Til kommuner og embedsværk,
Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men
ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket
af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke, som vi håber kan
give jer inspiration til, hvordan I kan samarbejde med de unge i jeres
kommune.
Hjælpepakken kan fungere som opslagsværk og vil give jer råd og
vejledning gennem hele processen.
Er der andet I søger svar på, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os.
De bedste hilsner,

Netværket af Ungdomsråd
70 22 77 71 - info@nau.dk - www.nau.dk

Netværket af Ungdomsråd							
Enghavevej 80, 3. sal
2450 København SV
Tlf.: 70 22 77 71
info@nau.dk
www.nau.dk

Hvorfor skal kommunen have et ungdomsråd?
Ungdomsråd betyder ungdomsdemokrati, og netop dét er på den politiske dagsorden i øjeblikket! I 2009 afholdtes prøvevalg for de 16-17 årige i mange kommuner, herved fik de fleste
kommuner - både dem, der deltog og dem, der ikke deltog - fokus på ungdomsdemokrati.
Der er fortsat en debat i mange kommuner om ungdomsdemokrati, og de unge har fået en
nylig interesse som bør udnyttes.
Vi anbefaler, at I presser på for, at kommunen gør en indsats for at oprette et ungdomsråd,
netop fordi det vil styrke ungdomsdemokratiet i jeres kommune og netop nu, fordi der i forvejen er fokus på de unges indflydelse på lokalpolitik.
Hvad kan kommunen bruge ungdomsrådet til?
Derudover ser vi i øjeblikket et boom i antallet af ungdomsråd rundt om i Danmark – både de
unge og kommunerne ønsker et bedre samarbejde. Et velfungerende ungdomsråd kan løse
konflikter som kommunen i forvejen kæmper med – eks. stoffer i nattelivet, ballade hver aften
på det lokale torv fordi de unge keder sig, bandedannelser i byen, dårlige skoleforhold o.l.
Et ungdomsråd kan samle de unges holdninger og sammen finde løsninger som de kan give
videre til kommunalpolitikerne.
Ydermere kan de kommunale politikere høre de unge om spørgsmål, som direkte vil vedrøre
deres liv – som der gøres med ældreråd. Således kan ungdomsrådet altså fungere som
høringsorgan. Med andre ord, vil et ungdomsråd være en god løsning både for de unge og for
kommunen.

Hvordan oprettes et ungdomsråd?

For at oprette et ungdomsråd, er det en god ide at inddrage unge allerede i oprettelsesfasen,
så man får afklaret de unges præferencer, inden ungdomsrådet bliver oprettet. Man kan dels
sigte bredt på alle unge eller sigte smalt på allerede demokratisk engageret unge i klub- eller
elevråd. Her kan man med fordel kontakte:
• Lokale ungdomsforeninger og idrætsklubber
• Uddannelsesinstitutionerne
• Ungdomsskolen, og dets klubber
• Kommunens elevråd, både folkeskoler, gymnasier og lignende
• De politiske ungdomsorganisationer
• Netværket af Ungdomsråd (NAU)
Man kan typisk få fat på de unge, fx igennem plakat-kampagner, informationsmøder på uddannelsesstederne og facebookinvitationer. Derudover skal værdien af personlige netværk til
unge ikke undervurderes. Det er vigtigt, at man i opstartsfasen fokuserer kraftigt på mulighederne med ungdomsrådet. Blandt andet ved at henvise til nogle af de unges konkrete problemer, som kan løses ved hjælp af et ungdomsråd, og ved at tilrettelægge et konkret projekt
Netværket af Ungdomsråd							
Enghavevej 80, 3. sal
2450 København SV
Tlf.: 70 22 77 71
info@nau.dk
www.nau.dk

