Sådan opstarter du et
ungdomsråd
Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er
essens af et ungdomsråd.
Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge til at lave aktiviteter, eller vil politikerne ikke høre på jer? Så er det nu I har mulighed for at få politikerne til at lytte.
Netværket af Ungdomsråd har udviklet denne guide, I kan bruge som inspiration, hvis I
vil ændre jeres dagligdag. Derudover er der information om NAU og vores tilbud. Er der
andet, I søger er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

De bedste hilsner,
Netværket af Ungdomsråd
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Hvordan opretter jeg et ungdomsråd i min kommune?
At oprette et ungdomsråd er en proces vil gerne hjælper jer med, det er i vores interesse at i får et
ungdomsråd og at unge landet høres!
På de næste sider vil du kunne finde nogle tips og tricks til hvordan du kan oprette et ungdomsråd.
Hvem er det der vil have et ungdomsråd?
Undersøg grundlaget for et ungdomsråd i kommunen. Selvom både du og NAU synes det er
vigtigt at der oprettes et ungdomsråd, kan vi desværre ikke gøre det alene, derfor er det en god
idé at gøre følgende:
1.
Send en mail til ungdomsorganisationer, spejdere, elevråd og ungdomsskoler om de har
overvejet tanken om et ungdomsråd i jeres kommune
2.
Send en mail til de kommunale politikere og hør hvad de synes om ideen
3.
Send en mail til børne- og ungdomsafdelingen i kommunen og hør hvad de synes om
ideen.
4.
Lav en Facebookgruppe ”Ungdomsråd i .....” og få dine venner, og deres venner og deres
venners venner til at melde sig til – så har du styr på dine kontakter!
”Sikke en masse mails” tænker du måske, men frygt ej, forhåbentligt får du nogle svar retur fra folk
der gerne vil hjælpe dig med den kommende proces – og det er fedt ikke at stå alene om det!
Drømmen om et ungdomsråd i min kommune!
Det er tid til at holde et møde hvor i aftaler hvem der skal gøre hvad, og hvad meningen egentlig
er med et ungdomsråd i jeres kommune.
En god idé er at lave et uformelt møde hvor i inviterer frivillige foreninger fra kommunen, elevråd,
politikere, jeres facebookgruppe og andre i synes er interessante at snakke med.
Vi anbefaler at man bygger mødet op som tragt - hvor man starter med at tage de bredeste diskussioner, og langsomt men sikkert snævrer det ind. Det vigtigste er at man tager udgangspunkt i
de unges hverdag og forudsætninger for at deltage.
Første brainstorm-runde kunne f.eks. være en diskussion om hvad de unge har brug for (eller
mangler) for at gøre deres hverdag federe. Her er det tanken at det er de meget overordnede
temaer der kommer frem; bedre stemning i byen, flere kulturelle tilbud til unge under 18, bedre
integration mellem handelsskolen - gymnasiet - teknisk skole, bedre busforbindelser, etc.
Næste skridt vil typisk være at konkretisere emnerne, sådan de bliver til konkrete idéer eller aktiviteter man kan arbejde med. Denne øvelse er til for at give de unge en idé om, at alt kan lade
sig gøre. Her skulle gerne komme de hurtige idéer; fester, stand-up arrangementer, foredrag, etc.,
men der skulle også gerne komme flere alternative idéer. Hvis de deltagerne ikke kan finde på
noget, kan NAU’s Idékatalog bruges som inspiration.
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Sidste skridt er det mere praktiske. Mange af de unge er formentlig førstegangsaktive, og derfor
kan en introduktion til foreningsarbejde være hensigtsmæssigt. En god anbefaling er her, at man
altid har det næste tilbud klar til deltagerne i ens aktiviteter, det er meget nemmere at rekruttere
når man er ansigt til ansigt med folk.
Derudover skal den videre proces aftales. NAU anbefaler at man vælger en ”kerne” af unge, der
vil have ansvaret for planlægningen af et egentligt opstartsmøde og den første aktivitet herefter.
Og husk – kontakt NAU og så hjælper vi jer med møde, vedtægter, generalforsamling, økonomi og
alt det besværlige praktiske – det er derfor vi er her!
Hvad laver et ungdomsråd?
Når først et ungdomsråd er oprettet er det næste at finde ud af hvad i vil lave.
En god idé er at have nogle små og store mål.
Små mål kan være at ungdomsrådet i år skal:
Afholde en pigeaften med makeuptips, bytte-tøj-aften og modeshow
Afholde en drengeaften med fodboldkamp & FIFA-spil
Sørge for at holde møder hver måned med min. otte deltagere
De store mål kan være at ungdomsrådet på et år skal:
Have afholdt en sommer- og vinterfest
Have etableret en kontakt til politikere der lytter til ungdomsrådet
Have påbegyndt en ungdomspolitik i kommunen
Have diskuteret ungdomshus med politikere
Have afholdt en koncertaften med bands fra lokalområdet
Det er vigtigt at huske at selvom de store mål umiddelbart kan være de mest interessante, så
sidder i sammen i ungdomsrådet fordi i vil lave noget i kommunen, og derfor er de små mål også
vigtige.
Det er vigtigt at i alle føler at i laver noget, og at der sker noget i jeres ungdomsråd!
Hvad er en ungdomspolitik?
Det er vigtigt at understrege, at der er forskel på en ”børne- og ungepolitik” og en ungdomspolitik. Mange kommuner har en politik for folkeskoleområdet samt de tilbud, der skal være til børn
og unge i den aldersgruppe. En ungdomspolitik adskiller sig fra en børne- og ungepolitik ved at
dække alders- gruppen 13-20 år, samt omfatte en række emner, der ikke relaterer sig til folkeskoleområdet.
