Referat fra bestyrelsesmødet
14.09. 2016 kl. 13.00-15.00
68. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund

Til

Kopi:

Kristina Koch Sloth, Albertslund (KKS)
Anne Vang Rasmussen, Ballerup (AVR)
Nicolai Drøschler (NC) (Ej mødt)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

1) Godkendelse af referat af møde den 3.05.16
Bilag: Referat af møde 31.05.16

Godkendt.
Bestyrelsen afventer Albertslunds udbudsrunde
vedr. revision . Punktet vedr. UU-revisor tages op
på næste møde.
Det er ikke muligt at tegne forsikring mod
ekstraindbetaling af pension.
I 2017 budgettet er der afsat 120.000,-kr. til ekstraindbetaling til pension for tjenestemænd i den
lukkede gruppe.

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt.

3) Valg af næstformand

Charlotte Markussen valgt.

4) Status på budget 2017
Herunder en kommunevis oversigt på grundydelse og
tilkøb.
Bilag: 1-5 samt 6 a-c

CB gennemgik basisbudgettet for 2017.
SÅ går på deltid (25 timer pr. uge) pr. 1.1.17. Når
denne stilling engang skal genopslås, bør det ske
med 25 timers ledelse og 12 timers
vejledningsopgaver.
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.
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Høje Taastrup er i proces ift afklaring af
tilkøbsaftale med UU. Taler videre med UU for at
præcisere de opgaver, man ønsker, at UU skal løse
for kommunen.
Ballerup ønsker tilkøbsaftalerne til et
serviceeftersyn, således de bliver opdateret ift. de
nuværende opgaver.
Albertslund ønsker at drøfte en præcisering af
tilkøbsaftalerne og en udvikling af de opgaver, som
UU løser via tilkøbsaftalerne.
Omlægning af befordringsgodtgørelse til lav takst
træder i kraft pr. 1.01.17 – TR har varslet en
indsigelse.
Godt initiativ med en skriftlig ”aftale” mellem den
enkelte kommune og UU, hvori kommunens
økonomiske bidrag til budget samt opgaverne, som
UU skal løse for dette bidrag, bliver præciseret.
Oversigten vedr. grundydelsens opgaver, ansvarsog opgavefordeling for grundskolens 7.- 10. klasse
er fin.
En lign. oversigt for STU og
ungevejledningsopgaven ønskes.
Oversigten for ungevejledningsområdet ønskes
udført på samme måde som for grundskolen, eller i
det mindste mere skematisk.

5) Den fremadrettede indsats for de af
bestyrelsen indstillede spare og effektiviseringsforslag.

Det foreliggende budget 2017 betragtes fremover
som nyt ”basisbudget”, således at budgetter ikke
længere genereres ud fra den i 2014 udviklede KL
budgetmodel, men ud fra budget 2017 med l & pfremskrivning samt indregning af evt.
befolkningstilvækst.
Dette vil gøre budgetprocessen mere enkelt,
overskuelig og gennemsigtig.
UUs ledelse har en vis fleksibilitet /ledelsesrum ift.
tilrettelæggelse af grundydelsens udmøntning og
dennes fordelingsmodel ift. kommuner og
arbejdsområder.
Mere permanente tiltag, som afviger fra de
overordnede principper, må tages op med
bestyrelsen.
Jf. MED vedtægten er der Internt iværksat en
proces med involvering af medarbejderne ift en
ændret fordeling af arbejdsstationer og opgaver.
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6) Dagsorden/program for mødet med UU-Vestegnens
skole- og jobcenterchefer 6.10.16
Bilag omdeles på mødet

Da der foreligger flere afbud til d. 6.10 og Ballerup
ikke kan stille med deltagere pga internt
lederarrangement - aflyses temadagen.
Der udsendes snarest en ny Doodle for at finde en
ny dato.
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?
Der skal ikke deltage ”gæster” – behov for intern
drøftelse før evt. udefra kommende inviteres.

7) Budgetstatus
Bilag omdeles på mødet

Budgetstatus taget til efterretning. UU kommer
formodentlig ud med et lille overskud – udviser
rettidig omhu med bevilligede midler.

Orientering fra kommunerne

Albertslund: I gang med sparerunde, hvor skole +
beskæftigelsesområdet ikke er så hårdt ramte.
Rødovre: Ingen serviceændringer
Ballerup: Stigende udgifter på det specialiserede
område. Brug for kompetenceløft.
HTK: Større investeringer på
beskæftigelsesområdet.

Orientering fra UU-Vestegnen

UU er pt igang med drøftelser med de enkelte
kommuner vedr. tilkøb. UU anmoder om snarlige
tilbagemeldinger, så personalet kan opjusteres ift
tilkøb.
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Sommerskole 2016:
7 tilmeldinger. 6 mødte op.
6 bestod.
Under 2 til FA 2016:
Enkelte elever aflægger ikke Folkeskolens
Afgangsprøve.
Skolelederne vil blive bedt om at angive årsagen,
hvis karakterlisten ikke indeholder
systemoverførte karakterer fra FA.
Oversigter på elever med manglende karakterer
samt karakterer under adgangskravet til EUD
fremsendes elektronisk med dette referat.

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.
CB følger sagen nøje og holder bestyrtelse
orienteret om udviklingen.
Bemærk: Alle børn/unge – uanset
opholdskommune/folkeregisterkommune,
betalingskommune – skal have
uddannelsesvejledning ifb med deres STU forløb.
CB giver UU-Vestegnens personale instrukser på
at løse vejledningsopgaven i fald UU i
opholdskommunen afviser at udføre opgaven.

BFAU/UVM:
Der er indledt samarbejde med ministeriet vedr.
fremskudt vejledning i udsatte boligområder i
Albertslund og HTK.

Falck Healthcare:
UU-Vestegnen har fået oplyst, at de ikke mere en
del af administrationskommunens aftale med FH.
UU er I gang med at undersøge betingelserne for at
egen aftale med Falck-Healthcare vedr. ydelser ifm
vold, trusler om vold m.v .
UU undersøger i Albertslund om muligheden for
fortsat at forblive en del af kommunens aftale.

Gym reform:
CB deltager d.21.09.16 i møde indkaldt af UVM
vedr. de ændrede betingelser for optag på
gymnasiet.
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Møde med ministeriet afventes for nærmere
præcisering af, hvad det betyder for de unge.
Arbejdstilsynet:
Ang. Arbejdstilsynets påbud vedr. forebyggelse af
vold og trusler om vold.
UU har 5.09.16 fremsendt en beskrivelse af den
efterlyste forebyggelsesstrategi og de indsatser der
aktuelt har været gennemført i forbindelse hermed.

Evt.
Mødekalender 2016:
Onsdag d. 09.03.16 - afholdt
Onsdag d. 01.06.16 – flyttet til 25.06.16 kl. 10-12
Tirsdag den 31.05.16 – indkaldt ekstraordinært
Onsdag d. 14.09.16 - kl. 13-15
Onsdag d. 07.12.16 - kl. 13-15

Borgmestermøde: Mandag den 13. juni kl. 15.00 – 17.00
Møde med skole- og jobcenterchefer:
Doodle : kl. 12.30-16
Punkter til næste møde:

5

6

