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1 (Åben) Dagsordenspunkt FINALEN møde i Opgaveudvalget for ungepolitik 26. 
april 2016
 
Sags ID: EMN-2016-02403

Resumé
Der er planlagt i alt syv møder i opgaveudvalget om ungepolitikken. Vi er nu nået til det syvende og 
sidste møde. Vi har valgt, at kalde mødet for ”Finalen”, forbi vi på dette møde skal færdiggøre 
vores forslag til en ungepolitik for Gentofte Kommune.

Baggrund
På baggrund af de mange input fra sidste møde i opgaveudvalget har forvaltningen udarbejdet et 
nyt forslag til indholdet i den kommende ungepolitik. Som forberedelse til mødet bedes I læse 
forslaget, der er vedlagt som bilag (seks sider). Vi har også vedlagt en bruttoliste over ideer fra 
arbejdet i Opgaveudvalget og på Ungecampen. Vi kan støtte os til listen, når vi skal forholder os til, 
om det er de rigtige ideer, der er fremhævet i forslaget til opgaveudvalgets indhold.

En arbejdsgruppe bestående af unge fra opgaveudvalget og andre interesserede unge arbejder 
med at oversætte ungepolitikken. Ambitionen er, at ungepolitikken i sin form og formidling 
appellerer til unge og afspejler deres måde at kommunikere på. Arbejdsgruppen præsenterer 
deres arbejde indtil nu med en oversættelse i ord og tone. Efterfølgende skal Ungepolitikken også 
oversættes grafisk, så den får en stærk visuel identitet, og der skal produceres en række mere 
konkrete kampagneelementer, som vi kan bruge i det videre arbejde med at lancere, synliggøre og 
implementere ungepolitikken. 

Dernæst kaster vi os over en sidste gennemgang og fælles drøftelse af indholdet i ungepolitikken:

 Hvad skal vi kalde ungepolitikken?
 Er pejlemærkerne dækkende for Ungepolitikken?
 Er det de rigtige ideer, som er fremhævet? 
 Er de ønskede effekter dækkende for vores ambitioner for ungepolitikken?

Herefter gennemgår vi kort processen for den politiske behandling først i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen samt det videre arbejde med at omsætte 
ungepolitikken til konkrete indsatser, der gør en forskel for alle unge i Gentofte. Vi skal aftale hvilke 
to medlemmer, der skal stå for fremlæggelsen af forslaget i forbindelse med den politiske 
behandling.

Inden vi afrunder mødet skal vi kort evaluere, hvordan det som ung har været, at være en del af 
opgaveudvalget. Vi vil gerne have de unge medlemmers bud på: Hvad der har været godt, hvad 
der har mindre godt, og hvad vi kan gøre bedre næste gang.
Vi afslutter mødet med at fejre, at opgaveudvalget efter otte måneders arbejde er klar til at aflevere 
sit forslag til en ungepolitik for Gentofte Kommune.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget for Ungepolitik:

1. At arbejdsgruppen fortsætter deres arbejde og sammen med forvaltningen træffer 
beslutning om ungepolitikkens form og formidling.
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2. At opgaveudvalget træffer beslutning om det endelige forslag til en ungepolitik for Gentofte 
Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dette møde havde overskriften FINALEN, fordi Opgaveudvalget nu var nået til syvende og 
sidste møde, hvor der skulle træffes beslutning om Opgaveudvalgets forslag til en 
ungepolitik. Michael indledte mødet med at opridse den rejse, som Opgavevalget har 
været på siden sit første møde i september sidste år.

En arbejdsgruppe har siden SEMIFINALEN arbejdet med at oversætte Ungepolitikken 
med hjælp fra et kommunikationsbureau. Arbejdsgruppen lagde ud med at præsentere 
deres arbejde med Ungepolitikkens formidling, og fremhævede følgende pointer:

Et kommunikationsbureau har med afsæt i arbejdsgruppens pointer og i dialog med 
forvaltningen udarbejdet forslag til en oversættelse af Ungepolitikken, der kan danne afsæt 
for den videre formidling. Arbejdsgruppen har løbende kommenteret på arbejdet.

