Referat fra bestyrelsesmødet
8.03.2017 kl. 13.00-15.00
70. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund

Tilstede:

Kopi:

Anne Vang Rasmussen, Ballerup (AVR)
Gitte Lohse (GL)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Kristina Koch Sloth, Albertslund (KKS)
Per Aalbæk Nielsen, Høje-T (PAN)

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

Formanden bød velkommen til Per Aalbæk (PAN), som er
indtrådt i bestyrelsen for HTK.
Charlotte Markussen er suppleant for PAN

1) Godkendelse af referat af møde den 7.12.16
Bilag: Referat af møde 7.12.16

Referat fra mødet d. 7.12.16 godkendt. Udleveret
oversigt over vejlederressourcer sendes til Kristina

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt

3) Valg af næstformand
Afløser for Charlotte Markussen

Anne Vang valgt til næstformand.

4) Tilkøb af dataudtræk og statistik 1. udgave
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.
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Fremover vil alle kommuner få leveret de statistiske
data, som ligger i ”borgmesterberetningen”.
For at følge en så u-bureaukratisk procedure som
muligt, vil Albertslund, Rødovre og Høje Taastrup,
som følge af deres tilkøb, fremover kunne
forespørge hos UU, hvorvidt det er muligt at levere
udvalgte data-udtræk vedr. deres kommuner.
Det er kun direktører eller job- og skole-chefer som
kan foretage denne forespørgsel hos UU.
Såfremt UU er i stand til at levere de ønskede træk,
vil dette ske så hurtigt det nu er muligt, afhængig af
omfang samt eksisterende arbejdsopgaver hos UU.
Glostrup vender tilbage med, hvorvidt de ønsker at
deltage i dette tilkøb.

5) Udviklingspotentialer for UU-Vestegnen 2017-2020
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”?

På grundlag af møde ml. formanden, en rep. fra bestyrelsen
(AVR) og CB fremlægges til drøftelse og fortsat udvikling et
notat vedr. UU-Vestegnens udviklingspotentialer under
overskriften: ”Fokus på opgaven frem for rammen”.
Bilag: 1. udgave eftersendes

Efter udarbejdelsen af et strategioplæg for UU 2017–20 har det såkaldte ”Ekspertudvalg” barslet
med en større rapport med en lang række
anbefalinger til den fremtidige organisering af
”unge-området”. Disse anbefalinger vil på sigt få
afgørende indflydelse på udviklingen.
Strategioplægget oplister en række tiltag, som det
er nødvendigt at prioritere og skal også tjene som
et oplæg til borgmestermødet.
En længere dialog omkring strukturen og indholdet
i oplægget udspandt sig, og UU forsøger at
indarbejde div forslag i et nyt oplæg, som skal
danne udgangspunkt for et ekstraordinært
bestyrelsesmøde d. 25.4.17 kl. 12.30 – 13.30.

6) Status på budget 2017.
KKS og CB orienterer fra mødet med Albertslunds tekniske
direktør d. 7.02.17
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.

Kristina redegjorde for, at der har været afholdt et
møde med Albertslunds tekniske direktør, hende,
samt Søren & Carsten fra UU. På baggrund af en
større lokalerokade kan UU forblive i Vognporten
og UU vil snarest modtage et udkast til en
lejekontrakt.
Fra flere bestyrelsesmedlemmer blev der givet
udtryk for frustrationer over, at tvisten omkring
manglende lejekontrakt for lejemålet, opgørelsen
af antal m2 samt m2-prisen m.v endnu ikke er
faldet på plads.
I budget 2017 er indlagt en besparelse på huslejen
på 100.000,- kr.
Det blev besluttet, at UU udarbejder et lille notat
vedr. sagen og fremsender dette til formanden,
som af bestyrelsens bemyndiges til at kunne
benytte dette som forhandlingsoplæg.
Herefter udestår en forhandling vedr. den i budget
2017 indarbejdede besparelse på 100.000,-for
varetagelsen af løn- og økonomi-administrationen.

7) Fællesmøde med skole- og jobcenterchefer 27.04.17
Bilag: Programforslag

Godkendelse af program for fællesmødet med
skole- og jobcenterchefer d. 27.4.17 kl. 12.30 –
16.00 på Park Hotel – Hovedvejen 41 Glostrup.
Bestyrelsens medlemmer skulle tidl. have lagt
mødet ind i kalenderne hos deres job- og
skolechefer. Tjek venligst dette.
Såfremt en kommune ønsker at invitere øvrige
relevante chefer, bedes dette meddelt UU snarest
af hensyn til lokalebookning.
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På grund af div. tekniske udfordringer blev der ikke
uddelt en økonomioversigt på mødet. UU
fremsender en økonomioversigt over 1. kvartal, når
denne kan trækkes.

8) Budgetstatus
Bilag: Aktuel status omdeles på mødet

Orientering fra kommunerne
Orientering fra UU-Vestegnen

UU har fået en grøn smiley fra AT.
Pr. 1.1 er der sket en tilpasning og ny-allokering af
vejledere på ungeområdet, hvilket også vil ske på
grundskole- og special-området pr. 15.3.17
P.t er der een langtidssygemelding blandt
vejlederne.
Revisor:
- Aftalen med Deloitte er opsagt med
afslutning på årsregnskab 2016.
NY aftale vil blive indgået med
administrationskommunens revisor - BDO
BFAU/UVM:
- Fra 1.02.17 er der i Tåstrupgård etableret
et åbent vejledningstilbud på 3 tm./uge
- Fra 27.07. er der etableret tilsvarende i
Hedemarken/Albertslund.
- 4. april Hedemarken /Alb.
Forældrearrangement med etnisk tilgang
vedr. vejledning og uddannelse.
Region H/LO:
- Udviklingsarbejde vedr. tidlig
vejledningsindsats, erhvervspraktik og
forældre rollemodeller i samarbejde med
UU-Syd og UU Vallensbæk.
Status på Kombineret Ungdomsuddannelse:
- 120 forløb i gang.
- 90% af eleverne på 1. hold/30 unge bestod
prøverne i dansk på D niveau.
Status på Implementering organiseringer i 2017:
- UU-V var den 6.02 vært for en
temaeftermiddag for skoleledere og
afdelingsledere i udskolingen vedr.
kommende opgavefordeling mv.
Ca. 70 deltagere

Orientering vedr. årsregnskab 2016:
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Mødekalender 2017:
08.03.2017…………………..Onsdag 13-15
25.04.2017………………….. Tirsdag 12.30 – 13.30 (ekstraord.)
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

Punkter til næste møde:
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