
	  
Fantastisk	  mulighed	  for	  engagerede	  unge	  i	  foreningslivet:	  Vær	  med	  i	  det	  nye	  Ungebyråd!	  
	  
FORENINGER:	  HJÆLP	  MED	  AT	  FINDE	  DE	  HELT	  RIGTIGE	  MEDLEMMER	  inden	  27.	  februar.	  
	  
Frederikshavn	  Byråd	  har	  besluttet,	  at	  der	  skal	  oprettes	  et	  ungebyråd	  med	  det	  formål,	  at	  de	  unge	  kommer	  
tættere	  på	  demokratiet	  og	  at	  give	  de	  unge	  mulighed	  for	  at	  få	  reel	  indflydelse	  samt	  en	  forståelse	  for	  de	  
vilkår	  og	  rammer,	  vores	  kommune	  er	  underlagt.	  	  	  
	  
Ungebyrådet	  kommer	  til	  at	  bestå	  af	  31	  unge	  fra	  skolerne,	  ungdomsuddannelserne	  og	  foreningslivet,	  så	  hvis	  
din	  forening	  har	  en	  engageret	  ung	  med	  sine	  meningers	  mod	  og	  evne	  til	  at	  formulere	  dem,	  er	  det	  lige	  nu	  
den	  unge	  kan	  få	  den	  enormt	  spændende	  mulighed	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  sætte	  præg	  på	  den	  politiske	  
dagsorden.	  
Det	  giver	  samtidig	  de	  unge	  muligheden	  for	  at	  lære	  en	  hel	  masse,	  som	  med	  garanti	  vil	  se	  rigtigt	  godt	  ud	  på	  
et	  CV.	  
	  
	  
Jeres	  foreningers	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  realisere	  ungebyrådet	  
Byrådet	  håber,	  at	  jeres	  foreninger	  vil	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  processen	  med	  at	  etablere	  et	  ungebyråd.	  
Konkret	  beder	  vi	  jeres	  foreninger	  være	  ansvarlige	  for	  at	  udvælge/vælge	  et	  ungebyrådsmedlem	  i	  
foreningerne.	  Afhængigt	  af	  antallet	  af	  unge,	  der	  er	  interesseret	  i	  at	  deltage	  i	  ungebyrådet,	  skal	  den	  unge	  
udvælges	  eller	  vælges	  gennem	  et	  demokratisk	  valg.	  	  
	  
Byrådet	  vil	  gerne	  have	  besked	  om,	  hvilket	  ungebyrådsmedlem	  der	  er	  udvalgt/valgt	  senest	  den	  27.	  februar.	  I	  
bedes	  skrive	  navn,	  alder	  og	  institutionsnavn	  til	  Gro	  Jensen	  på	  groj@frederikshavn.dk	  
	  
	  
Tidsplan	  for	  den	  videre	  proces	  
27.februar	  2015:	   Tilbagemelding	  på	  hvilke	  unge,	  der	  vil	  deltage	  i	  ungebyrådet	  
13.	  april	  2015:	   Ungebyrådsmedlemmerne	  inddeles	  og	  mødes	  i	  de	  seks	  grupper.	   	  
29.	  april	  2015:	  	   	   Første	  ungebyrådsmøde	  	  
Maj	  og	  juni	  2015:	   Behandling	  af	  punkter	  fra	  ungebyrådet	  i	  politiske	  udvalg	  
	  
	  
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-‐12	  emner	  og	  10-‐12	  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.	  
	  
	  
	  