Det er afgørende, at unge inddrages i hele processen omkring Ungepolitikkens formidling 
og lancering, hvis ambitionen om, at politikken skal appellere til de unge og afspejle deres 
måde at kommunikere på, skal nås. 

Opgaveudvalget besluttede derfor (1), at arbejdsgruppen kan fortsætte deres arbejde og 
sammen med forvaltningen træffer beslutning om ungepolitikkens form og formidling.

Opgaveudvalget gennemgik det forslag til ungepolitikkens indhold, der var udsendt som 
bilag til dagsordenen. Forslaget blev undervejs sammenholdt med arbejdsgruppens bud 
på en oversættelse.

Titel

Pejlemærker

Fremhævede eksempler
Undervejs i processen er der skabt en række ideer til mulige indsatser. Ideerne er en 
konkretisering af de overvejelser og ambitioner, der ligger bag ungepolitikken, og er en 
vigtig del af opgaveudvalgets arbejde. Opgaveudvalget besluttede hvilke ideer, der skal 
fremhæves i forbindelse med forslaget til Ungepolitikken. 

Ønskede effekter
Ungepolitikken skal gøre en forskel for alle unge i Gentofte. Det betyder, at ungepolitikken 
skal omsættes til konkrete indsatser, der gør en reel forskel i ungelivet. Effekten skal 
afspejles i unges egen oplevelse og i statistikkerne.

De ønskede effekter af ungepolitikken er: 
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- Unge kan mestre eget liv
- Unge oplever, at de har den nødvendige opbakning
- Unge kan håndtere tvivl og forventningspres 
- Unge træffer reflekterede valg om uddannelse og arbejdsliv 
- Unge deltager i flere og bedre fællesskaber med plads til forskellighed
- Unge udviser god og respektfuld adfærd i både fysiske og virtuelle fællesskaber
- Unge engagerer sig og oplever, at de bliver hørt og gør en forskel

Opgaveudvalgets rettelser blev indarbejdet løbende, og til sidst kunne Opgaveudvalget (2) 
træffe beslutning om det endelige forslag til en ungepolitik for Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget besluttede (2), at deres rettelser skal indarbejdes i et samlet forslag til en 
ungepolitik for Gentofte Kommune. Det blev aftalt at forslaget lægges på Facebook, så 
Opgaveudvalget kan se det inden det videresendes til Kultur, Unge og Fritidsudvalget 
samt Kommunalbestyrelsen.

Herefter blev processen for den politiske behandling først i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen samt det videre arbejde med at 
omsætte ungepolitikken til konkrete indsatser gennemgået. Opgaveudvalgets unge blev 
opfordret til forsat at engagere sig i arbejdet med ungepolitikken. Det blev aftalt, at 
møderne i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen annonceres på 
Facebook, samt at det efterfølgende aftales hvilke medlemmer, der står for selve 
præsentationen.

Mødet blev afrundet af en kort evaluering, hvordan det som ung har været, at være en del 
af opgaveudvalget. 

Til slut takkede Michael for det store engagement, der er lagt i Opgaveudvalgets arbejde. 
Medlemmerne ønskede hinanden tillykke med resultatet, takkede for samarbejdet, sagde 
farvel og på gensyn. 

Vi afslutter mødet med at fejre, at opgaveudvalget efter otte måneders arbejde er klar til at 
aflevere sit forslag til en ungepolitik for Gentofte Kommune.

Bilag
1. Forslag til ungepolitik for Gentofte Kommune (1142904 - EMN-2016-02403)
2. Idekatalog - Bruttoliste fra opgaveudvalg og ungecamp (1142602 - EMN-2016-02403)
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