Referat fra bestyrelsesmøde
19.06.2012 kl. 16.00-17.00
48. møde (ekstraordinært møde)
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Asger Villemoes Nielsen, Albertslund (AVN)
Eik Møller, Ballerup (EM) (AFBUD)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Mikala Kreiser, Høje-Taastrup (MK)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Revisor Allan Bojer under pkt 5-12
Økonomichef Christian Kierkegaard under pkt 5-12

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

Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 9.05.12
Bilag: Udsendt d. 14.05.12

Godkendt, med den rettelse, at det var
Jette Runchel, som havde meldt afbud til
mødet, og ikke Jette Egholm.

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt
Der var indløbet afbud fra Eik Møller
der meddelte, at han ingen bemærkninger
havde til regnskab 2011 samt budgetforslaget for 2013 og kunne godkende disse
uden forbehold.
UU modtog her efter en skriftlig
godkendelse fra EM/Ballerup af både
årsregnskab og budget 2013 til brug for
punkt 5-12 & 8-12.

5-12
Årsregnskab 2011
Gennemgang af årsregnskab og protokollat med
efterfølgende forventet godkendelse.
Bilag:
Årsregnskab 2011 & revisionsprotokollat 2011
I dette punkt deltager:
Deloitte v/revisor Allan Bojer
Albertslund Kommune V/økonomichef Christian
Kierkegaard
Revisor havde meddelt, at han ikke kunne

CB/re
visor

Revisor Allan Bojer gennemgik herefter
årsregnskabet for 2011 med følgende
bemærkninger:
UU-Vestegnen har i år selv skullet opstille
regnskabet grundet lovgivningsmæssige
ændringer.
Der er en blank påtegning til regnskabet.
Anvendt regnskabspraksis som tidligere år.
I.f.t resultatopgørelsen:
Tjenestemandspension afdækket via
forsikring.
I.f.t balancen:
Anlægsaktiver fuldt afskrevet i år
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opstille et retvisende regnskab, da han manglede en
række afstemninger af bl.a refusion af sygedagpenge,
fleksjob og barsel.
Der forventes et underskud, som tidligere
annonceret.

Egenkapital reguleret – 1.1.12: 1,8 mill.
Alt i alt et fint regnskab.
Formanden tilsluttede sig revisionens
bemærkninger, men spurgte ind til baggrunden for underskuddet.
Christian Kierkegaard ønskede at levere et
godt produkt i.f.t UU, og undskyldte de
knaster der har været, men mente at det nu
fremover er faldet på plads, så regnskabet
næste år kan aflægges til tiden.
Enighed om, at det fremadrettede
samarbejde synes at forudsætninger for at
kunne udvikle sig optimalt.
Herefter gennemgik revisor protokollatet:
Hvilken revision foretaget
Hvad der er vigtigt at kigge på
I år ingen røde punkter
Registreringer bliver bedre fremover
1.3.2 Komplet bogføring
Fremover kommer driften til at køre
Fortsat fokus på evt. periodiseringer samt
afstemninger af tilkøb m.v
1.3.3 Fuldmagtsforhold – som tidligere
ikke tale om stort beløb, derfor ikke noget
problem, men skal redegøre for risiko
1.3.4 ”Spilleregler for god økonomistyring”
nu modtaget fra Albertslund kommune, så
må disse justeres i.f.t hensigtsmæssighed
i.f.t UUs praksis
Tilgodehavende på mellemregning – finde
fejlen i forskel, men lille beløb.
Bilag 1: Revisionens formål, bør udleveres
til nye bestyrelsesmedlemmer
Formand: Dejligt at røde punkter er væk
Må acceptere fuldmagtsforhold, måske også
nogle af de gule punkter forsvinder
Allan: Følge op på budgetter m.v
Måske allerede betale regninger til Albertslund (husleje m.v) tidligere på året, så der
fremover undgås forsinkelser i forhold til
opstilling af årsregnskab.
Ingen yderligere bemærkninger
Revisor + økonomichef forlod mødet.
Formand: Størrelsen på underskud ikke
problematisk i.f.t kommunal praksis.
Fremover gerne angive sygefraværsprocent
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Fint regnskab
CB: Påtænkt afskedigelse i år iværksat ,
ligesom der følges op på budgettet.
Årsregnskab 2011 godkendt.

8-12
Forslag til Budget 2013
Herunder en aktuel opgørelse over
antal specialelever og klasser pr. 1.04.12
Bilag: Forslag til budget 2013
Forslag til Budget 2013 blev gennemgået
Forslaget udskydes til ekstraordinære møde Tirsdag d.
19. juni kl. 16 – 17.
Der ønskes en opdatering af tidligere oversigt over udgift
pr. indbygger i andre
kommuner med sammenlignelige betingelser. (Syd,
Gladsaxe, Herlev m.v).
CB undersøger om UUUC kan levere materialet.

Det har ikke været muligt – for nuværende at få
”valide” oplysninger fra de øvrige vedr. indbetaling
pr. indbygger.
Øvrige sammenligelige oplysninger eftersendes
ifald oplysningerne, der bl.a. er bestilt hos DS,
modtages inden mødet.

CB/SÅ CB uddelte først praksiskataloget, som
indeholder en lang række gratis tilbud til
kommunerne – både de unge og lærere.
I.f.t andre ledere for UUer i hovedstadsområdet har det IKKE været muligt at få stillet
data vedr. tilskuddets størrelse til rådighed,
således at en sammenligning er mulig.
CB har henvendt sig til UUUC, der har givet
tilsagn om at stille sig til rådighed for en
landsdækkende survey ang. indbetaling pr.
indbygger .
CB fremlagde herefter den nyeste oversigt
over de unges uddannelsesmæssige status
udarbejdet af Danmarks statistik.
Oversigten har endnu ikke været gransket
nærmere, da den lige var modtaget.
Budget 2013 blev taget til efterretning,
med følgende bemærkninger:
Albertslund – vil god i fællesskab med UU
gennemgå opgørelserne i elevgrundlaget.
HTK – kunne godt tænke sig, at
parametrene, som ligger til grund for udarbejdelsen af grundbudgettet, måske fik et
”eftersyn” i.f.t ændringer i vejledningsgrundlaget.

Mødekalender 2012

Den 5/9 kl. 13-15
Den 5/12 kl. 13-15

På mødet d. 5.9 fastlægges temaer til
borgmestermødet d. 24. September
CB fremlægger også nogle nye notater, som
kan bruges i.f.t politikerne.

Borgmestermøde 2012:
24. Sept. 2012 Kl. 14-16
Evt.
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:
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Orientering fra centerledelsen:

CB orienterede herefter ang. en langtidssyg
medarbejder, og fik opbakning til at agere
i.f.t problemstillingen.
Borgmestermøde d. 24.09. kl. 14-16 er
meddelt og noteret hos hhv dir. og
borgmester- sekretær.
Medlemskab af UUUC er opsagt med
virkning fra 1.01.14
Arbejdsfordelingsplan (foreløbig) for
skoleåret 2012-2013 er udarbejdet under
hensyntagen til opsagte tilkøbsaftaler og
bestyrelsens beslutning vedr. en
opgradering af ungevejledningsindsatsen på
ca. 2 årsværk
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