allerede på forhånd med, hvad ungdomsrådet kan arbejde med fra dag 1. På den måde kan de
unge fra starten se et formål med ungdomsrådet, hvilket vil motivere dem til at tage del i projektet.
Organisering og fordeling af arbejdsopgaver:
Ungdomsråd kan organiseres på mange forskellige måder og der er ingen måde, som er mere
rigtig end andre. Når man har fundet en passende organisering af ungdomsrådet er det helt centrale at få fordelt arbejdsopgaverne. Groft sagt findes der fire overordnede måder som ungdomsråd kan organiseres ud fra:
1.
Dem der vil. Denne form for ungdomsråd betoner, at dem der ønsker at være med møder
op til møderne og deltager efter eget ønske. Principielt er ungdomsråd af denne type åbne for alle
personer, og det kræver ikke noget specielt at være medlem.
2.
Valgte medlemmer. Visse ungdomsråd afholder valg for de unge i deres lokalområde.
Valget kan med fordel placeres i forbindelse med sociale arrangementer. De enkelte kandidater
fortæller, hvad de vil arbejde for, hvis de bliver valgt ind. Efter valget tælles stemmerne op og de
valgte medlem- mer begynder at være aktive i ungdomsrådet.
3.
Forskellige foreninger i lokalområdet. Ungdomsrådet kan bestå af repræsentanter for ungdoms- foreninger i lokalområdet, som sætter sig sammen på tværs af de forkellige foreninger og
samarbejder om fælles initiativer.
4.
Blandingsmodel. Sidst, men ikke mindst kan de forskellige modeller kombineres. Derudover
findes der mange andre organiseringsformer, som alle er velkomne. Det vigtige er jo, at man får
fat på en gruppe af unge med initiativ og mod på at gøre en forskel i lokalområdet!
Her følger oversigt over typiske opgaver i et ungdomsråd, og hvordan de kan fordeles mellem
medlemmerne. Dette skal ikke opfattes som en facitliste, men som et forslag, man kan hente
inspiration fra. I de eksisterende ungdomsråd har man meget forskellige opgavefordelinger. Lige
fra normale hierarkiske strukturer med formand og forretningsudvalg, til fuldstændig flade ungdomsråd, hvor der kun eksisterer almindelige medlemmer med en kommunal kontaktperson.
Formandens arbejdsopgaver:
Indkalde til møder
Holde kontakt med samarbejdspartnere
Have det overordnede ansvar for rådets aktiviteter
Almene medlemmers arbejdsopgaver:
Med i diverse udvalg
Opgaver i forbindelse med konkrete projekter
Kommunal kontaktpersons arbejdsopgaver:
Skrive referater
Coach for ungdomsrådet
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Administrationen
Hjælpe med bogholderi
Modtage post til ungdomsrådet
Langt de fleste ungdomsråd rundt om i Danmark har en kommunal kontaktperson tilknyttet, det
være sig en person fra børne- og ungeforvaltningen, fra ungdomsskolen eller fra kulturforvaltningen, som er overordnet tovholder på ungdomsrådet. Herigennem bliver det lettere for kommunen
at anvende ungdomsrådet til eks. høringer.

Gode råd til inddragelse af de unge:

For at få fat i de unge skal I sælge ideen til dem. Tænk professionelt i starten og overvej jeres målgruppe. Er målgruppen elevrådsrepræsentanterne, gymnasieeleverne eller de 14årige på den
lokale skole? Vi har delt målgrupperne ind i tre forskellige kategorier:
Målgruppe 1 - De engagerede unge:
I kommunen er der sikkert allerede nogle unge, som har gjort sig positivt bemærket ved at være
idrætsledere, spejderledere, elevrådsformænd, ungdomspolitikere, skolebestyrelsesmedlemmer
e.l. De har en smule ledererfaring i forvejen, kan finde ud af at have flere bolde i luften og kan organisere og arrangere. Denne gruppe er interessant, fordi den kan løfte ungdomsrådet med kommunens hjælp. Det er vigtigt at få denne gruppe unge med allerede i opstartsfasen, selvom i kun
har ungdomsrådet på tegnebrættet. Medinddragelse betyder medansvar, hvilket hjælper jer til at
holde på målgruppen.
For at få fat i denne målgruppe skal i se på, hvordan ungdomsrådet kan have relevans for dem –
eksempelvis tilbyde kurser, udvikle ledererfaring, give mulighed for at arrangere events for unge i
kommunen m.m. Målgruppen findes ved at tage kontakt til skoler og frivillige organisationer for at
tilbyde deres unge ledere at være med i et nyt projekt.
Målgruppe 2 – Idémagerne:
Tanken om grafittimaling på en gammel bygning, strandfest, filmmaraton eller et ungehus, vil være
grunden til, at denne målgruppe bliver nysgerrig – der skal tænkes i events, arrangementer og
alternative tilbud som ungdomsrådet kan tilbyde de unge. Målgruppen er vigtig at få fat på, fordi
de i forvejen bruger byen. Det er unge, som allerede nu laver små koncerter på ungdomsskolen,
udstillinger på det lokale bibliotek e.l. De har ideerne og lysten til at føre dem ud i livet så længe,
der er nogle engagerede unge (målgruppe 1) som tager sig af det mere praktiske. Idémagerne får
i fat på ved at lave plakater og flyers til ophæng der, hvor de unge allerede findes og ved at bruge
facebook-arrangementer som reklame.
Målgruppe 3 – medløberne:
”Vennerne er med i ungdomsrådet, ergo vil vi også”. Det er sådan denne målgruppe tænker, og
Netværket af Ungdomsråd							
Enghavevej 80, 3. sal
2450 København SV
Tlf.: 70 22 77 71
info@nau.dk
www.nau.dk

