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Forslag til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg for ungeliv 

 

1. Baggrund og Formål: 

Helsingør Byråd ønsker at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med fokus på at sikre at 

Helsingør kommune er et sted, de unge føler sig hjemme og bliver hørt og får lyst 

til at leve sit ungeliv.   

Udvalget skal sætte fokus på et mere synligt og attraktivt ungeliv i Helsingør 

Kommune blandt andet ved  

 at styrke mulighederne for ungeskabt kultur, idræts og foreningsliv 

 forbedre unges muligheder for at skabe og opfordre ungdomskulturelle 

fællesskaber 

 udfolde og dyrke talentudvikling 

 motivere til deltagelse i lokaldemokratiet 

 

Formålet er desuden at afsøge og styrke de allerede eksisterende lokale 

ungdomskulturer. Ungemålgruppen er ca. 16 til 25 år. 

 

Udvalgets arbejde skal med fokus på unge understøtte Helsingør Kommunes vision 

og politikker. I kommunens vision 2020 står der blandt andet, kultur-, idræts- og 

fritidsaktiviteter skal skabe mere liv og nye mødesteder for alle i hele kommunen. 

 

Ifølge kommunens kulturpolitik skal indsatsen over for de unge styrkes ved at 

invitere unge til at være medskabere af kulturlivet, og ved at skabe bedre 

muligheder for at de unge kan udvikle og afprøve deres iværksætterkompetencer i 

samarbejde med kultur, uddannelse, erhvervsliv, detailhandel etc. 

 

2. Udvalgets opgaver: 

§ 17, stk. 4 udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion over for 

Byrådet og har således ikke beslutningsret på nærmere afgrænsede områder. 

 

Oplæg til udvalgets arbejde: 

 

 Afsøge og kortlægge målgruppen unge samt deres ønsker og behov 

gennem dialog 

 

Center for Kultur og Turisme Idræt og Medborgerskab 
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 Undersøge de mulige sammenhænge ungekulturen kan indgå i på kultur- 

og idrætsområdet samt inden for udvikling af uddannelsesmiljøer og 

lokalpolitik 

 Kvalificere grundlaget for hvordan unge får en stærkere lokal identitet og 

forankring i overensstemmelse med unges egne meninger om ”Det gode 

ungeliv” 

 Vurdere behovet for kulturelle mødesteder for unge 

 Udarbejde anbefalinger til Byrådet med forslag til nye rammer for 

ungeskabt fritids-, kultur- og idrætsliv i Helsingør Kommune, herunder 

eventuelle placeringer af fremtidige mødesteder for og med unge 

 
3. Sammensætningen af udvalget 

Udvalget skal have deltagelse af politikere og øvrige interessenter, fagfolk og unge. 

 

Medlemmer:  

8 medlemmer fra Byrådet – dvs. én fra hvert parti i byrådet. Partierne kan vælge at 
udpege en stedfortræder fra partiets stedfortræderliste  
Leder af Multiparken og Villa Fem 

Leder af Helsingør Kommunes Ungdomsskole 

Projektleder for Ja-kontoret 

Centerchef HEADSPACE 

En frivillig ungdomsleder fra foreningslivet 

Sekretariatsfunktionen varetages af Centerchefen for Kultur, Turisme, Idræt og 

Medborgerskab.  

 

Byrådet udpeger formand for udvalget. 

 

Udover selve udvalget foreslås en særskilt ungerepræsentation:  

Der udpeges 8-10 unge, der udgør en referencegruppe, hvor medlemmerne 

deltager ad hoc i udvalgsarbejdet. Gruppen udgør samtidig et Advisory Board, der 

kan mødes sideløbende efter behov: 

2-3 Elevrepræsentanter fra de store ungdomsuddannelser 

2 repræsentanter for unge på videregående uddannelser 

(2 repræsentanter fra ungdomspartier) 

3 unge der udpeges for at sikre bred repræsentation fra ungegruppen 

 

 

4. Udvalgets arbejdsform og tidsplan 

 

 Udvalget skal mødes 4-6 gange frem til udgangen af 2018 

 Udvalget sammensætter selv mødernes indhold 

 Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, tiltræder der ikke 

suppleant 

 Udvalget orienterer Byrådet og fremlægger de første anbefalinger i 

december 2018/januar 2019. 

 

 


