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Intro
Som forberedelse til temadrøftelsen, anbefales det udvalgsmedlemmerne at gennemlæse:
•

Erfaringer fra ungdomsråd (Netværk af Ungdomsråd, Erfaringer fra Ungdomsråd, 2012)

•

Hvem sagde ung og uengageret? (Tænketanken Mandag Morgen, 2018)

•

HÅNDBOG til opstart af ungdomsråd (Netværket af Ungdomsråd, 2015)

Formål med temadrøftelse: Forventningsafstemning!
Ungdomsråd kan understøtte kultur- og vidensbæring om vores samfundsopbygning, som igen kan
sikre robusthed og funktionalitet i det danske demokrati i kommende generationer. Rektor på Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, pointerer at
“…oplysning er en afgørende forudsætning for kritisk og konstruktiv deltagelse i demokratiet…”
(Tænketanken Mandag Morgen, 2018, s. 16).
Derfor giver det mening at have et ungdomsråd/-forum, og takket været andre kommuners erfaringer,
har Faxe Kommune mulighed for at tage afsæt i en masse gode eksempler fra andre råd.
Vi skal dog overveje vores succeskriterier og afstemme løbende, så forventninger matcher et
nyetableret ungdomsråds/forums evner, og senere igen; et veletableret ungdomsråds/forums diversitet og spredning.
Hovedbudskabet i ”Hvem sagde ung og uengageret? ” er, at ”Demokratisk deltagelse kommer i mange former. De unge udvikler nye former at engagere sig på” (Tænketanken Mandag Morgen, 2018, s.
10)
•

Andre Kommuner har nedlagt deres ungdomsråd, fordi resultaterne ikke matchede den politiske
forventning; trods stort engagement i selve rådet (Netværk af Ungdomsråd, Erfaringer fra Ungdomsråd, 2012). Derfor giver det fx mening at beslutte tidligt, om et udgangspunkt for succeskriterie skal forankres i ungdomsforummets processer eller -resultater.
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Organisering

Pladser i forummet’ er væsentligt at forholde sig til, da det har stor indflydelse på forummets funktionalitet. I den ene ende af skalaen ligger ”faste pladser” og i den anden ende, ”rokering i pladser fra
gang til gang”. Begge ender af skalaen kan både sikre kontinuitet og udvikling – eller modsatte, fx
mangel på bredde, metaltræthed og manglende forankring.
Nogle kommuner har gode erfaringer med ungdomsråd, der har en mindre fast styregruppe, og med
øvrige pladser ”uden fast indehaver”: De, der møder op den pågældende dag, indtager pladserne.
Dette sikrer både ”kontinuer beslutningsdygtighed”, modvirker metaltræthed i styregruppen som ”Tordenskjolds soldater”, og reducerer ”passivt medlemskab” i øvrigt.
”Overordnede rådsmøder” holdes på et minimum, og til gengæld er der fokus på ”projektmøder”,
hvor medlemssammensætninger og initiatorer veksler fra projekt til projekt.
Overstående er et forsøg på at imødekomme ”fleksibel frivillighed”: Nævnte er karakteriseret ved at
nye generationer engagerer sig i korte perioder ved konkrete aktiviteter, frem for vedvarende i overordnede foreninger/organisationer/projekter (Tænketanken Mandag Morgen, 2018, s. 22).
•

Vores unges liv/ugeskema er anderledes og mere fyldt end tidligere generationers. Dette skal
kunne rummes i forummets opbygning.

Politisk anerkendelse af ungdomsråd er vigtigt! Det er fx væsentligt at forholde sig til
•

…ungdomsråds mulighed for deltagelse og rådgivende funktion i politiske sammenhænge.

•

…politikere/byrådsmedlemmer understøttelse/engagement i ungdomsråd.

De bedst fungerende ungdomsråd ligger i de kommuner, hvor der er politiske opbakning.
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Aktiviteter og drift

Ansvaret for årshjul ligger i ungdomsrådet/-forummet. Dog er det værd at overveje overordnet, om
rådet/forummet skal indeholde faste aktiviteter, der sikrer relationsopbygning, samskabelse og fællesskabsfølelse. Fx
•

Kortsigtet fokus i opstartsår på ”let opnåelige og -genkendelige successer”, da disse øger kendskab og interesse, og dermed er med til at sikre langsigtet holdbarhed.

•

Obligatorisk månedlig møde med fast dagsorden eller alternativt eller mulighed for obligatoriske
møder hver anden måned – og flere projektmøder/workshops med skiftende deltagere.

•

Grunduddannelse af faste rådsmedlemmer, fx gennem NAU.

•

Introtur med fokus på årshjul og sammenhold.

•

Årligt arrangement med interessentgrupper og samarbejdspartnere, fx politikere, andre ungedemokratiske aktører, interesseorganisationer.

Som nævnt i indledningen, har kommuner lukket ”tilsyneladende velfungerende ungdomsråd”, fordi de ikke var tilfredse med de resultater, der kom fra ungdomsrådet.
Derfor er det væsentligt at forholde sig til, hvorvidt succeskriteriet for Faxe Kommunes fremtidige
ungdomsråd/-forum ”ligger i processen eller i resultaterne”:
Hvis succeskriteriet er, at rådet når nogle bestemte resultater, nedbringer man risikoen for, at ungdomsrådet/-forummet pludselig gennemfører aktiviteter, som man har svært ved at forstå i en politisk
sammenhæng. Til gengæld øger man risikoen for, at der ikke er medlemmer af forummet, der ønsker
at gennemføre de på forhånd definerede aktiviteter.

