Referat fra bestyrelsesmødet
9.03. 2016 kl. 13.00-15.00
65. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Tilstede

Kopi:

Kristina Koch Sloth, Albertslund (KKS)
Anne Vang, Ballerup (AV)
Nicolai Drøschler, Glostrup (ND) (suppleant)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

Velkommen til Kristina Koch Sloth fra
Albertslund Kommune.
Ballerup bedes udpege en personlig
suppleant for Anne Vang.
1) Godkendelse af referat af møde den 2.12.15
Bilag: Referat af møde 2.09.15. Fremsendt d.
17.12.15

Godkendt

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

3) Dagsorden for mødet med UU-Vestegnens
borgmestre d.13.06.16 kl. 13-15
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.
Notat vedr. konsekvenserne af evt. besparelser på
budget 2017 vil foreligge på næste møde, så det kan
drøftes som oplæg til borgmestermødet.
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Notat vedr. konsekvenserne af evt.
besparelser på budget 2017
Enighed om at det var et godt grundlag
for et egentligt oplæg til mødet med
borgmestrene.
Det endelige notat suppleres med
oversigt over de økonomiske
konsekvenser i kr. samt de tidligere
oversigter på evt. konsekvenser for

Drøftelse af mulige modeller for 2017, herunder de
evt. afledte konsekvenser.
Bilag: Konsekvenser af evt. besparelser på budget
2017

indbetaling pr. borger pr. kommune.
Gerne suppleret med oversigt over
andre kommuners bidragssatser, hvis
muligt.
Tidligere Boston-rapports
sammenligning af bidragssatser på
landsplan medtages eventuelt også.
Opstilling af flere modeller diskuteret,
evt. eksisterende opstilling suppleret
med model med kollektivt tilkøb,
svarende til ½ besparelse.
De unge og konsekvenserne for de unge
skal mere i fokus. Hvad betyder evt.
besparelser for de unge m.v.?
Er det muligt at integrere
grundydelseskataloget i oversigtsform?
Flere forskellige bud på strategien, - der
arbejdes videre med oplæg, så det kan
behandles på næste bestyrelsesmøde.
Udkast udsendes til bestyrelsen forinden
til kommentering.

4) UU-Vestegnens lejemål Vognporten 2
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.

Daglig ledelse har efter indledende
møde med jurist Jesper
Rohde/Albertslund Kommune ikke
kunnet komme i kontakt med
vedkommende hverken pr. mail eller tlf.
i forhold til en opfølgning på sagen.
Albertslund kommunes medlem af
bestyrelsen forhører sig i baglandet, om
hvor sagen befinder sig.
Bestyrelsen gav udtryk for sin
utilfredshed med sagens manglende
fremdrift ift. manglen på lejekontrakt,
uigennemskuelige forhold, uafklarede
betingelser for lejemålet m.v.
Der må snart komme en afklaring.

Orientering og status og orientering v/CB
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5) Profilanalyse 2014 ifb. 95% målsætning
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.

Daglig ledelse har ikke været i stand til
at tilføre yderligere facts ift. en
forklaring af Rødovre og Glostrup
kommuners nedgang i profilanalysemodellens angivelse af antal unge, som
jf. 95 % målsætningen vil gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Ministeriets og andres forklaringer på
faldet peger i forskellige retninger og
giver ikke et systematisk, entydigt svar
på netop disse 2 kommuners fald.
Papiret gennemgås og redigeres mhp.
politisk behandling. Udsendes snarest
muligt.

CB lovede kommunerne en oversigt over frafaldet af
unge opdelt på gymnasier, eud mm.
Bilag:

Den udleverede oversigt over ”afbrud” i
de 5 kommuner skal behandles med
forsigtighed, så det er helt klart, hvad
den dokumenterer.
”Afbrud” er ikke lig med ”frafald”.
Procentsatsen angiver ikke den enkelte
ungdomsuddannelses ”afbrud”, men
fordelingen af ”afbrud” på de forskellige
uddannelser.

6) Opfølgning og drøftelse af strategi for det
fremadrettede samarbejde med
ungdomsuddannelserne/EUD vedr. fastholdelse,
frafald og unge der er praktikpladssøgende.

Der er indledt en dialog mellem UU i det
Storkøbenhavnske område og Next
Copenhagen m.fl. omkring
registreringen af frafald, opfølgning,
omvalg m.v. Erhvervsskolerne vil gerne
være med til at kvalificere procedurer
ift. tilbagemeldinger til UUerne. Der
kommer svar 1.4, samme dag, som også
regionen har møde ang. samarbejde om
”frafald” m.v.
Der er betydelige udfordringer ift.
forskellige systemer til registrering af
data.
Måske en idé at indsende disse
problemformuleringer ift. regeringens
evt. reformtanker i det for nyligt
nedsatte ekspertudvalg, og ift.
regionens Ungeenhed også.

Status og orientering v/ CB
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Status UPV pr. 1.02.16 – sendt ud.
- Sikre fælles indsats ift. de unge og
planer for at gøre dem parate.
- UU er i dialog med skolecheferne om
møde vedr. bl.a. relevante tilbud til IUP
elever i 8.-9. klasse.
- Arbejde med udvikling af
tværkommunale tilkøb ift. unge, som
ikke har 02 i Dansk/og eller Matematik.
- Arbejde på at blive bevidst om, hvilke
parametre, det er vigtigt at gøre noget
ved.

7) Status for UPV pr. 1.02.16
Bilag: UPV 8. & 9. kl.

FORSLAG om TEMA-Eftermiddag med
skole- og jobcenterchefer og bestyrelsen
tidligt i efteråret. Programforslag til
næste gang.

UU kommer ud af 2015 med et lille
overskud på pt 144.000,- kr.
Opstilling for hvordan aktivering af
midler fra egenkapitalen kan indgå i
årsregnskabet fremlagt og taget til
efterretning.

8) Årsregnskab 2015
Foreløbig status
Bilag:
Orientering

Ros til økonomistyringen.
Revisor med på næste bestyrelsesmøde.
Ny revisor, da tidligere har fået nyt job.
UUs forventede udgifter til pension til
vejledere i den lukkede gruppe skal
føres som omkostninger i årsregnskabet,
hvilket gør, at egenkapitalen d.d.
formodentlig går i 0.

Orientering fra kommunerne

Ballerup har holdt ungeråd med
politikerne.
UU undersøger nogle af
tilbagemeldingerne fra de unge.

Orientering fra UU-Vestegnen

- Eksisterende procedure for STU –
vejledning ændret ift. opholds/betalingskommune. Der må regnes
med nogle mellemkommunale
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fordringer.
-UU er gået med i centrale
uddannelsesmesse i Bella Centeret som
led i tættere samarbejde omkring mere
ensrettede tiltag.
-Status på 5 indsatsområder udleveret.
Ensretning af lønudviklingspolitikken, samme kronebeløb uanset løntrin.
-Påbud fra Arbejdstilsynet ift. udvikling
af forebyggelse af psykisk og fysisk vold
for vejledere, som befinder sig på
jobcentrene.
Evt.
Mødekalender 2016:
Onsdag d. 09.03.16
Onsdag d. 01.06.16 25.05.16 kl. 10-12
Onsdag d. 14.09.16 kl. 13-15
Onsdag d. 07.12.16 kl.13-15

Mødet d. 1.6 forsøges flyttet til 25. Maj
kl. 10 – 12 – alle kan – Charlotte
Markussen høres, da hun var gået, da
denne beslutning blev taget.

Borgmestermøde:
Mandag den 13. juni kl. 13.00 – 15.00

Punkter til næste møde:
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