Referat fra
bestyrelsesmøde
9.09. 2009 kl. 9.00-10.00
35. møde
Mødested: Axelborg, Bojesen
Vesterbrogade 4A

Indkaldelse:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA)
Karsten Holst, Høje-Taastrup (KH)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Suppleant for Jette Egholm ……mødt

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

Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 10.06.09
Udsendt 17.06.09
Bilag

Godkendt og underskrevet

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Godkendt

02-09
Orientering vedr. forhandlinger med adm.
Kommunen.
Status på drøftelse af samarbejdsaftaler og
kontrakter, herunder en status vedr. genhusning af
UU-Vestegnen.

JR
CB

CB redegjorde for forhandlingerne
med administrationskommunen vedr.
fornyelsen af div. kontrakter og
for de akutte lokaleproblemer, som er
opstået som følge af kommunens
disponering efter branden.
Jette R. redegjorde ligeledes for sagsforløbet, herunder for div. drøftelser
med Teknisk direktør vedr. evt hjælp
til UU i.f.m etablering af lejemål. På
kort sigt skal der tænkes i genhusning og på længere sigt er situationen åben.
Der indkaldes til et møde mellem UU
og teknisk direktør samt Jette R.,
hvorfra der sker en tilbagemelding til
den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen tilkendegav, at det på
kort og lang sigt - kunne accepteres,
at UU-Vestegnen indgik aftaler med
en privat udlejer.
På baggrund af ovenstående ønskede
bestyrelsen, at der udarbejdes et

1

samlet notat, som ridser historikken
op og som skitserer UU-Vestegnens
fremadrettede behov.
Herunder en skitsering af fordele og
ulemper ved forskellige løsninger.
Desuden ønskes en oplistning af
UUs lokalebehov, noget om pris –
niveau m.v, således at der kan
tegnes et samlet billede for bestyrelsen.
CB og formanden Dorrit Christensen
holder kontakt vedr. beslutningsprocessen i.f.t det videre forløb.
Såfremt der er behov herfor, afholdes
et ekstraordinært bestyrelsesmøde
inden efterårsferien.
04-09
Uddannelse til Alle / UTA
Status på kommunernes arbejde og beslutninger vedr.
programskitser, projektbeskrivelser, statusplaner m.v.
Drøftelse vedr. en prioritering af de 6 fælles
målsætninger/indsatser for kommunenetværket.
Bilag
Status:
Ballerups plan er politisk godkendt og blev runddelt.
Albertslunds plan endnu ikke godkendt, forventes at ske til
sept. Brugt meget tid på at få et datagrundlag på plads.
Skiftet projektleder undervejs.
Rødovre på vej, styregruppemøde 16.6
Materiale til diskussion.
Taastrup – styregruppe + udkast til plan
Glostrup – skiftet projektleder
Der indhentes pris på særkørsel fra
Danmarks statistik, hvorefter bestyrelsen
tager stilling til, om en sådan skal købes.

CB ønskede en konfirmering af målsætningerne for UTA samt en prioritering.
CB

Høje Taastrups handlingsplan vedtaget, og kan sendes ud som bilag
til øvrige bestyrelsesmedlemmer
Albertslund: Datagrundlaget er problematisk,- svært at opnå entydighed i
talmaterialet.
Kommunen udvalgt til at indgå i et
Partnerskab med integrationsministeriet vedr. div projekter
Rødovres handlingsplan behandles
politisk til oktober
Alle målsætningerne for kommunenetværket blev anset for at være
vigtige.
I.f.t en prioritering blev følgende
prioriteret højst:
•

”Overgange til
ungdomsuddannelserne”

•

”Akutte tiltag for frafaldstruede
elever”.

•

”Samarbejde mellem EUD,
Jobcenter og UU-vestegnen”

•

”Videregivelse af oplysninger om
unge” implementeres i
ovenstående:

”Anbragte unge og fastholdelse” og
”Samarbejde mellem UU-Vestegnen
og kriminalforsorgen” blev mere set
som et kommunal indsats.
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SÅ fremlagde resultatet af div sonderinger vedr. mulighederne for en
særkørsel fra Danmarks Statistik.
Ledelsen blev bedt om at kigge nærmere på tilbuddet., herunder på pris.
15-09
Budgetstatus 7/12 af 2009
Bilag
16-09
Dagsorden for mødet med socialdirektører og
jobcenterchefer den 23. sept. Kl. 15-17

Udskudt til næste møde

Kort gennemgået,
Vigtigt at starte med klart at
ridse formålet med mødet op. Understreget behovet for en dialog med
parterne ang. løsning af problemerne
med en stigende ungdomsarbejdsløshed. Opridse scenarier vedr. UUs
rolle.
Forslag om at starte med at give 3
billeder af samarbejdet UUJobcentrene, for at skitsere udfordringerne for UU- Vestegnen i arbejdet
Ungdomsarbejdsløsheden har overtaget focus fra vejledning i grundskolen.
Forslag om nedsættelse af
koordineringsgrupper i.f.t bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden.

16-07
Kvalitetssikring, mål og succeskriterier for UUVestegnen.

Udskudt til næste møde

Orientering om resultatet af
Undervisningsministeriets
spørgeskemaundersøgelse vedr. vejledning af
elever i 9. og 10 kl.

.

Mødekalender 2009
02.12.09 alle dage kl. 13-15

Indkaldelse af ekstraordinært møde
i.f.m afklaring af lokaleforhold m.v

Mødekalender 2010
Evt.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:
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Orientering fra centerleder vedr.

Kommende punkter:

Fremsendes skriftligt i forbindelse
med referat.
•
•
•
•
•

Vestegnssamarbejdet
Indhentning af tilbud på
særkørsel i DS.
Kommunernes forpligtigelser
vedr. lokaler, it-installering,
printer, porto m.v.
Pensionssag
Seniorpolitik

I
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