Referat bestyrelsesmøde
05.09.2012 kl. 13.00-15.00
49. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Asger Villemoes Nielsen, Albertslund (AVN) (Afbud)
Jette Runchel deltog i stedet
Eik Møller, Ballerup (EM)
Lene Magnussen, Glostrup (LM) (Afbud)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Per Aalbæk Nielsen, Høje Taastrup
Punkter / Sager

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

Beslutning
Formanden bød velkommen og bad de 5
kommuner i UU-Vestegnen om snarest at
udpege en personlig suppleant som fastlagt
i vedtægterne, således at suppleanten
fremover deltager i møderne, såfremt det
udpegede bestyrelsesmedlem melder afbud.
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig
kræver vedtægterne, at alle 5 kommuner er
repræsenteret.
På næste møde skal også udpeges en ny
næstformand, som følge af Mikala Kreisers
udtræden af bestyrelsen.

Godkendelse af referat af møde den 19.06.12
Bilag: Udsendt d. 25.06.12

Referat godkendt,- Glostrup skal huske at
Godkende (underskrive)

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

14-12
Dagsorden for Borgmestermødet d. 24.09.12
kl.14-16
Forslag til behandling på mødet drøftes/
besluttes f.eks.:
•
•
•

Udmeldelse af UUUC
Uddannelsesstatistik for kommunerne jf. DS
og LG Insight
Indsatser ifb med ungdomsarbejdsløshed,

Dagsorden for borgmestermødet:
0) Velkomst ved formanden
Dagsordenen og kort historisk rids over
udviklingen i UUs opgaver, herunder
hvad er der sket ”siden sidst”
1) Borgmesterberetning som hidtil:
Uddannelsesstatistik
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•

unge uden ungdomsuddannelse og mangel
på praktikpladser
Status på STU

Bilag: forslag til dagsorden

Indsatser ift fokusområder
Ungdomsarbejdsløsheden
(sendes ud sammen med dagsorden)
2) Specifikke og bilaterale aftaler mellem
UU og kommunerne – orientering og
Ideer til inspiration.
3) Regionsprojektet ”Klædt på til en
Erhvervsuddannelse” og ”Skills”.
4) Status på STU – området
5) Økonomien

15-12
Budgetstatus

13-12
Drøftelse af hvordan UU skal forholde sig til
mængden af henvendelser fra forskellige
kommunale interessenter og aktører vedr. statistik,
dokumentation, deltagelse i netværk, ønsker om
specifikke indsatser på skoler, jobcentre og i
boligområder etc.
Sagen tages op på baggrund af et stærkt stigende
antal henvendelser til UU-Vestegnen, der omfanget
taget i betragtning, ikke er i stand til at
imødekomme alle henvendelser såvel kvantitativt
som kvalitativt

Budgetstatus pr. 1.9.12 fremlagt.
Forbruget følger budget.
Redegørelse taget til efterretning

Bestyrelsen understregede, at UU-ledelsen i
princippet har 3 referencepersoner
/opgavestillere i de enkelte kommuner:
Bestyrelsesmedlemmerne
Jobcentercheferne
Skolecheferne
Henvendelser vedr. løsning af opgaver fra
andre end de ovenfor nævnte personer bør
enten henvises til at skulle ske gennem
disse, eller behandles i.f.t ledelsens ”sunde
fornuft” med afvejning af relevans/
tidsforbrug m.v
Endelig er der mulighed for at henvise til,
at opgavens løsning er af et sådant omfang
og/eller beskaffenhed, at det forudsætter
en aftale vedr. ”tilkøb” af ydelsen.
Invitationer til deltagelse i div netværk
tager ledelsen stilling til, og hvis der hersker
tvivl om relevansen, kan bestyrelsesmedlemmerne bruges som sparringspartnere.
Det forventes, at UU- ledelsen fortsat
deltager i nationale netværk med mulighed
for at profilere UU-Vestegnen.

2

16-12
Indsatser for særligt udvalgte grupper
Punktet ønskes drøftet på opfordring af Eik
Møller/Ballerup

Bestyrelsesmedlemmerne er meget
velkomne til løbende at rejse en diskussion
omkring fokusering på tiltag i.f.t udvalgte
grupper
Der er også mulighed for at invitere CB ind
i styregrupper for projekter med fokus på
udvalgte målgrupper i kommunerne,
således at det er muligt at koordinere
særlige kommunale indsatser med UUs
mere generelle tiltag.
Det er en god ide med jævne mellemrum at
orientere/rapportere fra egne kommuners
nyeste tiltag til de andre, således at der kan
formidles gode ideer, løsningstiltag samt
anderledes måder at gribe problemstillinger
an på, for således at udnytte synergieffekten.

Mødekalender 2012

Den 5/12 kl. 13-15

Der sendes snarest en doodle ud vedr.
næste års mødekalender.
Onsdage kl. 13 – 15 synes at være et godt
mødetidspunkt.

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

Formanden havde orienteret tidligere

Orientering fra kommunerne:

HTK orienterede om, at Per Aalbæk
formodentlig fortsætter som repræsentant i
bestyrelsen, indtil videre til 1.1.13, men den
nye organisationsstruktur med besættelse
af poster, er ikke endelig på plads.
Ballerup har konstitueret Mette Mortensen
som direktør for arbejdsmarkedsområdet.
Ny chef forventes udpeget fra 1.1.2013
I Albertslund kommune fratræder
økonomichef Christian Kirkegaard

Orientering fra centerledelsen:

UU tildeles formodentlig kompetencen til at
skulle foretage målgruppevurdering i.f.t den
kommende flex-uddannelse
Revision af STU – lovgivning udskudt
Målgruppen for vejledning af unge der får et
uddannelsespålæg udvides formodentlig til
også at omfatte de 25 – 29 årige.
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- Status på samarbejdet med
administrationskommunens ØC i
forlængelse af årsregnskab 2011.
- Implementering af UU-Vestegnens
grundydelse jf. beslutningen om at
opgradere ungevejledningsopgaven med 2
årsværk.
- Young Skills som fortsat indsats for
rekruttering til erhvervsuddannelserne
- Status på UU-Vestegnens bilaterale
samarbejde med kommunen vedr. tilkøb af
særlige opgaver, LBR projekter og
deltagelse i generelle ungeindsatser og
strategier ifb. med ”pligt til uddannelse 1517 år”, herunder samarbejdet med
jobcentre ifb med uddannelsespålæg til
unge under 25 år. (se bilag).

Næste møde

Valg af ny næstformand
Bekræftelse af suppleanter
Uddybning af udleveret oversigt over
Specifikke og bilaterale aftaler mellem
UU og kommunerne
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