Referat fra bestyrelsesmødet
2.12. 2015 kl. 13.00-15.00
64. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Tilstede

Kopi:

Henriette Krag, Albertslund (HK)
Anne Vang, Ballerup (AV)
Nicolai Drøschler, Glostrup (ND) (Suppleant)
Charlotte Markussen, HTK (CM) (Afbud)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

Formanden meddelte afbud fra Charlotte
Markussen, hvorfor bestyrelsen ikke var
beslutningsdygtig.
Nicolai Drøschler meddelte, at han er ny
suppleant fra Glostrup kommune.
Mødet blev gennemført, og diverse beslutninger
og godkendelser sker under forudsætning af, at
Charlotte Markussen kan tiltræde disse.

1) Godkendelse af referat af møde den 2.09.15

Referat godkendt.

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt.

3) Efterbehandling af mødet med UU-Vestegnens
borgmestre 21.09.15
Herunder dato og plan for møde for politikere på tværs af
kommunegrænser.

Bestyrelsen var enig i, at afviklingen af
borgmestermødet d. 21.9. ikke kunne betragtes
som optimal.
En række forskellige årsager til dette blev
drøftet, og der var enighed om, at det er vigtigt,
at det kommende møde forberedes grundigt, og
at bestyrelsen er enige om det, der skal
forelægges for borgmestrene.
Beslutningen om at flytte mødet til før sommerferien anses for at være bedre set ift. drøftelse
af budget m.m., så kommunernes indledende
budgetforhandlinger kan medinddrages i dette.
Punktet sættes på dagsordenen næste gang.

Bilag: Referat af møde 2.09.15. Fremsendt d. 29.09.15

Bilag: Dagsorden for mødet 21.09.15 vedr.
Beretning 2014/15
Status : Tilmelding til EUD ift nationale målsætninger
Status: Antal unge med under 2 i dansk/og-eller matematik.
Status: UUs Fokusområder
Interessent- analysen.
Serviceniveau 2017 og fremover
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4) UU-Vestegnens lejemål Vognporten 2
Bilag: Udkast til kontrakt

02.09.15: Bestyrelsen anmodede CB om at bede Albertslund kommune
fremsende en huslejekontrakt for Vognporten med angivelse af
faktuelt lejet areal (m2) og med deraf følgende reguleret samlet pris
for lejemålet.

Formanden udtrykte sin tilfredshed med
administrationskommunens fremsendelse af et
udkast til en lejekontrakt. Dog bør der i
forhandlingerne indgå følgende afklaringer:
Rimeligheden af 6 mdr. depositum ift.
et lejemål, UU har været i de seneste 6
år.
Overtagelsestidspunktet 1.2.2017, som
ikke tager højde for UU’s akutte behov
for mere plads til afvikling af personfølsomme vejledningssamtaler med de
unge.
M2 – prisen på 700,- der er for høj set i
forhold til den aktuelle markedspris.
Det blev besluttet, at daglig ledelse tager en
forhandling med Albertslund kommune med
udgangspunkt i den fremsendte kontrakt, og evt.
inddrager en juridisk rådgiver.
Såfremt det ikke er muligt at få indarbejdet de
ovenfor anførte ønsker, må det overvejes at se
på mere optimale alternative lejemål.

5) Profilanalyse 2014 ifb. 95% målsætning

Carsten B. redegjorde for de tiltag, der er blevet
taget ift. at belyse baggrunden for de aktuelle
udsving i profilanalysen 2014 for 2 kommuners
vedkommende.
Der arbejdes videre med det fremsendte notat,
således at det kan indgå i det materiale, som
nogle af kommunerne forelægger de politiske
udvalg.
De forskellige forklaringsmodeller søges underbygget yderligere med statistisk materiale, som
er tilgængeligt.
CB lovede kommunerne en oversigt over
frafaldet af unge opdelt på gymnasier.

Bilag: Profil tal 2006-2014 med tilhørende mulige forklaringer på
aktuelle udsving

Ligeledes udarbejdes der til næste møde et
notat vedr. niveauet for STU i de enkelte
kommuner.
Punktet sættes på dagsordenen næste gang.

