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Arbejdsprogram 2016 

Politik 

NAU har i de seneste år opnået stadig større anerkendelse for arbejdet med at inkludere unge i 

kultur og politik lokalt for at gøre det mere spændende at være ung i landets kommuner. Dette 

styrker NAU’s mulighed for at påvirke og være en del af beslutningsprocesser og projekter, men 5	  

samtidig vokser andres forventninger til, hvad NAU bør lave.  

 

Fortsat samarbejde med Kulturministeriet 

NAU har i 2015 haft et tæt samarbejde med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen omkring projekt 

UR2015. Samarbejdet har medført en stor vækst i antallet af ungdomsråd og har været med til at 10	  

give NAU en stærkere position i det politiske Danmark. NAU ønsker at fortsætte og videreudvikle 

det gode samarbejde med Kulturministeriet. Ambitionen er på længere sigt, at NAU og 

Kulturministeriet skal arbejde sammen om at skabe ungdomsråd i alle landets kommuner.  

 

Økonomi 15	  

I forbindelse med projekt UR2015 har NAU oplevet en stor vækst i antallet af medlemmer. For at 

sikre NAUs fremtidige udvikling og for at sikre det arbejde der er blevet lavet i projektet, vil NAU 

arbejde for at konsolidere organisationens økonomi. Dette skal være med til at sikre, at der fortsat er 

ressourcer til NAUs arbejde. Dette skal bl.a. ske gennem et arbejde for at sikre NAU en bevilling på 

finansloven samt et øget fokus på at indhente fondsbevillinger til NAUs interesser.  20	  

 

Ungdomspolitikker 

Flere kommuner og ungdomsråd har udarbejdet ungdomspolitikker, der fokuserer på positivt 

fremmende tiltag for unge. Dette ses som en naturlig del af NAUs formål om at skabe et mere 

ungdomsvenligt samfund. Ungdomspolitikker skal derfor udbredes til flere kommuner, og for at 25	  

sikre det må NAU samle gode eksempler fra medlemmerne. Der skal i kommunernes arbejde med 

udarbejdelsen af ungdomspolitikker være fokus på ungeinddragelse i størst muligt omfang af 

processen. Her skal NAU desuden vejlede kommunerne i, hvordan man laver en god 

ungdomspolitik. NAU vil samarbejde med de ungdomsråd, hvor det er muligt, om kommunens 

ungdomspolitik. 30	  
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Offentlig meningsdannelse 

Selvom NAU har oplevet en stor fremgang i de seneste år, er der ikke kommet væsentligt større 

fokus på ungdomsråd i den offentlige debat. Derfor skal NAU arbejde for, at ungdomsråd bliver en 

naturlig del af debatten, når man debatterer kultur, politik og indflydelse i forhold til unge. NAU vil 5	  

arbejde for at få større fokus i medier og debatter gennem større grad af deltagelse i den offentlige 

debat. Dette kunne bl.a. komme til udtryk i læserbreve, deltagelse i debatter og anden udbredelse af 

de gode erfaringer med ungdomsråd. I arbejdet med den offentlige meningsdannelse vil NAU 

henvende sig til medlemmer, medier, politikere, debattører og andre relevante samarbejdspartnere. 

NAU vil i arbejdet med offentlig meningsdannelse arbejde for større gennemslagskraft i nationale 10	  

medier. 

 

Samarbejdspartnere 

NAU har i de seneste år fået mange nye samarbejdspartnere. Herunder bl.a. Ungdomsbureauet, 

Ungdomsproduktionen, 12 Byer og Kulturministeriet.	  Organisationens samarbejdspartnere skal 15	  

være med til at skabe et udbytte for NAU og NAUs medlemmer ligeså vel som 

samarbejdsorganisationerne. I det fremtidige arbejde med samarbejdspartnere vil NAU være 

yderligere opmærksomme på NAUs egennytte og kun indgå samarbejder som ikke begrænser 

NAUs ressourcer til det daglige arbejde. Konkret vil NAU indgå tættere samarbejde med DUF og 

Ungdomsringen i den fælles opgave om at inddrage unge.  20	  
 

Organisation 
NAU har de seneste år vist, at ungdomsråd er en vindersag. Derfor har NAU oplevet en kæmpe 

vækst, hvilket skaber nye muligheder. Det skaber dog også nye udfordringer, da der konstant skal 

tænkes nyt og tilpasses, så NAU’s kompetencer bliver udnyttet bedst muligt til gavn for 25	  

medlemmerne og unge generelt. 
 
Konsolidering 

NAU har i flere år fokuseret meget på at oprette flere ungdomsråd. Derfor er NAU vokset i 

størrelse, og medlemstallet er næsten fordoblet over 3 år. I 2016 vil fokus ændres til at konsolidere 30	  

organisationen og dens medlemmer og dermed sikre organisationens styrke.  

Fokus vil således blive rettet indad, og der vil være større fokus på intern organisationsudvikling 

end på vækst. NAU vil have fokus på eksisterende ungdomsråd og disses udvikling, og vil kun i 
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begrænset omfang beskæftige sig med opstart af nye. Dette skal sikre styrken af både den nationale 

organisation og de enkelte medlemmer. NAU vil desuden arbejde for at forbedre 

organiseringsgraden og indlemme eksisterende ungdomsråd, der endnu ikke er medlem af NAU.  

