:

Godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

02-10
Årsregnskaberne 2009/2010, herunder
opfølgning på kontrakter med adm. Kommunen
Årsregnskabet 2010 udsættes, jf. henvendelse fra
adm.kommunen af 10.05.11
Bilag:1
Formanden går ind i sagen og der
afholdes et møde mellem Albertslund
Kommunes ansvarlige og UU – ledelsen samt
formanden..
Samtidig ønskes der et notat, som kan give
bestyrelsen et samlet overblik over UU-Vestegnens
lokale,- og økonomistyringsbehov, samt muligheder
og konsekvenser i.f.t evt. alternative modeller, samt
de økonomiske implikationer.
Gerne med en anbefaling fra ledelsen.

Formanden gennemgik forløbet omkring
det manglende årsregnskab, og understregede behovet for, at bestyrelsen
markerede sig i.f.t at vise ”rettidig
omhu”.
Efter en debat omkring emnet
konkluderede formanden, at hun vil
undersøge nærmere, hvorvidt
konstruktionen med et §60-selskab og
så bogføring og regnskabsvaretagelse
udgør en særlig problematik generelt
set.
Punktet tages op på næste møde
I forhold til UUs lejemål afventer
bestyrelsen et udspil fra Albertslund
kommune vedr. en skitsering af UUs
eventuelle genplacering i Kongsholm
Centeret, hvorefter der kan tages stilling
til, hvorvidt dette matcher UUs lokalemæssige behov og ønsker.
Punktet tages op på næste møde
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03-11
Fælles bestyrelsesmøde UU-Vestegnen og
UUCenterSyd juni 2011
Der er interesse for et bredt samarbejde omkring
løsningen af især 2 problem-stillinger:
1) Frafaldstruede unge i ungdomsud.
2) Praktikplads-skaffelse
I den efterfølgende debat var der enighed om, at
etableringen af en platform for et sådant samarbejde CB/
SÅ
bør tages med udgangspunkt i de 2 UUer
(Vestegnen – Syd), og ikke i Vestegns-samarbejdet.
En platform kunne evt. være etablering af et
partnerskab.
CB
4-11
Budgetstatus
Bilag: 2

19-10
UU-Vestegnens grundydelse i forhold til
Ungepakke.2
Bilag: 3
Implementering af ny lov om vejledning i
forlængelse af Ungepakke-2 , herunder
opgaveudvidelse med myndighedsopgaver og
skærpede krav til UU og kommuner vedr.
uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og 10.
kl. og pligt til uddannelse for unge i alderen 15-17
år.

Der afvikles et nyt fællesbestyrelsesmøde i samarbejde med UU-Syd
d. 21.6 kl. 11.30 i Ishøj.
Især manglende praktikpladser er værd
at fokusere på. Hvis der f.eks kan
identificeres strukturelle barrierer, som
kan overvidnes, vil det være interessant
at arbejde videre med.

Budgetstatus udleveret og kommenteret
Taget til efterretning.
2010 regnskabet forventes at udvise et
lille overskud grundet refusioner tilbage
fra 2009.
2011-regnskabet kan måske komme ud
med et underskud på personalekontoen.

Grundydelseskataloget fremlagt og
kommenteret.
På næste møde ønskes et notat ang.
forskellige handlemuligheder i.f.m
øget fokusering som følger af
Ungepakke-2 og uddannelsesparathedsvurderinger m.v

På næste møde ønskes et oplæg fra CB
ang. konsekvenserne af et evt skift i
i fokus for vejledningen som følge af bl.a den nyeste
lovgivning med ”Unge-pakke 2”, ”Pligt til
uddannelse” m.v
Mødekalender 2011
01.09.11 kl. 12.00-14.00
02.12.11 kl. 09.00-11.00

Borgmestermøde:
08.09.11 kl. 14.00-16.00
Evt.
Orientering fra formanden:

Ballerup udtrykte interesse for
muligheden for at omorganisere
vejledningen, til endnu mere at fokusere
på de unge, som har behovet. Evt. at
differentiere vejledningen fra skole til
skole.
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Ballerup arbejder med en fordeling af
ressourcer til skolerne udfra en socioøkonomisk model/rating
Interesse for, hvem HTK udpeger til at
efterfølge Carsten Holst.

Orientering fra kommunerne:

Jette R. orienterede om et møde med
UU ang. UUs mulige overtagelse af UEAundervisningen.
Der arbejdes på udvikling af en model,
hvor der ikke er dobbelt-lærerdækning.
Fra de andre kommuner blev der
udtrykt interesse for at høre nærmere
om modellen.
Flere kommuner har indført
ansættelses-og indkøbs stop.

Orientering fra centerleder:

Kommende punkter:

Det er vigtigt at få afstemt
forventningerne mellem UU og jobcentrene vedr. vejlednings-tiltag.
Andre kommuner udenfor UU har spurgt
vedr. UU-Vestegnens måde at
organisere indsatsen.
Personalesituationen belastes af en
Langtidssygemelding, samt har været
belastet af yderligere en langvarig sygeMelding.
STU-området bliver reorganiseret som
følge af en opsigelse fra den ene af de 2
ansvarlige medarbejdere.
Fald i søgningen til EUD-området,- UU
sætter fokus på dette i det kommende
år. I forlængelse af dette samarbejdes
der bl.a. om at hente inspiration hos
nogle ungdomsuddannelser og gode folk
i Berlin.
Oplæg vedr. evt omprioritering af
vejledningsindsatsen
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