Referat fra
bestyrelsesmødet
1.09. 2011 kl. 12.00-14.00
43. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Allan Østergaard Larsen, Glostrup (AØL)
Mikala Kreiser, Høje-Taastrup (MK)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

Punkter / Sager

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær (SÅ) Gurli Panzio (GP) under pkt 05-11

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 1.06.11
Udsendt 27.06.11
Bilag: Referat af møde 1.06.11

Godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt
Velkomst til Mikala Kreiser HTK
Kort præsentation

05-11
Årsregnskab 2010
Årsregnskab og revisions-protokollat fremlægges af
revisor/Deloitte
Årsregnskabet 2010 udsættes til 1.09., jf. henvendelse fra
adm.kommunen af 10.05.11

Bilag: Årsregnskab 2010
Bilag: Revisions-protokollat

Årsregnskab 2010 godkendt.
Revisionen fremlagde protokollatet for
2010, hvor nogle punkter går igen fra
forrige gang.
Revisionen og Albertslund kommune
udarbejder ny mellemregningsmodel for
den fremadrettede indsats, så
afstemningen kan blive mere sikker,
især m.h.t indtægter, refusioner m.v
Fordele og problemer i.f.t nye model vil
blive forelagt bestyrelsen på næste
møde.
Såfremt den nye model implementeres,
ser revisionen ingen problemer med at
få årsregnskab 2011 rettidigt, jf. UUVestegnens vedtægter.
Bestyrelsen vil gerne have revisionens
rådgivning i.f.t den nye model.
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06-11
Budget 2012
UU ledelsen fremlægger budgetforslag til drøftelse
og beslutning.
Bilag: Budgetforslag 2012

Budgetforslaget bygger på KLs model,
som siden starten har dannet baggrund
for udarbejdelsen af UUs budgetter.
Bestyrelsen godkendte det fremlagte
budget med fremskrivning af L&P
udfra KLs procenter.
Dog reguleres budgettet nedaf med ca.
200.000 som følge af modellens indbyggede tendens til på specialundervisningområdet at honorere et øget antal
klasser frem for elever.
Ledelsen blev bedt om en kritisk
gennemgang af den ovenfor nævnte
funktionalitet i.f.t fremtidige budgetter.
Det reviderede vedtagne budget sendes
ud.

07-11 Borgmestermøde 8.09.11. kl.14-16
Fastlæggelse af dagsorden for UU-Vestegnens
årlige dialogmøde med kommunernes borgmestre.

Forslag til dagsorden sendt ud og
godkendt.
Der forelægges tal fra egne kommuner
Data på til- og fraflytning forelægges
Data på de unges valg 1.3 forelægges
Udviklingstendenser forelægges.
Gerne cases med hvad der virker, også
på landsplan.
Bestyrelsen ønsker undersøgt, om datagrundlaget fra f.eks. profil-analysen kan
suppleres af andre undersøgelser/
registreringer.

08-11
Referat af møde med Regionen og
UUCentersyd vedr. samarbejde og
partnerskab på tværs af de to UU centre,
herunder drøftelse og beslutning om det
videre arbejde.
Bilag: Notat/referat fra møde i Regionen 17.08.11
Der er interesse for et bredt samarbejde omkring
løsningen af især 2 problemstillinger:
1) Frafaldstruede unge i ungdomsuddannelse.
2) Praktikplads-skaffelse
I den efterfølgende debat var der enighed om, at
etableringen af en platform for et sådant samarbejde bør
tages med udgangspunkt i de 2 UUer
(Vestegnen – Syd), og ikke i Vestegns-samarbejdet.
En platform kunne evt. være etablering af et partnerskab.

09-11
Budgetstatus pr. 30.06.11
Bilag: Status pr. 30.06.11

Jette R. orienterede om møder afholdt
med Regionen. Der lægges op til en
samarbejdsmodel, hvor kommuner
enten kan være med i det hele, eller
vælge dele ud, som man gerne vil
deltage i.
Samspil mellem jobcentre og børneungeområdet.
Formanden påpegede, at papirerne ikke
er konsekvente i.f.t brugen af
betegnelserne UU-Vestegnen,
Vestegnen m.v
Måske overveje nyt navn, så
misforståelser undgås, ikke Vestegnen.
Men 9-kommuners samarbejdet.

Den udleverede status blev kort gennemgået og et par få markante
afvigelser blev forklaret. Der må
forventes et underskud på 2-300.000,
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blandt andet som følge af nødvendigheden af ansættelse af vikarer for
langtidssygemeldte.
10-11
Genhusning af UU-Vestegnen
Status på administrationskommunens
genhusningsplaner for UU-Vestegnen, herunder
referat af møde vedr. planer for Kongsholm centret.
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.

11-11
UUUC / Ungdommens Uddannelsesvejlednings
Udviklingscenter
Drøftelse af UUUCs rolle i forbindelse med
henvendelse til KL m.fl. vedr. uklarheder vedr.
finansieringen af ”tilbagemelding.dk”.

Der er gennemført en interessentanalyse vedr. planer for Kongsholmcenteret. Voldgiftsagen ift branden
trækker ud. UUs evt indplacering i
planerne indebærer ikke nødvendigvis
placering af administrationscenteret i
det påtænkte ”Ungemiljø”, men vigtigt
at der indtænkes en
vejledningsplatform/vejledningsmiljø.
Administrationen kan af den årsag
placeres i et andet lejemål, som
opfylder UUs behov og ønsker.
Forslag om ny placering forelægges
bestyrelsen til vedtagelse på næste
møde.

Efter en kort debat blev ledelsen bedt
om at rette henvendelse til UUUC, hvor
bestyrelsens holdning vedr. UUUCs
kompetence gøres klar.
Punktet tages op på næste møde.

Bilag: Vs: Væsentlig diskrepans i den standende
proces vedr. etablering af Ungedatabasen

12-11
Model for tilkøb af vejledningsydelser i
forbindelse med EGU og PAU
Bestyrelsen bedes tilkendegive principper for tilkøb
af vejledningsydelse i UU-V i forhold til et variabelt
antal egu/pau uddannelsesaftaler.
Eks.”taxameteraftale” i forhold til indtag/antal ?
Tilkøb af vejledning af unge i egu/pau er pt. aftalt
til et antal elever pr. år. Punktet er aktualiseret af,
at et stigende antal – som følge af ”Pligt til
Uddannelse” visiteres til egu.

19-10
UU-Vestegnens grundydelse i forhold til
Ungepakke-2
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 1517 år.

Der udarbejdes en model for tilkøb, som
bl.a. kan tage højde for evt. afvigelser i
løbet af året i antal omhandlende
personer. Der skal også kunne
indbygges differentierede ydelser i.f.t
omfang af vejledning, administration af
skoleydelser, lønudbetaling (f.eks. på
EGU-PAU-området.).
Et tilbud om en all-in aftale vedr.
vejledning og administration på EGUområdet blev efterlyst af flere
kommuner og vil blive udarbejdet til
næste møde.
Der arbejdes videre på udviklingen af
en model.
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På næste møde ønskes et oplæg fra CB ang.
konsekvenserne af et evt skift ii 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:

Orientering fra kommunerne:

Der skal tænkes på valg af ny
næstformand, som følge af Karstens
udtræden, ligesom formanden selv
ophører sin ansættelse i Ballerup K pr.
1.2.2012

Allan Østergaard Larsen er udpeget som
Glostrup kommunes repræsentant indtil
kommunalbestyrelsen evt udpeger en
anden.

Orientering fra centerleder:

Kommende punkter:
Næste møde 2.12.11. kl. 9-11
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