Dagsorden bestyrelsesmøde
07.05. 2008 kl.13-15
30. møde
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Indkaldelse:
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Tilstede: DC, JR, KH, JE, for NHA Allan Ø Larsen.
Punkter / Sager

Sekr.
Referent

Beslutning
Formanden havde meddelt, at hun kom senere,
hvorfor næstformanden ledede mødet i starten.
Næstformanden bød velkommen til Søren Åkjær.

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

Referat godkendt med flg. rettelser:
11-07:
”Kommunerne efteropkræves som aftalt for 2008
for egne børn/unge – et beløb jf.
optælling af det gennemsnitlige timeforbrug pr.
indstillingsskema, idet det afklares, hvordan de
udenbys deltagere/elever afregnes”.

Godkendelse af dagsorden for dette
møde.

Dagsorden godkendt

07-08 Årsregnskab 2007
I denne del af mødet deltager revisor Lars
Johansen, Deloitte. Bilag

Centerlederen indledte med generelle
bemærkninger til regnskab 2007 og henviste i
øvrigt til den skriftlige beretning.
Herefter fremlagde revisor årsregnskab 2007 og
redegjorde herunder for omlægningen fra
udgiftsbaseret til omkostningsbaseret regnskab.
Årsregnskabet blev godkendt med flg.
Bemærkninger:
Centerlederen undersøger UUs forpligtigelser
vedr. pension for ansat adm. Sekretær nærmere,
og vender tilbage med redegørelse.
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

08-08 Budget 2009
1. udgave til beslutning. Bilag 1 & 2
Centerleder udarbejder forslag på budget, der
tager udgangspunkt i de økonomiske nøgletal,
der er udsendt som bemærkninger til
ændringer af lov om vejledning feb. 2007.

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).
Budget godkendt med flg. bemærkninger
Der udarbejdes et notat, hvori tilskud til UUVestegnens indsats sammenholdes med
sammenlignelige kommuners bidrag.

’

Der efterlyses et notat, hvor forudsætningerne
for udregningerne er medtaget
Jf. bilag fra mødet d. 31.3.08.
Der foretages en registrering af brugen af
mentorer – optælling.
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 3, 4
&5
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 Karoline Foss,
UU projektkoordinator på UTA

Projektkoordinator fremlagde kort en status på
hidtidige arbejde. Den aftalte mødefrekvens vil
løbende blive vurderet.
Arbejdet med udarbejdelse af overblik over
forskellige tiltag i kommunerne har
høj prioritet, og udarbejdelse af tids- og
handleplan imødeses med stor interesse fra
kommunernes side.
Indsats allerede i grundskolen vil være
vigtig at inddrage i kommunernes arbejde

11-07
Beslutning vedr. ressource til vejledning i
forbindelse med lov om uddannelse til
unge med særlige behov. Bilag 6
Kommunerne undersøger
specialundervisningstaksterne med henblik på en
evt. kommende finansieringsmodel for
uddannelsesvejledning af udenbys borgere på
specialskoler og i gruppeordninger.
Centerleder undersøger referencer i loven med
henblik på en afklaring af ansvar for vejledning og
udarbejdelse af indstillingsskema for borgere uden
for UU-Vestegnen.

Centerlederens skriftlige oplæg om at følge de af
andre UUere tiltrådte retningslinjer for
varetagelse af vejledningen af især unge med
særlige behov blev tiltrådt.
Den såkaldte gennemførselsvejledning varetages
af det UU, hvor skolen befinder sig, hvorimod
overgangsvejledningen overdrages og varetages
af det UU, som servicerer elevens
hjemkommune.

Centerleder udarbejder overslag for
vejledningsindsatsen i forb. med L 564

04-08
Budgetstatus pr. 31.03.08. Bilag 7
(Bilag omdelt på mødet 31.03.08).

05-08
Løn- og personaleadministration fra
1.08.08
Bilag 8
Administrationskommunen har opsagt
serviceaftalen pr. 31.07.08 på grund af
rekrutteringsvanskeligheder.
JR tager kontakt til juridisk afd./Fællesforvaltningen
i AK med henblik på en drøftelse af mulighederne
for et fortsat samarbejde.

06-08
Henvendelse fra Dansk
Arbejdsgiverforening. Bilag 9
DA har rettet henvendelse med en opfordring
til at der oprettes et formelt samarbejde med
arbejdsmarkedets parter, der kan bidrage til
at sikre en sammenhængende og koordineret
vejledningsindsats.
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

Taget til efterretning, idet det bemærkes, at det
vil være vigtigt at fokusere på
personaleudgifternes udvikling, da de udgør så
stor en del af det samlede budget.

Der har været en dialog med administrationskommunen, hvor det blev tilkendegivet, at
Albertslund Kommunes serviceaftale med UU kan
indarbejdes i kommunens nye aftale om
varetagelse af deres egen administration.
Albertslund Kommune servicerer fortsat UUVestegnen.

Et forslag om afholdelse af et årligt dialogforumsmøde med arbejds-markedets parter i
forlængelse af et bestyrelsesmøde havde almen
opbakning

Udsat til næste møde

•
•
•

mål & effekt
indikatorer
effektmåling

17-07
Evaluering af tilkøbsydelser / revision af
grundydelseskataloget
(Der henvises til punkt 08-08 budget 09 & 1107)

Der arbejdes på en revision af ydelseskataloget,
således at dette bliver bragt i overensstemmelse
med de seneste lovændringer.

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 UUVestegnens opstart er ophøjet ved lov.

13-07
Mødekalender 2008
28.08.08
26.11.08
Alle dage kl. 13-15
Dato for Borgmestermøde 2008 ?
Evt.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder vedr.
Næste Møde: 28.08.08
Kommende punkter:
•

Bedst efter uge 42
Måske en onsdag
Skal aftales med borgmestersekretærerne.

