Referat fra bestyrelsesmødet
7.12. 2016 kl. 13.00-15.00
69. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund

Til

Kopi:

Kristina Koch Sloth, Albertslund (KKS) (afbud)
Anne Vang Rasmussen, Ballerup (AVR)
Gitte Lohse (GL)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

Velkommen til Gitte Lohse, ny direktør i
Glostrup, som indtræder i bestyrelsen.

I denne forbindelse meddelte Jette Egholm, at hun
fratræder som formand i forbindelse med udløbet
af kommunalbestyrelsesperioden i 2017, idet
vedtægterne angiver en valgperiode som lig med
kommunalbestyrelses valgperiode.
1) Godkendelse af referat af møde den 14.09.16
Bilag: Referat af møde 14.09.16
Bestyrelsen afventer Albertslunds udbudsrunde vedr.
revision. Punktet vedr. UU-revisor tages op på næste møde.

1) Referat af møde d. 14.9.16 godkendt, idet
formanden meddelte, at Albertslund kommune har
indgået en aftale vedr. revision med BDO.
Bestyrelsen besluttede, at UU-Vestegnen ligeledes
bør indgå aftale med BDO, så det er den samme
revision.
CB tager kontakt til BDO. BDO opfordres til evt. at
se nærmere på opgørelsen af UU-Vestegnens
egenkapital, som følge af den ændring af
opgørelsesmetoden, som den nuværende revision
foretog.

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt

3) Status på organisering af arbejdsopgaver og
arbejdsstationer i tilknytning til budget 2017, samt

CB redegjorde for den lange proces, som har kørt
internt for at reorganisere UU, så de samlede
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kommunernes planer for evt. tilkøb af vejledningsydelser i
UU-Vestegnen.

arbejdsopgaver kan løses med de færre vejlederadministrations- og ledelsesressourcer.

UU er pt i gang med drøftelser med de enkelte kommuner
vedr. tilkøb. UU anmoder om snarlige tilbagemeldinger, så
personalet kan opjusteres ift. tilkøb.

I denne proces er der indgået overvejelser over
andre måder at tilrettelægge og organisere
vejledningen på.
Dette har bl.a. ført til, at varetagelsen af
vejledningen af de 16-24 årige fremover vil foregå
på matrikler tættere på, hvor de unge befinder sig,
f.eks. på 10. klasses-centre, i boligområderne, på
erhvervs-og gymnasieskoler.
På denne måde sker der også en klarere adskillelse
af grundydelse og tilkøb, ligesom vejledningen af de
unge adskilles fra varetagelse af div. myndighedsopgaver.

Bilag: Fordeling af vejlederressourcer pr. kommune
gældende for 1.01.17

En revideret oversigt over vejlederressourcer til
rådighed på grundydelsen og tilkøb specificeret på
de enkelte kommuner blev uddelt.
Der har været afholdt en række møder med flere af
kommunerne vedr. evt. tilkøb, og denne proces
løber videre, ligesom andre kommuner har inviteret
til start på en sådan proces.
Herefter udspandt der sig en forståelses / spørgeog kommentereringsfase.
Ift generering af data vedr. belysning af div.
kommunale problemstillinger blev det besluttet, at
bestillingen alene kan foretages af skole og
jobcenterchefer.
I den forbindelse blev det understreget, at
bestyrelsen selvfølgelig har forståelse for, at det
fremover vil kunne tage længere tid end for
nuværende. Og at rekvireringen ligger inden for
kommunens evt. tilbagekøb af ydelsen, jf.
oversigten fra i sommer.
UU-ledelsen skal til brug for næste møde udarbejde
et notat vedr. proceduren ift. et sådant tilkøb,
således at der bliver tale om en entydig angivelse af
den enkelte kommunes mandat ift. hvem der kan
bestille et evt. datatræk, ligesom der angives en
procedure for afregning for sådanne træk og
hvordan de prisfastsættes.
UU–ledelsen redegjorde for den sideløbende
kommunikationsstrategi, som er blevet udarbejdet,
og for vigtigheden af, at alle de involverede bliver
bekendt med de udarbejdede oversigter på
ansvars- og arbejdsfordeling mellem UU–Vestegnen
og grundskolen, jobcentre, div. visitationsudvalg
mv. gældende for skolevejledningen, ungevejledningen samt special-og STU-området, så alle

2

4) Status på budget 2017.
Det er endnu ikke afklaret hvordan og hvorledes de vedtagne
besparelser på lejeaftale og regnskab skal effektueres.
Albertslund kommune indkalder UUs ledelse til møde vedr.
lejeaftalen.

bliver klar over de ændringer, der bliver
implementeret i løbet af foråret 2017.
1.01.17 for ungevejledningen efterfulgt af
grundskole- og specialområdet fra 15.03.17.
(Tilmelding til ungdomsuddannelse).

Det blev besluttet, at CB kontakter Kristina fra
Albertslund for at få en status på hængepartier
vedr. de på budgettet vedtagne besparelser på
huslejen og varetagelsen af UUs regnskab.
CB udsender inden jul en mail vedr. status.

5) Fællesmøde med skole- og jobcenterchefer
Bilag: Programforslag omdeles på mødet

Det uddelte forslag til program blev positivt
kommenteret, og mødet blev aftalt til:

Indholdsmæssigt ønsker bestyrelsen fokus på ”den tunge
gruppe af unge”
- Hvad skal der ske med de unge, som ikke fik/får et
2-tal
- Fortsætter tendensen med stigende tilmelding til
gym. Og for enkelte kommuner en øget tilgang til
EUD.
- 10.Klasse
- Hvad siger eksperterne om udviklingen? F.eks.
Stefan Hermann/Else Sommer/Gert Møller fra
Regeringens Ekspertudvalg
- Er der ændrede bevægemønstre blandt de unge?
Hvordan kan man arbejde med dette ?
- Mangler der tilbud til de 15-17 årige og andre i
”tilbudsviften” til disse unge?
og i bekræftende fald hvilke?

