Referat fra bestyrelsesmødet
13.09. 2017 kl. 13.00-15.00
73. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund

Til

Kopi:

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

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

1) Godkendelse af referat af møde den 27.06.17

Godkendt

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

3) Opfølgning Årsregnskab 2016

CB orienterede om, at UU følger Albertslund
kommunes retningslinjer, således at Gurli Panzio,
Kontorleder har prokura til at kunne overføre beløb
på under 50.000,- kr., Søren Åkjær og Carsten
Bøtker kan overføre beløb på over 50.000, - og to
sekretærer kan betale regninger på op til 10.000,-.
Økonomisystemet er sat op til, at disse retningslinjer automatisk overholdes, - også med hensyn til
krav om 2 underskrifter m.v.

”Næste gang ønsker bestyrelsen en dialog omkring
beløbsgrænsen ift. godkendelser af overførelser, samt hvem der
kan disponere ift. overførelser”.
”Ligeledes ønskes UUs forsikringsforhold taget op – dvs. hvilke
forsikringer er tegnet og på hvilke vilkår”.

Ledelsen undersøger nærmere, hvorledes Albertlunds kommunes retningslinjer for ”ledelseskontrol” er, og om disse også kan implementeres i
UU.
UU har 3 forsikringer:
1) Løsøre- og indbo-forsikring
2) Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
3) Ansvarsforsikring
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4) Opfølgning huslejekontakten
”Et forslag fra HTK om at foreslå en ikrafttrædelses-dato pr. 1.1.17
som en lille kompensation for 8 års manglende aftale bifaldet af
bestyrelsen”.
”Der udestår en fastlæggelse af fordelingsnøglen ift. fordelingen
mellem UU og andre lejere ift. fællesudgifter i lejemålet (rengøring
– varme – el m.v.).”

CB har efter bestyrelsesmødet fulgt op på
verserende sag, med ønske om ikrafttrædelsesdato pr. 1.1.17 for huslejekontrakt samt rykket for
fordelingsnøgle.
Der var d.d. ikke kommet nogen respons på dette.
Bestyrelsen tilkendegav en stærk kritik af den
manglende tilbagemelding, og ønsker ikke at
underskrive lejekontrakten før ovenstående forhold
er afklaret.
JE retter henvendelse til kommunen ang. ovenstående med forventning om fremsendelse af et
nyt kontraktudkast.
Efterfølgende er der kommet en besked fra Alb.
Kommune om, at udkastet til allonge er på vej.
Der blev givet udtryk for, at mødet var vel tilrettelagt og indholdsmæssigt udbytterigt.
Efter en længere dialog omkring især problematikken omkring langsommelig eller manglende
elektroniske tilbagemeldinger fra erhvervsuddannelserne ifm frafald/fravær og årsager til
frafald, tilbød AVR at lave et udkast til et brev til
ministeriet vedr. denne problematik

5) Evaluering af borgmestermødet 30.8.17

Problematikken vil CB også rejse ift møde med
NEXTs ledere d. 19.9.17, som han er inviteret til at
holde oplæg for.
Pilot-projekt i Glostrup forsøger at afklare
problematikker ifm den lille gruppe af unge, som
befinder sig/holder sig under radaren og ikke er
registreret som værende ”i gang” i UUs statistikker.
Gode tilbagemeldinger også fra borgmestrene på
mødet og dets indhold.

6) Budget 2018.

Budget 2018, genereret efter den nye vedtagne
model fremlagt og forklaret. Div. vedtagne
besparelser implementeret.
Budgettet for 2018 blev tiltrådt.

7) Status på strategiplanen (fast punkt på dagsordenen)

CB orienterede kort om strategipapiret. UUVestegnen har brug for, at bestyrelsen hjælper med
til at div vedtagne tiltag bliver taget godt imod og
implementeret i kommunerne. I planen opereres
med, at tiltagene sker efter møder/dialog med de
lokale parter.
Enighed om, at det er nødvendigt med opbakning
oppefra, hvis strategiplanens tiltag skal blive en
succes. Nødvendigt at koordinere de til tider mange
tiltag som retter sig mod den samme målgruppe.
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8) Organiseringen af vejledningen fremadrettet –
genoptagelse af dialog omkring fremtid.
Herunder en orientering om kommunernes
forventninger til fremtidens vejledningsindsats, jf.
ekspertudvalgets anbefalinger og regeringsoplægget.
Bilag:
http://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-tro-paa-digselv-det-goer-vi
”Status på UU, herunder:
Hvilke forskellige modeller er der for en fremtidig organisering af
indsatsen?”
”Historisk – baggrunden for den nuværende organisering af
indsatsen.”

”På næste bestyrelsesmøde tilbød PAN Info vedr. HTKs Task
– force.”

På baggrund af en dialog omkring fremtiden blev
det besluttet at arbejde hen imod afviklingen af en
temadag (½ dag) for bestyrelsen, skole- og
jobcenterchefer engang i april måned.
Dagsordenen kunne indeholde:
1) Konkrete erfaringer med etableringen af ungeenheder i de 5 kommuner i UU - Vestegnen.
2) Fordele og ulemper med forskellige
organiseringsformer:
a) Søjle-organisering med samarbejde
b) Organisering på tværs af søjler
c) Lille organisation med tværgående ”tråde”
3) Snitfladerne kommuner / UU / ungeenheder i
fremtiden. Hvordan skaber vi gensidig respekt for
hinandens fagligheder/kompetencer i det fremtidige samarbejde.
4) Data – tilgang – behandling –
muligheder/mangler

9) Status på budget 2017.
Budgetstatus – udleveres på mødet

Økonomi-status 7.9.17 taget til efterretning.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan og hvorledes de vedtagne besparelser på
regnskab skal effektueres.

Orientering fra kommunerne
Orientering fra UU-Vestegnen

Ministeriet tilfreds med UU-Vestegnens boligsociale indsats ift ikke-uddannelses-parate elever.

Mødekalender 2017:
08.03.2017…………………..Onsdag 13-15

Skills for ”elever med særlige behov” – afviklet med
stor succes.

15.6.2017…………………….Torsdag 13-15

CB tager til Japan d. 22.11.17 – inviteret til at holde
et oplæg på en konference om uddannelse af unge
med beskedne forudsætninger.

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:

Valg af næstformand og formand for en ny 4-årig
periode. Jette Egholm går af som formand, men
fortsætter i bestyrelsen.
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