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Vi gentager succesen – Ungebyrådet genetableres i Frederikshavn Kommune 
 
Frederikshavn Byråd har besluttet at gentage succesen med Ungebyrådet og 
genopretter derfor et ungebyråd. Formået med Ungebyrådet er, at de unge kommer 
tættere på demokratiet, at give de unge mulighed for at få reel indflydelse samt at de 
unge kan få en forståelse for de vilkår og rammer, vores kommune er underlagt.  
 
Det bestræbes, at Ungebyrådet vil være bestående af 30 medlemmer, der fordeler sig 
på følgende måde: (jf. oversigten i bilag 1) 
 

• Folkeskoler (11) 
• Privatskoler(3) 
• Heldagsskolen (1) 
• Ungdomsskolen (1) 
• Ungdomsuddannelser inkl. Produktionsskolen og Martec (9) 
• Foreningslivet (2) 
• Klubområdet(3) 

 
De 30 ungebyrådsmedlemmer vil blive organiseret i seks grupper. Hver gruppe vil 
bestå af fem ungebyrådsmedlemmer og et byrådsmedlem. De seks byrådsmedlemmer, 
der er tilknyttet ungebyrådet, udgør samtidig arbejdsgruppen for oprettelsen af 
Ungebyrådet.  
 
Arbejdsgruppen består af borgmester Birgit S. Hansen, udvalgsformand Anders Brandt 
Sørensen, udvalgsformand Anders Broholm, udvalgsformand Christina Lykke 
Eriksen/Søren Visti Jensen samt byrådsmedlemmerne Kristina Frandsen og Flemming 
Rasmussen. 
 
Inden ungebyrådsmøderne mødes de seks grupper. Inden møderne skal 
ungebyrådsmedlemmerne have gennemtænkt og beskrevet et emne og et 
spørgsmål/konkret sag, som de ønsker diskuteret på selve ungebyrådsmødet. For hver 
gruppe vil der således være 10 emner og 10 konkrete spørgsmål/sager. I gruppen skal 
der opnås enighed om, hvilke emner og konkrete spørgsmål/sager, der skal diskuteres 
på ungebyrådsmødet. På den måde fremkommer der seks emner og seks konkrete 
sager/spørgsmål, der tilsammen kommer til at udgøre dagsordenen for 
ungebyrådsmøderne. 
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Side2/2 
Din rolle i forhold til at realisere Ungebyrådet 
Vi håber meget, at du vil være med til at understøtte processen med at genoprette et 
Ungebyråd. Konkret beder vi dig være ansvarlig for - enten selv eller igennem en 
udvalgt medarbejder - at udvælge/vælge et ungebyrådsmedlem på din institution. 
Afhængigt af antallet af unge, der er interesseret i at deltage i Ungebyrådet, skal den 
unge udvælges eller vælges gennem et demokratisk valg. Du eller den medarbejder, 
du peger på, bliver således ansvarlig for at gennemføre et valg eller udvælge en ung.  
 
Gennem aktiviteter og diskussioner om demokrati, kan de unge være med til at 
udarbejde emner og konkrete spørgsmål/sager, som et ungebyrådsmedlem kan bære 
videre til Ungebyrådet. På denne måde kan de unge hjælpe et byrådsmedlem til at få 
gennemtænkt og beskrevet emner og konkrete spørgsmål/sager.   
 
Vi vil gerne have besked om, hvilket ungebyrådsmedlem der er udvalgt/valgt senest 
den 25. september. I bedes skrive navn, alder, emailadresse, mobilnummer og 
institutionsnavn til Gro Jensen på groj@frederikshavn.dk 
 
 
Tidsplan for den videre proces 
25.september 2015: Senest tilbagemelding på, hvilke unge, der vil deltage 

i Ungebyrådet 
 
20.oktober 2015: Ungebyrådsmedlemmerne inddeles og mødes i de 

seks grupper.  
 
28. oktober 2015:      Ungebyrådsmøde  
 
November- december 2016: Behandling af punkter fra Ungebyrådet i politiske 

udvalg 
 
Som det fremgår af ovenstående tidsplan, igangsættes Ungebyrådet i efteråret.  
 
Såfremt der er interesse for og opbakning til Ungebyrådet fra de unge, forventes det, at 
der årligt vil blive afholdt to ungebyrådsmøder. 
 
På vegne af arbejdsgruppen vil jeg gerne på forhånd takke dig for din hjælp.  
 

 
 
Med venlig hilsen  
 

 
Birgit S. Hansen  
Borgmester  
 