det der er deres bevæggrund for, at de deltager i arrangementerne. De tager sjældent stort medansvar men deltager og ”fylder” i rummet. De er vigtige at have med, fordi de ”blot” er deltagere,
og det ofte er for deres skyld, at de to andre målgrupper engagerer sig. Målgruppen findes gennem mund-til-mund reklame og plakater på skoler, gymnasier o.l.

Hvem skal vælges til ungdomsrådet?

Når de unge skal stemme om, hvem der skal sidde i ungdomsrådet kan kommunen og ungdomsrådet bl.a. overveje følgende valgformer:
Flad struktur:
Alle der ønsker det er med I ungdomsrådets ledelse og påtager sig arbejdsopgaver fra gang til
gang.
Enkelte kommuner har success med denne struktur, men samtidig er det svært at få de unge til at
føle ansvar for ungdomsrådet.
Den klassiske metode:
Afstemning vha. stemmeliste.
Positivt: Det er let at tælle op og ganske overskueligt for alle parter.
Negativt: Det er gammeldags, kræver at de unge kommer til et specifikt sted for at stemme og kan
gøre valgdeltagelsen lav.
Overvej: Om det er muligt at stemme over flere dage, om det er muligt at dele stemmesedler ud
på folkeskolerne og lade eleverne stemme i undervisningen. Mange unge synes ikke at et valg
lyder interessant, derfor må i lokke dem til med bordfodboldturnering, gratis aftensmad, biograf
efter valget eller hvad i kan finde på.
Herefter tæller i stemmerne og offentliggør resultatet i lokalavisen og på jeres facebookgruppe/
hjemmeside.
Afstemning enten vha. mobiltelefon eller internet.
Positivt: Kommunens unge kan hjemmefra se kandidaterne på en hjemmeside, og vha. login
stemme med det samme eller via mobiltelefonen. De unge skal ikke møde op et specifikt sted, og
de kan i ro og mag over flere dage stemme når de vil.
Negativt: Kræver, at der laves en portal for afstemning til ungdomsrådet. Kan virke uoverskueligt
for dem, der skal oprette portalen.
Overvej: At høre andre med erfaring omkring systemet. At reklamere grundigt for afstemningen
vha. Facebook, plakater på skoler o.l.
Husk! NAU kan altid hjælpe jer med at finde kommuner, der har erfaring med forskellige valgformer.
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Bilag 1: Eksempel på ansøgning til kommunen
Forud for valg bør i overveje jeres medlemsmålgruppe:

Målgruppen kan være alle unge i kommunen, men kan også være mere specifikt unge mellem 13
og 17 år eller unge under uddannelse.
Hvis ungdomsrådet skal repræsentere hele kommunen, skal i huske de små skoler på landet, og
fritidsklubberne i nabobyerne. Det er vigtigt at alle unge, også dem der ikke kommer på byskolerne, får mulighed for at se at der er valg.

Information om NAU og vores tilbud:

Hvad er NAU?
Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende.
Vores primære formål er at servicere vores medlemmer ved blandt andet at arrangere opkvalificerende kurser, styrke erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne og støtte medlemmerne i deres
arbejde.
Målet er desuden at udbrede kendskabet til ungdomsrådsidéen nationalt. Endelig søger Netværket af Ungdomsråd at være platform for det internationale ungdomsrådsarbejde. I dag har Netværket af Ungdomsråd registreret ca. 30 ungdomsråd i Danmark og NAU organiserer 24 af disse.
Hvad kan NAU?
NAU har siden sin start i 1995 arbejdet hårdt for at give ungdomsrødder de bedst mulige vilkår
i deres arbejde. Derigennem har vi opbygget stor viden om ungdomsrådsarbejde, organisering,
aktiviteter, ungdomspolitik og meget andet. Vi kan derfor bidrage med løsninger til langt de fleste
udfordringer, man møder i sit ungdomsråd.
Har I planer om at oprette et ungdomsråd eller et andet lokalt projekter for unge? Så kontakt Netværket af Ungdomsråd – en tværpolitisk paraplyorganistion, der er til for at støtte jeres arbejde.
Medlemsfordele
Et medlemskab af NAU koster 750 kr. om året for et ungdomsråd. Når man er medlem af NAU får
man adgang til en række medlemsfordele. Se mere på www.nau.dk
Udfordringer?
Vi kommer gerne ud og hjælper med de udfordringer, der er i jeres ungdomsråd: Vi hjælper med
at starte jeres ungdomsråd op eller at give råd og vejledning til idéer og projekter eller at fundraise
projek- terne. Vi hjælper med at skaffe aktive medlemmer eller med at få inspiration og nye idéer,
når det hele er kørt fast. I kan altid sende en mail eller slå på tråden, så tager vi en snak om, hvad
vi kan gøre for netop jeres ungdomsråd.
Mangler I motivation?
NAU arrangerer kurser og seminarer for vores medlemmer, så de unge får redskaber til deres
ungdomsarbejde. Vi har fx holdt kurser i kommunikation, fundraising og projektstyring. Ungdomsråd, der er medlemmer af NAU får ligeledes mulighed for at benytte tilbud fra Dansk Ungdoms
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Fællesråd (DUF). Det kan være tilbud om seminarer, foredrag, studieture og udvekslingsprogrammer. Som medlem får ungdomsrådet desuden information om arrangementer og sidste nyt om
ungdomsorganisationer na- tionalt og globalt, så I ved, hvad der rører sig på området.
Vil I vide hvad andre ungdomsråd laver?
Som medlem af Netværket af Ungdomsråd bliver ungdomsrådet del af et fællesskab med andre
unge, der også er engagerede i ungdomsarbejdet. Hvert år holder vi to stormøder, hvor medlemmer fra hele landet mødes i en weekend, ligesom vi også mødes regionalt. Her har ungdomsrådet
mulighed for at udveksle erfaringer og idéer, få inspiration, finde nye samarbejdspartnere og ikke
mindst have det rigtig sjovt med andre unge.

Mønsterkommuner:

Her følger nogle eksempler på ungdomsråd i kommuner som fungerer rigtig godt.
Ballerup:
NAU har spurgt Ballerups borgmester, hvorfor Ballerup kommune i sin tid oprettede ungdomsrådet, og hvad ungdomsrådet siden har betydet for kommunen. Læs Borgmesterens historie her:
Af Ove E. Dalsgaard, Borgmester i Ballerup
Siden Ballerup som den første kommune i Danmark oprettede et ungdomsråd i 1986 har det
været et stående mål for os som politikere i Ballerup at give de unge mulighed for at være med
der, hvor beslutningerne træffes. De skal inddrages i alt, der vedrører dem, og ikke bare placeres i
en syltekrukke. Derfor har ungdomsrådet plads i ungdomsskolens bestyrelse, i integrationsrådet, i
idrætsrådet og mange andre relevante steder i Ballerup.
Vi politikere har meget stor glæde af de unges engagement. Helt konkret kan nævnes, den kommunale servicestrategi for 2010, hvortil ungdomsrådet havde et ønske om at lave en kampagne
mod hærværk. De stillede derfor forslag om, at kommunen og ungdomsrådet skulle gå sammen
for at udvikle kampagnen. Det er en fornøjelse for os politikere at bevillige penge til et projekt som
vi ved, de unge vil kaste sig over med engagement og fornyelse. Den fremgangsmåde giver et
meget bedre resultat end hvis processen havde været omvendt.
Sidst kan nævnes, at ungdomsrådet er med, når der sendes høringsmateriale ud. Blandt andet
den kommunale ungdomspolitik har ungdomsrådet været stærkt medvirkende til at lave. Derfor
deltager ungdomsrådet selvfølgelig også stærkt i forbindelse med afholdelsen af prøvevalg for 15 17-årige ved kommunalvalget i efteråret.
NAU har desuden sat fokus på, at Ballerups ungdomsråd som det eneste råd i Danmark har et
decideret ungdomshus. I det følgende fortæller Sidsel, som er aktiv i Ballerups ungdomsråd, hvad
det betyder for dem, at have deres eget hus.
Af Sidsel, aktiv i Ballerup Ungdomsråd
I Ballerup kommune har vi landets ældste ungdomsråd, det siger vi i hvert fald selv, dog har der
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været lidt uoverensstemmelser med Viborg ungdomsråd i denne sag. Det at vi har et ungdomsråd
i kommunen betyder at det er lettere for unge at vide hvor de kan gå hen med utilfredsheder over
ting der sker kommunalt. De sidste lige over 10 år har vi så også haft et ungdomshus, det betyder
at ungdomsrådet har et sted hvor de hører til og holder alle vores møder, det gør også at vi har
lettere ved at gøre ungdomsrådet til noget langt mere socialt, idet vi har et sted at være sammen
også når vi ikke er til møder, et sted vi selv har indrettet og selv styrer. Ud over at ungdomsrådet
holder deres møder i huset og er sammen socialt, bliver huset brugt af en lang række forskellige
unge. Vi har i ungdomsrådet set huset som en mulighed for at hjælpe nyopstartede foreninger
med at komme rigtigt i gang, og der er mulighed for at de kan have deres foreningsadresse hos
os, der står noget lagerplads til rådighed for dem, de kan holde møder i huset og de kan låne
huset til lukkede eller åbne arrangementer. Huset bliver også brugt mere frit til bare at hænge ud i,
se fjernsyn, spille computer, snakke, lave lektier, spille bordfodbold, kreative værksteder. Vi plejer
at sige at hvis nogen finder på nogen de vil lave i huset så vil vi gøre hvad vi kan for at få det til at
lykkedes, faktisk har der engang været affyring af bananer i gården ved huset, fordi nogen synes
vi skulle prøve at se om vi kunne skyde en banan til månen. Det blev ikke til en månetur, men en
rigtig sjov dag blev det. Ungdomshuset er i det hele taget et sted hvor man kan komme som man
er og gøre som man vil, så længe man respekterer stedet og ikke ødelægger noget eller er grove
over for andre brugere. Vi har meget få regler, men dem vi har, skal overholdes, eller så er der
konsekvenser. Huset er ikke lavet for unge med sociale problemer, og er ikke tænkt som et sted
der skal samle svage unge op, når det sker er det jo bare en super bonus, men huset er ment til
den aktive unge med gode ideer, for at have en mulighed for at have et sted at kunne leve ideerne
ud i livet, så man kan udnytte de gode kompetencer der ligger hos de unge, blandt andet har vi i
ungdomsrådet og huset lavet en støttekoncert for projekt Narkoen ud af byen, hvor vi havde bandet Magtens Korridorer til at spille, vi laver også en masse andre projekter, men alt er bestemt af
hvad ungdomsrådet, husets styregruppe og brugerne af huset er i stemning til og hvad de finder
på. Alt i alt et hus af unge og for unge.
