
 
 
 

Referat af Consentio bestyrelsesmøde 01 – 2014 
Fredag d. 24. februar 2014 fra 10:15 til 14:15  
 
Deltagere:  
Karsten, Jeppe, Britta, Morten, Kimmie og Flemming 
Sted:  
Hos Kimmie Falk, Tietgen KompetenceCenter, Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C, Mobil: 2031 
3038, Direkte: 6545 2515, Web: www.tietgen.dk  
Referat (med fed):  
Flemming 
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet godkendes og underskrives af de tilstedeværende. 
Tilføjelse: 
Vi vælger af økonomiske hensyn at flytte de planlagte møder d. 10. april og d. 15. august til 
Odense (Tietgen), begge dage 10.15 – 14.15.  
(Jeppe sikrer, at aftalerne med Severin kan opsiges…) 
 
2) Opsamling  
 
a. Hvad rør sig lokalt i regionerne  
Karsten: 
STU’en har været i udbudsrunde i Københavns Kommune med målsætning om at reducere 
antallet af STU-tilbud fra de nuværende ca. 90 til 10-12 stk. 
STU’en er af kommunen inddelt i 4 diagnose- og priskategorier. Vægtningen i de indkomne 
tilbud i udbudsrunden var fra kommunens side 30 % på pris og 70% på kvalitet. 
Der forventes svar fra Københavns Kommune medio februar og de kontrakter, der indgås 
træder i kraft pr. 1. april 2014 og er gældende frem til 1. marts 2019 m. mulighed for 2 års  
forlængelse. 
 
Kimmie: 
I Odense planlægges der med at oprette STU på Produktionsskolen. 
 
Jeppe: 
Skive Kommune forventes at operere med 3 niveauer for STU’en 
 
Morten: 



 
 
Der opleves en tendens til, at kommunerne beholder borgerne i egne tilbud. Der opleves 
endvidere et tydeligt fokus på pris og på effekt ift. mulighederne for borgerne for 
efterfølgende tilknytning til det ordinære uddannelsessystem og arbejdsmarked. 
 
Flemming: 
I Aalborg Kommune vil man operere med 3 niveauer for STU’en. 
Alle samarbejdsaftaler med forskellige aktører (STU-tilbud og andre) er opsagt og aktørerne 
indkaldes i januar/februar til møder for nye samarbejdsaftaler (med sandsynlig regulering i 
pris). 
Konkrete konsekvenser af tilsynsreformen afventes fortsat. 
 
3) Administrationsaftale  
 
a. Gennemgang og godkendelse af aftalen  
 
b. Next step  
Det besluttes at have opgaver til administrationen som fast punkt på dagsordenen på 
bestyrelsens kommende møder, herunder status på givne opgaver, på økonomi og på 
administrationens timeforbrug. 
Det besluttes endvidere, at administrationsgruppen inviteres med på bestyrelsesmødet d. 
15. august 2014 for på det møde at lave fælles evaluering (inden årlig generalforsamling). 
 
4) Konference d. 26 marts 2014  
 

a. Indhold er kontanthjælpsreform, fleksuddannelsen og status og opsamling på 
ressourceforløb/pensionsreformen v. Susanne Wiederquist. 
Karsten laver nyhedsbrev med invitation til konferencen. 

 
b. Beslutning vedr. den økonomiske ramme  

Pris: 1200,- for medlemmer af Consentio 
 1600,- for ikke-medlemmer af Consentio 

 
5) Gennemgang af bestyrelsesreferater fra 2013  
Intet at bemærke udover at der fortsat skal være fokus på, hvorvidt en evt. udmelding efter 
et arrangement er udtryk for foreningens generelle holdning til det givne emne eller for 
medlemmernes individuelle holdninger. 
 
De 3 strategiske fokusområder – indsatser i 2014:  



 
 
a. Det politiske arbejde  
 
b. Medlemmer og organisation  
 
c. Forretningsområdet  
Drøftelse af mulig afholdelse af konference d. 11. juni 2014 
Mulige emner: 

- Kommunernes udbudspolitik 
- Præmisser for kommunale STU-tilbud 
- Programteori (v. New Insight) 
- Fokus på kvalitet i STU’en fra et myndighedsperspektiv (KL, Ministeriet, UU) 

o Paneldebat? 
o Kunne evt. arrangeres i samarbejde med Ledersamrådet, men hvor Consentio 

står for selve planlægningen af arrangementet? Morten tager forslaget med på 
bestyrelsesmøde i Ledersamrådet d. 7. februar. 
Det aftales, at Jeppe laver et udkast til en indbydelse. 
Forslag til foredragsholder mailes til Karsten. 
Lokalitet for arrangementet kan evt. være i Københavnsområdet? 

 
6) Gennemgang af vedtægter og drøftelse vedr. vedtægtsændringer  
Udsættes… 
 
7) Eventuelt  
Jeppe fremlagde foreløbig økonomisk oversigt for den aktuelle periode. 
 
Det foreslås, at der - når det er muligt - afholdes bestyrelsesmøder (med overnatning) i 
forlængelse af arrangementer, som foreningen afholder. Der vil blive taget stilling til 
muligheden fra gang til gang ud fra planlægningsmæssige og økonomiske perspektiver. 


	Referat af møde i Consentio-bestyrelsen - januar 2014