Torsdag d. 27.4 kl. 12.30 – 16.00
Bestyrelsesmedlemmerne aftalte ligeledes, at de
hver især d.d. booker deres jobcenterchefer og
skolechefer til at deltage i tema-efter-middagen!
Gerne Else Sommer som oplægsholder.
Der arbejdes videre med Lars Larsen eller
Jakob Fuglsang som mødeleder.

6) Budgetstatus 1.12.16
Bilag: Aktuel status omdeles på mødet

Budgetstatus uddelt.
På grund af sparede lønkroner som følge af 1-2 sen
opsigelse og pensionering i 2016, hvor stillingerne
ikke blev genbesat, regnes med et mindre overskud
i 2016.

7) Oversigt vedr. ansvars- og opgavefordeling for STU og
UU-Vestegnens ungevejledning 16-24 år

Udarbejdede oversigter på områderne fremsendt.
Der lød rosende ord til de udarbejdede oversigter
over opgave- og ansvarsfordelingen.
Det er vigtigt, at oversigterne kommer videre til de
relevante kommunale medarbejdere.

Oversigten vedr. grundydelsens opgaver, ansvars- og
opgavefordeling for grundskolens 7.- 10. klasse er fin.
En lign. oversigt for STU og ungevejledningsopgaven
ønskes.

UU afvikler infomøde for alle 5 kommuners
relevante medarbejdere ift. ændringerne på
grundskoleområdet d. 7.2.2017.

Bilag: STU & Ungevejledning
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Orientering fra kommunerne
HTK opretter unge-task/force fra 1.1.2017.
Per Albæk Jensen ansvarlig for UTA indtræder i
bestyrelsen.

Orientering fra UU-Vestegnen

Fremsendt med dagsordenen.
BFAU/UVM:
Der er indledt samarbejde med ministeriet vedr.
fremskudt vejledning i udsatte boligområder i
Albertslund og HTK.
I HTK starter projektet d. 1.12.16 i Tåstrupgård.
I Albertslund starter projektet d. 1.01.17.
Region H:
”Flere unge i Erhvervsuddannelse” 2017-2019
UU-Vestegnen har i samarbejde med UU-Syd og
UU-Vallensbæk indledt samarbejde om et projekt
Vedr.:
- Tidlig undervisningsbaseret vejledning
- Før, under og efter erhvervspraktik
- Forældre – og virksomhedsnetværk
- Rollemodeller
Falck Healthcare:
Administrationskommunen oplyser d. 15.11.16., at
UU Vestegnen fremover også er dækket af aftalen
på samme vilkår som øvrige medarbejdere i AK.
UU vil blive faktureret direkte fra Falck HealthCare’s
bogholderi, når en sag er afsluttet. Albertslund
Kommune vil ikke få indsigt i, hvor mange der
henvender sig til psykologisk rådgivning fra UU
Vestegnen.
UU-Vestegnen har anmodet om en kopi af
kontrakten til gennemsyn.
STU:
Ny lovbekendtgørelse med tilhørende vejledning er
udsendt af UVM juni 2016.
Der hersker fortsat usikkerhed om fortolkningen af
ansvars- og opgavefordelingen mellem kommuner
og UU´er ifb. med anbragte og udenbys underviste
børn.
Alle børn/unge – uanset
opholdskommune/folkeregisterkommune,
betalingskommune – skal have
uddannelsesvejledning ifb med deres STU forløb.
CB giver UU-Vestegnens personale instrukser på
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at løse vejledningsopgaven i fald UU i
opholdskommunen afviser at udføre opgaven.

Statistiske oplysninger:
De unges (16-24 år) forankring i uddannelses- og
arbejdslivet m.v. pr. 1.11.16
Bilag:
- Albertslund
- Ballerup
- Glostrup
- Høje-Taastrup
- Rødovre
Meldinger fra KUU tyder på, at maks. 20 % vil
kunne bestå Dansk eksamen på d-niveau.
Meldinger fra EUD tyder på, at maks. 60% af
eleverne fra GF1 kommer videre på GF 2 – for høje
niveaukrav, kapacitetsproblemer og
adgangsbegrænsninger angives som årsager.
Næste møde i foråret 2017 skal bringe os op i
helikopterniveau igen, se på udviklingsmuligheder,
diskutere udvikling af nyt strategipapir, hvordan
skal der arbejdes videre med strategiske
målsætninger om bl.a. 25% af de unge i EUD.
Hvad skal der gøres for de mest udsatte unge?
Hvordan udvikler vi den almene vejledning,
Hvordan arbejdes der med ”Uddannelse og Job”?

Mødekalender 2017:
08.03.2017…………………..Onsdag 13-15
15.6.2017…………………….Torsdag 13-15
13.09.2017…………………..Onsdag 13 - 15
06.12.2017…………………..Onsdag 13 - 15
Borgmestermøde:
Onsdag den 30. august 2017 kl. 14 – 16

Møde med skole- og jobcenterchefer:
Torsdag den 27. april 2017 kl. 12.30-16
Husk at skrive mødedato ind i kalenderen hos jobog skolecheferne.
Punkter til næste møde:

•
•
•
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Valg af ny næstformand
Strategi-papir
Procedurer for tilkøb af data og statistik