Under udformningen af en ungdomspolitik er det afgørende, at I unge inddrages i arbejdet. Ofte
har I unge både nyskabende løsninger på eksisterende problemstillinger og samtidig ved I unge,
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hvilke andre emner en ungdomspolitik kan indeholde.
Dette er en oversigt over hvilke emner der kan indgå, men en ungdomspolitik skal selvfølgelig
tilpasses de lokale rammer, ligesom der kan være emner der ikke er relevante for jer.
1.
Inddragelse af unge i kommunens udvikling.
Det første og mest oplagte en ungdomspolitik skal indeholde, er overvejelser om og idéer til, hvordan unge skal inddrages i arbejdet med udviklingen af kommunen. Målet for kommunen må være
at skabe aktive samfundsborgere.
2.
Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed
I disse år hvor der er generel stigning i arbejdsløsheden, bliver rigtig mange unge ramt meget
hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden, som nærmest ikke var eksisterende i 90’erne, er stigende, og
det er også et kommunalt ærinde at sikre arbejdspladser og praktikpladser til de mange unge i
kommunen der står udenfor arbejdsmarkedet.
3.
Uddannelse til alle
Den landspolitiske målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse har en
række naturlige konsekvenser for kommunerne og deres arbejde. Særligt bør der være fokus på
de elever der er i fare for (eller allerede er) faldet fra uddannelse, samt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i kommunen.
4.
Transportmuligheder for unge
Mange unge er stærkt afhængige af gode busforbindelser i kommunen. Flere steder er særligt
busforbindelserne til uddannelsesinstitutionerne og i aftentimerne blevet skåret ned, hvilket i høj
grad rammer de unge.
5.
Tilbud til unge udenfor ungdomsskolealderen
I alt for mange kommuner er de kulturelle tilbud til unge placeret i ungdomsskolen (hvor aldersgrænsen for deltagelse er 18 år). Derfor bør også kommunalpolitikerne tage stilling til, hvordan
man skaber flere tilbud. Igen kan oprettelsen (eller styrkelsen) at et ungdomsråd have en positiv
effekt.
6.
Unges deltagelse i foreningslivet
Foreningslivet i mange kommuner lider under, at unge ikke deltager. Det er lige fra sportsklubberne, over de politiske ungdomsorganisationer til fritidsklubberne. Foreningerne er en integreret
del af det danske samfund, og har derfor brug for medlemmer i alle aldersgrupper.
7.
Tryghed for unge
En ungdomspolitik bør også indeholde tiltag der bekæmper ungdomskriminalitet og sikrer et trygt
by- og natteliv. Dette punkt er selvfølgelig meget lokalt betinget, om det er relevant og i hvor højt et
omfang der skal sættes ind.
8.
Fastholdelse og rekruttering af unge
Sidst, men absolut ikke mindst, bør en ungdomspolitik forholde sig til, hvordan man vil fastholde
unge i kommunen (sikrer at de ikke flytter til universitetsbyer etc.) og hvordan man rekrutterer
unge til at flytte til kommunen efter endt uddannelse.
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Økonomisk støtte
I vil gerne afholde et arrangement, men har ingen penge – og hvad gør man så?
Jeres kommune skal, efter lov, støtte jer økonomisk når i først er oprettet som ungdomsråd. Men
under opstarten kan det anbefales alligevel at søge jeres børne-/unge-/kultur-afdeling i kommunen
om midler. Husk at lave et budget, husk at være realistiske, og husk at søge i god tid.
Derudover kan NAU støtte jeres første arrangement hvis i kontakter info@nau.dk
For gode råd til at søge kommunen: http://www.frivillighed.dk/Webnodes/FAQ++fundraising+for+foreninger/21102
Og
http://duf.dk/forside/maerkesager/foreningsvilkaar/baggrund_og_fakta/oversigt_over_kommunale_
tilskud/
Som medlem af NAU har jeres ungdomsråd mulighed for at søge Dansk Ungdoms Fællesråds
Initiativstøtte, som bliver uddelt til nyskabende børne- og ungeaktiviteter, drevet af frivillige kræfter.
Initiativstøtten gives til nye ideer- og arrangementer – så får i en fantastisk idé er det bare om at
søge! Faktisk kan I søge helt op til 250.000 kr.!
Der er to krav: det skal være en nyskabende aktivitet og jeres ungdomsråd skal være medlem af
NAU. Læs mere på www.duf.dk/is
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.
På de næste sider vil du kunne læse lidt om hvad NAU er, og hvad NAU kan tilbyder dig!
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.
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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. Udover hjælp, råd og vejledning i dit ungdomsråd
tilbyder vi hvert år store landsdækkende kurser, men kan også tilbyde kurser særligt udviklet til dit
ungdomsråd.
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
projekterne. 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
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 nationalt 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.
Kæmp for jeres holdninger!
Netværket af Ungdomsråd arbejder for ungdomsorganisationernes holdninger og rettigheder i forskellige arbejdsgrupper, så I får bedre muligheder for jeres ungdomsrådsarbejde. Vi har repræsentanter i forskellige arbejdsgrupper i Dansk Ungdoms Fællesråd, fx om 16års valgret. Derudover
arbejder vi for at udbrede tanken om ungdomsråd - nationalt såvel som internationalt.
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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
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
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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.
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
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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.
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.
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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!”
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
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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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