6) Opfølgning og drøftelse af strategi for det
fremadrettede samarbejde med
ungdomsuddannelserne/EUD vedr. fastholdelse, frafald
og unge der er praktikpladssøgende.
Bilag: Notat om møde med UU repræsentanter i kommuner der
dækker de 15 kommuner i ”Omegnssamarbejdet”.
02.09.15: CB havde undersøgt praksis ifm. fastholdelsestiltag i UU –
Kbh. Sammen med OC arbejdes der på en dialog med erhvervsskolerne
vedr. udvikling af samarbejdet i forhold til fastholdelse af elever i
erhvervsuddannelserne.

2

CB redegjorde med udgangspunkt i notatet for
de drøftelser, der har været.
Der arbejdes på, at Kommunernes og UU’ernes
ønsker til erhvervsskolerne forelægges
direktørerne for hovedstadsregionens
erhvervsskoler, og evt. problematikker vil blive
rejst i ”Omegnssamarbejdet” hvor Ballerups
borgmester pt. er formand.
Hele forløbet fik stor anerkendelse i bestyrelsen.

4.03.15: På næste møde 2.09.15 optages et punkt vedr. erfaringer ift.
fastholdelse af de unge i ungdomsuddannelser, hvorunder evt. erfaringer fra
UU-Kbh. med praksis vedr. 1. og 2. kontaktbrev kan inddrages.

Opfølgning på interessent-analysen tages op på
næste møde.

7) Opfølgning på anbefalinger i interessantanalysen

8) UU-Vestegnens serviceniveau 2017
02.09.15: Notatet til borgmestrene vedr. budget 17 bør lægge op til en
diskussion af serviceniveauet fremover set i lyset af en række
udfordringer som følge af ændret lovgivning, færre midler til området
og de specifikke udfordringer som kendetegner Vestegnen.

Notat vedr. konsekvenserne af evt. besparelser
på budget 2017 vil foreligge på næste møde, så
det kan drøftes som oplæg til
borgmestermødet.
Forslag til strategi blev drøftet.

9) Budgetstatus pr.1.12.15

Den fremlagte budgetopfølgning blev taget til
efterretning.

10) UU-Vestegnens personalesituation.

CB redegjorde kort for et hektisk år, idet 6
tjenestemænd i den lukkede gruppe har valgt at
gå på pension i løbet af 2015.
Yderligere 3 medarbejdere har valgt at forlade
UU for at tiltræde andet arbejde.

Bilag: Aktuel status omdeles på mødet

Orientering vedr. pensioneringer, ansættelser, lønforhandlinger mv.

Det har været undersøgt, hvorvidt det formelt
var muligt at ansætte i tidsbegrænsede stillinger
som følge af de økonomiske vilkår, men dette er
ikke tilfældet.
Der har været lønforhandlinger med DLF og DM,
og alle vejledere vil den 01.04.2016 få en
lønstigning som et resultat for de centrale
overenskomster.
Anne Vang rejste en problemstilling ift. ansvaret
for og økonomien i STU for anbragte unge.
Tilsyneladende er der som følge af en
mailkorrespondance mellem en specialkonsulent i UVM og en UU-leder gang i en ændring i
praksis, hvilket ikke synes at være i de unges
interesse.
Det blev besluttet at rette en henvendelse til
UVM på bestyrelsens vegne, og evt. at gøre
dette gennem ”15-kommuners- samarbejdet”.
CB udfærdiger et oplæg til en henvendelse, og
AVR går videre ud fra dette.

Evt.
Mødekalender 2016:
Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 13-15 (afholdt)
Onsdag d. 3. juni 2015 kl. 13-15 (afholdt)
Onsdag d. 2. september 2015 kl. 13-15 (afholdt)
Onsdag d. 2. december 2015 kl. 13-15 (afholdt)

Borgmestermøde:
Mandag d. 21.09.15 kl. 14-16 (afholdt)
Næste møde: Mandag den 13. juni kl. 13.00 – 15.00

Kommunerne må betale evt. fremsendte
regninger for vejledning af de anbragte STUunge, indtil nærmere afklaring foreligger.

Punkter til næste møde:
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