Referat fra bestyrelsesmøde
02.01. 2013 kl. 14.00-16.00
Erstatning for aflyst møde 5.12.12

50. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Asger Villemoes Nielsen, Albertslund (AVN)
Eik Møller, Ballerup (EM)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Per Aalbæk Nielsen, Høje Taastrup
Punkter / Sager

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

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 5.09.12
Udsendt d. 7.09.12
Bilag:

Godkendt
Personlige suppleanter:
Glostrup:
Anette Torp Jensen
HTK:
Afventer
Rødovre:
John Kronbak
Albertslund: Henriette Kragh
Ballerup:
Bjarke Huus

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt
Fremover ændres nummerering af
dagsordenpunkter

17-12
Valg af næstformand, jf. vedtægten §3 stk.3

18-12
Opsamling og evaluering af borgmestermødet
24. sept.
Bilag: Internt referat

Lene Magnussen blev valgt til ny
næstformand

Referat fin og dækkende for mødet
UU planlægger en tur for borgmestrene og
bestyrelsesmedlemmer i løbet af foråret
(slut marts måned?) til:
Teknisk Skole
(TEC – afdeling)
CHP-west – Ishøj – (merkantil område)
SOSU?
Gerne til de skoler, som har flest elever fra
de 5 kommuner i UU-Vestegnen
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Formål: Dialog med erhvervsskolerne
Hvordan kan vi tiltrække flere unge til EUD?
Hvordan kommer vi nærmere 95%-målet?
Hvordan kan vi fastholde flere unge på
EUD?
Hvordan kan vi problematisere, at Gym.
ikke altid er det bedste tilbud til de unge?

19-12
”Unge Ta´r ordet” i Ballerup Kommune
Orientering vedr. Ballerup Kommunes deltagelse i
KL partnerskabet ”En helhedsorienteret ungeindsats”, herunder en drøftelse af muligheden for at
kunne opskalere et fælles projekt med
udgangspunk i projektets erfaringer og
anbefalinger. v/Eik Møller
Bilag: ”Unge ta´r ordet”

EM indledte med en gennemgang af
modellen bag ved procesværktøjet. Der har
været tale om en helhedsorienteret ungeindsats med fokus på 95%-målsætningen.
Der har været inddraget FUT (konsulenter)+
unge + professionelle.
Bjarke Huus gennemgik hovedresultaterne i
processen, hvor 3 hovedværdier er blevet
identificeret hos de unge. Ønske om
Respekt
Inddragelse
Overblik
”Unge tager ordet” – udleveret.
Ballerups forslag om at undersøge grundlaget for en fælles ”vejledningsbus” tiltrådt.
Bjarke H + en fra UU forbereder oplæg til
mødet d. 17.4.
Til bestyrelsesmødet d. 17.4 fremlægger UU
også bud på 5 vigtige områder, som bør
prioriteres i vejledningsindsatsen. Denne
fokusering kan måske også danne udgangspunkt for borgmestermødet senere på året.

20-12
Budgetstatus
Bilag: Status for perioden 1.01-1.12.12

21-12
Status på UU-Vestegnens økonomistyring og
samarbejde med adm. Kommunen vedr.
lønsumsstyring m.m. herunder serviceaftaler og
huslejekontrakt.
Bilag: Orientering til fm. pr. 7.11.12

Taget til efterretning. Der henvises
endvidere til punkt 21-12

På baggrund af sidste års usikkerhed
omkring årsregnskabets endelige resultat,
har UU-administrationen fulgt regnskabet
meget tæt gennem hele 2012.
Der har været holdt mange møder med
administrationskommunen for at rette op på
en række hængepartier og for at undgå, at
komme til at stå i samme situation som
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sidst år.
I.f.t bestyrelsesmødet var udarbejdet et bud
på en foreløbig resultatopgørelse, hvoraf det
fremgår, at regnskabet forventes at
balancere.
Dette var forsøgt bekræftet mundtligt af
økonomi-forvaltningen i administrationskommunen.
Formanden bakkede op omkring det uholdbare i ikke løbende at kunne få et
fuldkomment validt billede af den
økonomiske status.
"AVN kunne på administrationskommunens
vegne oplyse, at en ny "lønberegner" i den
nye udgave af "Opus" er på trapperne".
CB forespørgsel om muligheden af at kunne
overføre penge fra år til år tages op på
næste bestyrelsesmøde.
Måske bør der lægges principper for dette
ind i revisionsprotokolatet, så det ikke
behøver at blive taget op år for år.
22-12
Statistiske oplysninger vedr. de unges
uddannelsesmæssige forankring pr. 15.10.12

Taget til efterretning
Nyeste profilmodel tal viser en stigning på
ca. 2 procentpoint på landsplan.

Bilag: Eftersendes

Mødekalender 2013

05.02.
17.04.
04.09.
20.11.

kl.
kl.
kl.
kl.

13-15
13-15
13-15
13-15

Mødekalender taget til efterretning

Borgmestermøde 2013:
23.09. Kl. 14-16
Evt.
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:
Orientering fra centerledelsen:

CB tager møde med teknisk direktør vedr.
afklaring af ”genhusningsforløb” og ønske
om en lejekontrakt med regulering af
indhold og m2-pris i.f.t faktiske forhold,
samt opsætning af et skilt med UUVestegnens navn på.
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Asger kunne fortælle, at voldgiftsagen vedr.
branden nu kører på 3. år,- nu for
højesteret.
CB kunne orientere om, at der er nye DUTmidler til finanslovens videreførelse af
”Ungepakkerne”.
Punkter til næste møde

Kommunernes praksis vedr. håndteringen af
Ungepakke DUT-midler tages på
dagsordenen på næste bestyrelsesmøde
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