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Referat fra bestyrelsesmødet
2.09. 2015 kl. 13.00-15.00
63. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Tilstede:

Kopi:

Henriette Krag (HK)
Ole Christiansen, Ballerup (OC)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

1) Godkendelse af referat af møde den 4.03.15
Bilag: Referat af møde 3.06.15. Fremsendt d. 16.06.15

Godkendt
Henriette Krag deltager fremover i møderne
for Albertslund Kommune.
Ole Christiansen Ballerup er fremover
suppleant. Anne Vang Rasmussen
indtræder som medlem af bestyrelsen for
Ballerup Komune.

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

3) Budget 2016

Formanden skitserede beslutningerne taget
på forrige bestyrelsesmøde. CM forklarede
overvejelserne om at kunne bruge 500.000
af egenkapitalen.
Bl.a. til en særlig indsats ift. unge med under
2 i Dansk/Mat og tiltag for flere unge i EUD.

Endelig behandling.
Et forslag om med udgangspunkt i senarie 2, nemlig at spare ½ af
1.784.993,- svarende til 892.496,- kr. i 2016 og bruge 500.000,- af
egenkapitalen til afhjælpning af nogle af virkningerne kunne samle
opbakning under forudsætning af at situationen for 2017 skulle
tages op til drøftelse på det årlige borgmestermøde (21.09.)
Det ønskes tillige, at der udarbejdes et notat omkring
konsekvenserne af besparelserne, hvorunder også
finansministeriets argumenter for deres nedskæringer oplistes, og
diskuteres.
Pt tilsagn fra Alb, Bal, HTK, Rød

Notatet til borgmestrene vedr. budget 17
bør lægge op til en diskussion af serviceniveauet fremover set i lyset af en række
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udfordringer som følge af ændret
lovgivning, færre midler til området og de
specifikke udfordringer som kendetegner
Vestegnen.
Budget 2016 blev vedtaget – endeligt.

4) Dagsorden for borgmestermødet 21.09.15
Bilag: UU-Vestegnens årsberetning eftersendes

Herunder: CM efterlyste svar på, om der i de andre kommuner for
interesse for at politikere fra de 5 kommuner mødes. Formålet er
at tænke tanker på tværs af udvalg, hvem ved hvad der virker,
udveksling af gode ideer, vidensdeling, politikere på tværs af
kommuner, fælles holdninger til regionens nye ungeenhed.
Borgmestrene spørges, og punktet tages op på næste møde.

Beretning 2014/15 - Status på området –
herunder
Status : Tilmelding til EUD ift nationale
målsætning.
Status: Antal unge med under 2 i
Dansk/og-eller Matematik.
Status UUs Fokusområder
Interessent – analysen.
Serviceniveau 2017 og fremover
Politikermøder på tværs af kommunegrænser? CM vil gerne pege på en række
områder, som kunne danne basis for tværgående møde(r)
Afklaring i bagland inden mødet.

5) UU-Vestegnens lejemål i Vognporten 2
Orientering om UU-Vestegnens lokalesituation og
lejemål.

Formanden tog udgangspunkt i, at UUs behov skal opfyldes, og at
der er tale om administrationsbygninger, og forventede at det
nødvendige antal m2 vil være tilstede ligesom der vil være en
huslejekontrakt.

Formanden redegjorde kort for den
varslede opsigelse af lejemålet fra
Albertslund kommunes side og den
efterfølgende kontra-melding.
Bestyrelsen anmodede CB om at bede
Albertslund kommune fremsende en
husleje-kontrakt for Vognporten med
angivelse af faktuelt lejet areal (m2) og med
deraf følgende reguleret samlet pris for
lejemålet.

6) Indledende drøftelse vedr. UU-Vestegnens
interessent og relationsundersøgelse

CB fremlagde et resume af undersøgelsen.

Bilag: Undersøgelsesrapport v/ Sepiida Lea Kaliszan

Stor ros til iværksættelsen af undersøgelsen
samt påpegning af, at det var et godt
dokument til at arbejde videre med.
SÅ & CB vender tilbage med en form for
pixi-udgave, ligesom der udarbejdes et par
slides til borgmestermødet med angivelse af
de vigtigste resultater samt angivelse af
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fokus-punkter for indsats for at forbedre
samarbejdet yderligere.
Undersøgelsen kan offentliggøres efter
borgmestermødet.
7) Samarbejde med ungdomsuddannelserne ifb
meddelelse om fravær.

CB havde undersøgt praksis ifm
fastholdelsestiltag i UU – Kbh. Sammen med
OC arbejdes der på en dialog med
erhvervsskolerne (CphWest) vedr. udvikling
af samarbejdet i forhold til fastholdelse af
elever i erhvervsuddannelserne.
HK undersøger, hvor langt man er kommet i
”Klædt på til en erhvervsuddannelse” ift
lignende overvejelser.
Tages op på næste bestyrelsesmøde.

8) Status på sommerkurser for elever med under 2 i
da og/eller mat.

Status på antal elever med under 2 i
dansk/og-eller matematik. Tages op på
borgmestermøde ift. diskussion af, hvad der
kan iværksættes af tiltag ift. udfordringen.

På næste møde 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.

Orientering v/ CB

Kort status på afviklingen af den første
”sommerskole” i HTK, hvor antallet af elever
fra Vestegnen var minimalt set ift.
målgruppens størrelse og foranstaltninger
for at få dem til at deltage.
Tiltaget evalueres mhp., at det
fremadrettet sikres, at målgruppen
informeres bedre og flere får tilbuddet.
Målgruppens forudsætninger skal inddrages
i disse overvejelser.
Glostrup købte pladser på andet tilbud.

9) Budgetstatus pr. dd
Bilag omdeles på mødet

Budgetstatus fremlagt og kort kommenteret
Taget til efterretning

Mødekalender 2015:
Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 13-15 (afholdt)
Onsdag d. 3. juni 2015 kl. 13-15
Onsdag d. 2. september 2015 kl. 13-15
Onsdag d. 2. december 2015 kl. 13-15
Borgmestermøde:
Mandag d. 21.09.15 kl. 14-16

Forslag til dagsorden sendes ud. Forinden
kommenteres og godkendes det af
formanden.
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Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerledelsen:

Punkter til næste møde :
Hvordan undgår vi, at unge falder mellem to stole.
Samarbejdet med ungdomsud. Vedr. frafald.
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