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Beslutning: Udpegning af repræsentant til FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse
Sagsnr. i ESDH:
19/7167
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalg for beskæftigelse og erhverv skal anbefale over for Byrådet, hvem der skal udpeges som
repræsentant til FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse.
Sagsfremstilling
Furesø Kommune skal udpege et medlem, der skal repræsentere Furesø Kommune i den ordinære
bestyrelse for FGU Nordsjælland.
Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en forberedende uddannelse for unge mellem 15 og 24 år
og den erstatter tidligere forberedende tilbud til målgruppen som produktionsskole,
erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende
voksenuddannelse (FVU) for unge under 25 år samt Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).
FGU Nordsjælland har hidtil haft en midlertidig bestyrelse, som har varetaget de indledende
opgaver. Den midlertidige bestyrelse for FGU Nordsjælland har på bestyrelsesmødet den 2. maj
2019 vedtaget standardvedtægten og bestyrelsessammensætningen. I den midlertidige periode har
Furesø Kommune været repræsenteret af byrådsmedlem Helle Vallentin (Ø), jf.
konstitueringsaftalen.
Den ordinære bestyrelse kommer til at bestå af en repræsentant fra hver af kommunerne i
institutionsområdet, som ud over Furesø er Allerød, Egedal, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov,
Hillerød og Rudersdal.
Derudover består den ordinære bestyrelse af:
 To repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer (A-siden) med stemmeret
 To repræsentanter fra arbejdstagerorganisationer (B-siden) med stemmeret
 En repræsentant fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af
erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser med stemmeret
 To medarbejderrepræsentanter med stemmeret
 En tilforordnet medarbejderrepræsentant uden stemmeret
 En tilforordnet elevrepræsentant uden stemmeret
Bestyrelsen har i alt 15 stemmeberettigede repræsentanter og to repræsentanter uden stemmeret.
Bestyrelsens medlemmer skal til sammen have kompetencer, der bidrager til at fremme
institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Det betyder, at der ved udpegning af medlemmer til
bestyrelsen bør lægges vægt på en eller flere af følgende kompetencer:
 Erfaring fra relevante ungdomsuddannelser
 Erfaring fra arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse
 Erfaring med uddannelsesudvikling og kvalitetssikring
 Erfaring med ledelse og/eller organisation, herunder strategisk udvikling
 Viden om eller erfaring med økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber
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Den ordinære bestyrelse tiltræder på et konstituerende bestyrelsesmøde den 25. september 2019 kl.
14-16, hvor der på ny vælges formand og næstformand. Den midlertidige bestyrelse har truffet
beslutning om, at den ophører fra og med denne dato.
Den ordinære bestyrelse mødes fire gange årligt, jævnfør standardvedtægterne. Funktionsperioden
for den bestyrelse, der tiltræder i 2019, varer frem til den 30. april 2022.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.
Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.
Standardvedtægter for FGU Nordsjælland.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for beskæftigelse og erhverv anbefaler over for Byrådet, hvem
der skal udpeges som repræsentant for Furesø Kommune i FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse.
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 04-06-2019
Udvalget indstiller, at Helle Vallentin (Ø) udpeges som repræsentant for Furesø Kommune.
Udvalget lægger vægt på at følge udviklingen omkring FGU’en tæt.
Beslutning i Byrådet den 26-06-2019
Indstillingen blev godkendt.
Afbud:
Tine Hessner
Berit Torm
Hasan Yilmaz

Bilag:
12042547
22042550
32042552
42042554

Åben Brev om udpegning til FGU Nordsjællands ordinære
bestyrelse
Åben Generel information om FGU uddannelsen

(79536/19) (H)

Åben Information om FGU Nordsjælland

(79541/19) (H)

Åben Vedtægter for FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse

(79543/19) (H)

(79539/19) (H)

