Skoleudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af samarbejdet med Aalborg Ungebyråd
2017-033376
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget drøftelse, samarbejdet mellem Ungebyrådet, Skoleudvalget
og Byrådet.
Beslutning:
Til orientering.
Skoleudvalget ser det som centralt, at de unge bliver hørt og inddraget, så udvalget bakker derfor
op om Ungdomsskolebestyrelsens beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer i Ungebyrådet til 31.
Byrådet kan invitere ungebyrådsrepræsentanter til at deltage i udvalgsmøder eller dele af udvalgsmøder som
repræsentanter for Ungebyrådet.
Skoleudvalget ønsker, at der etableres faste mødetidspunker med Ungebyrådet.
Lisbeth Lauritsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen fremsendes til Skoleudvalget med henblik på at orientere om Aalborg Ungebyråd og ændringer i vedtægterne for ungebyrådet. Vedtægtsændringerne sker som et led i at gentænke og reorganisere ungebyrådet. Orienteringen danner baggrund for en drøftelse af samarbejdet mellem Ungebyrådet, Skoleudvalget og
Byrådet.

Om Aalborg Ungebyråd
Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor demokratisk valgte unge
kan få indflydelse på relevante emner samt interagere og samarbejde med byrådet. Aalborg Ungebyråd blev
etableret i 2011, og ungebyrådet er jf. vedtægten en partipolitisk uafhængig organisation med formål at:
-

Koordinere/opfange Aalborg Kommunes unges arbejds-, kultur-, skole-, fritids- og socialpolitiske interesser og varetage disse over for kommunens beslutningstagere
Inddrage lokale unge, ungdomsorganisationer og foreninger i dette og rådets andet arbejde
Vedligeholde og udbygge et samarbejde med Byrådet og andre relevante organer
Være aktivitetsfremmende, idéskabende og sammen med andre organer arbejde for nye tiltag til
gavn for kommunens unge
Inddrage unge i det kommunale demokratiske virke og at inspirere samt opfordre unge til at tage del
i demokratiet.

Aalborg Ungebyråd har indtil nu bestået af op til 19 unge i alderen fra 13-19 år. Der har dog siden Ungebyrådets første valg i 2013 været faldende tilslutning til kandidatlisten, og derfor består Aalborg Ungebyråd i
valgperioden 2016-2017 kun af 8 unge.

Vedtægtsændring og øget fokus på fødekæden til Ungebyrådet
Aalborg Ungebyråd og demokratiindsatsen er et højt prioriteret område i UngAalborg. Med henblik på at
gentænke ungebyrådet og valgforløbet har Ungdomsskolebestyrelsen den 28. juni 2017 efter indstilling fra
ungebyrådet godkendt en vedtægtsændring med ikrafttrædelse 1. september 2017.
De mest centrale ændringer i vedtægterne er:
- Ungebyrådet udvides fra 19 til 31 medlemmer
- Valgperioden forkortes fra 2 til 1 år
- Der nedsættes et forretningsudvalg, der står for den daglige drift mellem de ordinære ungebyrådsmøder
- Der nedsættes faste politiske udvalg svarende til byrådets politisk-relevante udvalg.
Sammen med vedtægtsændringen lægges der op til et tættere samarbejde mellem ungebyrådet og elevrådene i Aalborg Kommunens skoler og ungdomsuddannelser, som forventes at stille med mindst én kandidat
og et antal delegerede til den årlige Ungekongres. Dette skal styrke fødekæden til ungebyrådet, der søges
sammensat med bred repræsentation og lokal forankring i Aalborg Kommune. Ved at styrke koblingen til
elevrådene og skolerne er målet at styrke unges demokratifølelse og involvering i den demokratiske proces
både på den enkelte skole/ungdomsuddannelse og i kommunen som helhed.

Aktiviteter i Aalborg Ungebyråd i efteråret 2017
I efteråret 2017 er der blandt andet følgende aktiviteter i relation til Aalborg Ungebyråd:
- 28. august 2017: Møde med Aalborg Byråd
- 12.-26. september 2017: Online valg til Aalborg Ungebyråd, hvor alle kommunens 13-19-årige kan
stemme på en kandidat til Aalborg Ungebyråd
- 27. september 2017: Afholdelse af Ungekongres 2017 i Solsidehallen. På kongressen bliver der – i
samarbejde med kommunens forvaltninger - afholdt workshops på baggrund af temaet ”Stigsborg
Brygge for unge!”.

Administrativ understøttelse af Ungebyrådet
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Driften af Ungebyrådet er finansieret af UngAalborg, og fremadrettet øges den administrative understøttelse
med henblik på at give ungebyrådet den bedst mulige platform for at involvere sig i den demokratiske proces. UngAalborg har ansat en fast sekretær for ungebyrådet på 10 timer ugentligt, og ungebyrådsmøderne
vil fremadrettet foregå i tæt samarbejde med ungdomsskolelederen. Derudover vil UngAalborg understøtte
ungebyrådet ift. administration, kommunikation, retorik osv. De konkrete indsatser vil blive fastlagt i efteråret
2017.

Skoleudvalget som demokratisk medspiller til Ungebyrådet
Gennem et repræsentativt ungebyråd sikres det, at Aalborg Byråd, de politiske udvalg og de enkelte forvaltninger har et legitimt organ, der repræsenterer kommunens unge i spørgsmål, der optager dem. Skoleudvalget har således mulighed for at involvere medlemmer af ungebyrådet i de sager, som udvalget finder relevante.
Skoleudvalget bedes på baggrund af orienteringen drøfte samarbejdet mellem Ungebyrådet, Skoleudvalget
og Byrådet. Herunder kan det drøftes, hvorledes Skoleudvalget kan drage nytte af et aktivt ungebyråd og
derved også gøre arbejdet i ungebyrådet meningsfuldt for de unge.
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Bilag:
Vedtægter for Aalborg Ungebyra°d 01.09.2017.pdf
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