 

Folkemødet og Kulturmødet 5	  

NAU har i de forgangne år haft stigende succes med deltagelsen i Folkemødet. I både 2014 og 2015 

har NAU deltaget med et stort antal repræsentanter. NAU skal fortsat være stærkt til stede på 

Folkemødet, men det bør overvejes, om deltagerantallet er for højt, og om NAU skal fokusere på 

kvalitet frem for kvantitet.  

Desuden skal NAU deltage i flere debatter og andre arrangementer, hvor det vil være muligt at 10	  

sætte en dagsorden, for at NAU kan opnå større synlighed blandt interessenter og få organisationens 

budskaber om mere og bedre ungeinddragelse i lokaldemokratiet ud.  

 

Det er ligeledes NAU’s ambition at være repræsenteret på Kulturmødet på Mors. Her skal NAU 

indbyde kulturverden til at bruge ungdomsråd og bakke op om ungdomsrådstanken som bindeled 15	  

mellem den selvorganiserede kultur og det organiserede foreningsliv. Dette kan ske gennem 

debatter, flash mobs eller andre events arrangeret af NAU.  

 

NAU vil i forbindelse med begge arrangementer fokusere på at deltagerne i højere grad 

repræsenterer organisationen og ungdomsrådstanken, også uden for de officielle arrangementer. 20	  

Dette skal bl.a. ske gennem et tydeligere visuelt udtryk. 

 

Internationalt arbejde 

NAU har i 2015 kortlagt mulighederne for et mere organiseret internationalt arbejde. Derudover har 

NAU deltaget i enkelte internationale arrangementer. I 2016 vil NAU arbejde på at organisere det 25	  

internationale arbejde yderligere. Dette kan bl.a. komme til udtryk i deltagelse i flere internationale 

arrangementer, herunder også medlemmernes mulighed for at deltage i disse arrangementer. Dette 

kan være med til at sikre erfaringsudvekslingen mellem landene.  

NAU vil desuden arbejde på at give ungdomsrådene muligheden for at samarbejde med 

ungdomsråd i kommunernes venskabsbyer i Sverige og Finland. Dette skal ske gennem et 30	  

samarbejde med de nationale organisationer i disse lande, hvilket NAU allerede har taget hul på. 

NAU vil desuden generelt søge at styrke samarbejdet med andre organisationer i andre lande.  
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Medlemmer 
Medlemmerne er centrale for NAU og for den nationale såvel som lokale udvikling. Derfor er det 

en af NAUs vigtigste opgaver at støtte medlemmerne og give dem mulighed for udvikling og 

aktivitet, da kommuner ikke kun skal have et ungdomsråd for at have et. Ungdomsrådene skal være 5	  

aktive, hvilket både forpligter kommunerne og NAU. 
 
Implementering af servicestrategi 
NAU arbejder i øjeblikket på at udarbejde en servicestrategi for organisationen, som skal 

udarbejdes i samarbejde med medlemmerne, og som forventes at være færdig i første halvdel af 10	  

2016. I forbindelse med udarbejdelsen af servicestrategien vil NAU foretage en 

medlemsundersøgelse, som har til formål at kortlægge hvilke behov ungdomsrådene har. 

I 2016 skal NAU derfor have fokus på at implementere de tiltag denne strategi kommer til at 

indeholde. Dette betyder eksempelvis et større fokus på kurser og anden opkvalificering af 

medlemmerne. Derudover skal NAU arbejde på at udvikle nye nationale arrangementer, som i tråd 15	  

med servicestrategien skal tilpasses behovene hos medlemmerne.  

 

Medlemskommunikation 

I forbindelse med at NAU vil rette fokus mere indad, vil NAU også have større fokus på kontakten 

til og mellem medlemmer. I denne forbindelse vil NAU udarbejde en 20	  

medlemskommunikationsstrategi, som eksempelvis skal sikre formidlingen af NAUs tilbud til 

medlemmerne. Derudover vil NAU styrke kommunikationen mellem medlemmerne. Dette kan ske 

gennem sociale medier og opfordring til at støtte arrangementer af ungdomsråd i nærområdet. NAU 

vil desuden forsøge at udarbejde en kommunikationsguide til medlemmerne med konkrete 

værktøjer til større synlighed i medierne. 25	  

 

Større fokus på medlemspleje 

NAU vil i 2016 have stort fokus på opkvalificeringen af medlemmerne. I den forbindelse vil 

kursusudbuddet blive revideret og kursusfolder blive opdateret. Derudover har NAU en klar 

målsætning om at besøge alle medlemmer i løbet af en periode på 2 år. NAU vil igennem disse 30	  

besøg og gennem kontakt til rådene i øvrigt kortlægge hvilke medlemmer der har særlige behov, og 

disse vil blive prioriteret højest i forbindelse med medlemsplejen. Alle råd med særlige behov skal 

identificeres og kontaktes inden sommeren 2016. 
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NAU vil i medlemsplejen desuden have særligt fokus på nystartede ungdomsråd, for at sikre at de 

bliver godt etablerede	  og rustet til fremtidens udfordringer. Der vil eksempelvis blive lavet en 

særlig velkomstpakke til nye ungdomsråd, som NAU vil have en målsætning om at besøge senest 6 

måneder efter opstart.  
 5	  

 