Faxe:
NAU har også sat fokus på Faxe kommunes ungdomsråd, da de har deres ungdomsråd integreret
i deres ungdomsskole. Vi har stillet 3 hurtige spørgsmål til Faxe Ungdomsråd. Læs her, hvordan
det fungerer at have et tæt samarbejde mellem ungdomsskole og ungdomsråd:
Af Tim Arnoldi, Ungdomsskoleleder, Faxe.
Spørgsmål 1: Hvad får I ud af at have ungdomsrådet tilknyttet ungdomsskolen frem for, hvis de to
funktioner var uafhængige?
Ved at have ungdomsrådet med i ungdomsskolen, får ungdomsskolen en rigtig god mulighed for
“at have fingeren på pulsen” omkring, hvad der rører sig blandt kommunens unge. Dette giver en
unik mulighed for til stadighéd at være fremme i skoene omkring undervisningstilbud, der fanger
de unges interesser.
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Og da en af hjørnestenene i ungdomsskolens virke er ungdomsdemokrati, finder vi det naturligt, at
ungdomsrådet er tilknyttet Ungdomsskolen.
Spørgsmål 2: Hvordan er strukturen i jeres ungdomsråd og hvad er fordelen og ulemperne ved
det?
Faxe ungdomsråd er organiseret med formand, næstformand valgt blandt ungdomsrådets
medlemmer. Der er valg til ungdomsrådet hvert år i årets 4. kvartal. Der vælges henholdsvis 5 og
6 medlemmer hvert år. Valgperioden er for to år. Alle unge mellem 14 og 21 år er valgbare til ungdomsrådet.
Faxe kommunale ungdomsskole er sekretariat for ungdomsrådet, og står derved for alt praktisk
arbejde omkring styring af ungdomsrådets økonomi (350.000 kr. pr. år), udsendelse af dagsordner
og referater, samt medvirken ved organiseringen af ungdomsrådets arrangementer.
Den formelle struktur af ungdomsrådet, med valgte medlemmer, kan virke formel og lidt fjern for
nogle unge. Vi gør derfor en del ud af valg af medlemmer, og søger at finde kandidater til ungdomsrådet fra alle større byer i Faxe kommune. Hvilket også ser ud til at lykkedes helt godt. Selve
valghandlingen, prøver vi at gøre til et større arrangement, der tiltrækker mange unge. Dette års
valg foregår eksempelvis i kommunens kulturhus - Kanten - i den store biografsal. her får nye kandidater mulighed for at præsentere sig, give et bud på hvorfor de stiller op. Og ungdomsrådet får
mulighed for at orientere om deres aktiviteter. Valgaftenen krydres i år med Stand up - i år martin
Høgsted og Omar Mazuk.
Fordelen ved organiseringen af ungdomsrådet i Faxe kommune er en forholdsvis let og tæt adgang til kommunens politiske og administrative niveau, hvor ungdomsrådet formelt fungerer som
sparingspartner for det politiske niveau, med hørringsret i alle sager der vedrører unge i Faxe
kommune, som der står i de vedtægter Faxe kommunes byråd har godkendt omhandlende ungdomsrådet. Her har sekretariatsfunktionen gennem Ungdomsskolen sin ret, ved at ungdomsrådet
får et direkte formelt bindeled til den øvrige kommunale organisation i Faxe kommune. og i denne
forbindelse skal man bestemt ikke underkende alle de uformelle kontakter der skabes mellem det
politiske- og administrative niveau i Faxe kommune og ungdomsrådet - gennem Ungdomsskolens
administrative medarbejdere.
Ved at lade ungdomsrådet have et allerede etableret sekretariat bag sig, der kan tage sig af de
mere formelle processer, kan ungdomsrådets medlemmer koncentrere sig om udvikling af gode
tiltag.
Da Ungdomsskolen er en institution med en meget bred vifte af aktiviteter, kan ungdomsrådet
også direkte trække på gode medarbejdere, og udstyr, fra Ungdomsskolen, når ungdomsrådet
gennemfører aktiviteter.
ungdomsrådets tætte kontakt til ungdomsskolen fremmer endvidere kontakten til kommunens
folkeskoler, da Ungdomsskolen er en del af det samlede undervisningstilbud i Faxe kommune,
og derfor har et meget tæt samarbejde med kommunens folkeskoler, som så også ungdomsrådet
bliver en del af.
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Spørgsmål 3: Har I komplikationer med alderen på medlemmerne i ungdomsrådet, når man ikke
kan være medlem af ungdomsskolen når man er over 18 år, men i princippet stadig kan være med
i ungdomsrådet?
- vi ser ingen komplikationer i denne forbindelse - idet langt de fleste unge i kommunen kender
Ungdomsskolen - og husker disse også efter de er “blevet for gamle” til at gå i Ungdomsskolen - Vi
har stadig let ved at komme i kontakt med dem.
Problemet i Faxe kommune er, at mange unge i alderen over folkeskolealderen er “pendlerstuderende” og derfor orienterer sig mod de større byder udenfor faxe kommune, hvor de studerer.
Derfor er denne aldersgruppe vanskelige at rekruttere fra. Vi oplever dog at vi er rimeligt gode til at
