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Punkter / Sager

Beslutning

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

Godkendt uden bemærkninger

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Godkendt

01-08
Kommunenetværk i KL og UVM regi vedr.
”Uddannelse til Alle”. Bilag 1, 2, 3
Beslutning vedr. projektorganisation, mål og
strategier.
I denne del af mødet deltager Karoline Foss,
UU projektkoordinator på UTA

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.
Det blev anbefalet, at
Vestegnssamarbejdet stilles på ”stand
by” i forhold til uddannelsesinitiativer i
den periode, hvor UTA netværket er
aktivt.
Ballerup har for nylig foretaget en
kortlægning af de eksisterende indsatser
over for marginaliserede børn og unge
samt et skitseforslag på konkrete og
handlingsorienterede indsatser, der
kan/skal iværksættes her og nu og på
lang sigt.
Det anbefales, at de øvrige Kommuner
tager samme initiativ.
Bilag: 2 notater fra Balk.
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11-07
Beslutning vedr. ressource til vejledning i
forbindelse med lov om uddannelse til unge
med særlige behov. Bilag 4
Der afsættes som ramme 15 tm. pr. ung, jf. de
estimerede tal for den enkelte kommune. Solidarisk
hæftelse.
Fra 1.1.08 afhandles beløbet med den enkelte
kommune.
Bestyrelsen skal i marts 2008 have en redegørelse for
det faktiske timeforbrug med henblik på en justering af
det reelle antal og timeforbrug pr. ung.
Opgøres som en samlet solidarisk hæftelse i en form,
der dokumenterer, hvor mange timer den enkelte unge
trækker og den enkelte kommune forbruger. Der
foretages herefter en efterregning.

40,5 tm. pr indstilling over 3 år blev
taget til efterretning.
Kommunerne efteropkræves for 2008 –
som aftalt - et beløb jf. optælling af det
gennemsnitlige timeforbrug pr
indstillingsskema, herunder udenbys
elever.
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.
Centerleder udarbejder overslag for
vejledningsindsatsen i forb. med L 564

02-08
Dimensionering af vejledning i 8. kl.,
mentorordning og ungevejledning i
forbindelse med obligatorisk opsøgende
vejledning til og med 24 år, jf. ny lov om
vejledning 1.08.08. Bilag 5
Bestyrelsen bedes tilkendegive niveauet for den
obligatoriske og opsøgende vejledningsindsats
opsøgende indsats.
03-08
Beslutning vedr. omfang af erhvervspraktik i
UU-Vestegnens regi. Bilag 6
I forbindelse med en ændring af Lov om
vejledning … er der kommet begrænsninger i
omfang af erhvervspraktik, således at praktik i 8.
kl. bortfalder til fordel for obligatoriske kurser på
ungdomsuddannelserne og individuel praktik i 9.
og 10. kl. vedr. forslag til fremtidig service og
organisering.
04-08
Budgetstatus pr. 31.03.08. (Bilag omdeles på
mødet)
Udsendes med opfølgende bemærkninger.
Det forventede årsforbrug medtages fremover for 3. og
4. kvartal.

05-08
Løn- og personaleadministration fra 1.08.08
Administrationskommunen har opsagt
serviceaftalen pr. 31.07.08 på grund af
rekrutteringsvanskeligheder.
Bestyrelsen drøfter forslag og principper for en

Centerleder udarbejder forslag på
budget, der tager udgangspunkt i de
økonomiske nøgletal, der er udsendt som
bemærkninger til loven feb. 2007.

Udsat til næste møde

Bilag

Jette Runchel tager kontakt til juridisk
afd./Fællesforvaltningen i AK med henblik
på en drøftelse af mulighederne for et
fortsat samarbejde.
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aftale med en kommende entreprenør.
06-08
Henvendelse fra Dansk Arbejdsgiverforening.
Bilag 7
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)

Udsat til næste møde.

Udsat til kommende 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. 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
•
mål & effekt
•
indikatorer
•
effektmåling

17-07
Evaluering af tilkøbsydelser / revision af
grundydelseskataloget
(Der henvises til punkt 11-07, 02-08, 03-08)

Udsat til næste møde

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.
Drøftes på næste møde.
Centerleder udarbejder oplæg med henblik på
tydeliggørelse af ydelser, der siden UU-Vestegnens
opstart er ophøjet ved lov.

13-07
Mødekalender 2008
07.05.08 (Regnskab, budget)
28.08.08
26.11.08
Alle dage kl. 13-15
Dato for Borgmestermøde 2008
Evt.

Centerleder efterlyste en drøftelse af de
økonomiske konsekvenser for UU i
tilknytning til OK 08.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:
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Orientering fra centerleder vedr.
Næste Møde: 07.05.08
•
•
•
•

Årsregnskab
Budget 2009
UTA
Personale- og lønadm.

Kommende punkter:
•
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