“holde fast” i de unge, fra denne aldersgruppe, der gennem en længere årrække har været aktive i
ungdomsrådet.
Svenborg:
NAU har interviewet kommunal kontaktperson Birgitte Skriver, og aktiv i Svendborg Ungdomsråd
Rasmus Preston. Læs her, hvad det vil sige, at ungdomsrådet fungerer som høringsorgan, og
hvorfor ungdomsrådet har valgt, ikke at have en formand.
”I Svendborg er der omkring 7000 unge mellem 14 og 24 år. 10 af dem er engageret i fremtiden for
de unge ved at være aktive i ungdomsrådet. Derfor er ungdomsrådets største udfordring kommunikationen
til andre unge: ”Hallo - Svendborg har faktisk et ungdomsråd, der er til for jer!”” svarer
Birgitte Skriver til spørgsmålet om, hvad Svendborgs Ungdomsråds vigtigste opgaver er. Rasmus
Preston er enig og tilføjer: ”Vores vigtigste opgave som ungdomsråd er at være ambassadører for
de unge i Svendborg. Vi skal finde ud af, hvad de unge vil have og har brug for – og så skal vi føre
det ud i livet. Hvem skal ellers vide, hvad de unge vil have når gennemsnitsalderen i byrådet er
langt over de 50!?”
Hertil spørger NAU, hvad ungdomsrådet konkret gør, for at føre sine ideer og projekter ud i livet.
Rasmus Preston fortæller: ”Det starter som regel med, at nogle fra rådet kommer med en idé
de brænder for, og så bliver de ”tovholdere” for det projekt. Andre i rådet, der har lyst til at være
med, danner en arbejdsgruppe. Derefter foregår størstedelen af arbejdet udenfor de månedlige
ungdomsrådsmøder. Hvis vi fx arrangerer en koncert, så finder vi et sted den skal holdes, finder
de bands der skal spille, lægger et budget og fastsætter en pris. Så får vi grønt lys fra ungdomsrådsmødet
og så kan vi opreklamere det hele med plakater, flyers og med en begivenhed på
facebook. Alle vores koncerter kører efter et ”non-profit” mål, vi vil ikke tjene penge, vi vil bare
lave fed kultur for os selv og andre unge. Hvis det er et større projekt som kræver godkendelse fra
kommunen, så udarbejder vi en projektbeskrivelse, der tager fat på alle detaljerne. Den sendes så
videre til vores kultur og fritidsafdeling, som derefter finder ud af om det kan bruges til at sætte på
byrådets dagsorden. Sidst vi gjorde det, fik vi et ja og en stor pose penge fra politikerne, og det er
vi selvfølgelig glade for!”
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Svendborg Ungdomsråd skiller sig ud fra resten af landets ungdomsråd med deres strukturelle
opbygning. Birgitte Skriver fortæller, at der tilstræbes en flad struktur i ungdomsrådet, som ikke har
noget formand eller andre poster af samme type. De eneste poser, der decideret er i ungdomsrådet er tovholdere og kontaktpersoner på projekter. I samme forbindelse udtaler Rasmus Preston:
”Det er slet ikke nødvendigt når man arbejder i et ungdomsråd, at fokusere på en hierarkisk struktur.
Vi vil hellere lægge vægt på, at alle brænder for det de laver, og at ingen tvinges til at slide sig
igennem noget de ikke har lyst til at være en del af. Alle har lige adgang og ret til at foreslå nye
projekter, hvis de har mod på at arbejde med dem.”
NAU har også spurgt Birgitte Skriver om, hvad kommunen bruger ungdomsrådet til. Til det siger
hun: ”Ungdomsrådet har været ombejlet fra kommunalt hold siden kommunesammenlægningen
som ”ungdommens stemme”, da kommunen har borgerinddragelse som et af sine udviklingsmål.
Eksempelvis er ungdomsrådet blevet inviteret med til møder/høringer om udvikling af havnen, Byrumsfornyelse, Færdselsråd, Rus-politik, Ungepanel (event for 7. klasser) og budgethøring.
Senest deltager ungdomsrådet aktivt i efteråret i kommunens prøvevalg for de 16-17 årige, “Unge
stemmer”. Kort sagt bruger kommunen altså ungdomsrådet som høringsorgan.”
Udover ungdomsrådets vigtige rolle i kommunen, udgør ungdomsrådet også en vigtig plads på det
sociale plan. Her fortæller Rasmus Preston, hvad det betyder at være aktiv i et ungdomsråd: ”At
være i et ungdomsråd styrker en personligt, både socialt og fagligt. Gennem ungdomsrådet har
jeg mødt mange nye mennesker og har fået ubeskrivelige oplevelser. Jeg har sammen med mine
venner haft drømme i mange år, som jeg nu, gennem ungdomsrådet, kan realisere. Det har betydet, at jeg har fået et indblik i, hvordan Svendborg kommune tager beslutninger, og hvordan hele
apparatet fungerer – en viden som jeg helt sikkert, vil kunne drage nytte af i fremtiden.”
Læs mere om Svendborg Ungdomsråd på http://myspace.com/ungdomsraadet
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