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Formandens beretning – Netværket af Ungdomsråd 2016 
 

Følgende beretning for perioden fra Landsmødet 2015 til Landsmødet 2016 har til formål at tegne et 
billede af aktiviteten i organisationen i denne periode. Beretningen aflægges af formanden på vegne 
af ledelsen, for at give medlemmerne et indblik i organisationens arbejde. Beretningen er opdelt i en 
organisatorisk og en politisk beretning og tager i bredt omfang udgangspunkt i arbejdsprogrammet 
for 2016.  
 
Overordnet har NAU haft en meget tilfredsstillende periode med et højt aktivitetsniveau, som har 
ledt hen mod en stor grad af opfyldelse af det må, der var fastsat for perioden. En stor del af punk-
terne i arbejdsprogrammet for 2016 er blevet opfyldt, og de øvrige arbejdes der med i større eller 
mindre udstrækning.  
 

Organisatorisk beretning 
 
I 2015 havde NAU med stor succes fokus på at ekspandere organisationen. I 2016 har fokus i stedet 
været på at konsolidere den udvidede organisation og medlemmerne i den. Det har betydet et øget 
fokus på den interne organisationsudvikling og på medlemspleje, hvilket bl.a. er kommet til udtryk 
igennem udarbejdelsen af en strategi for medlemsservice.  
 
Økonomi 
For at fremtidssikre organisationen, har det været en prioritet at have fokus på at styrke økonomien i 
2016. Dette er bl.a. kommet til udtryk igennem et øget fokus på fondsbevillinger, tilskud o. lign. til 
NAU’s drift og aktiviteter. NAU har i 2016 bl.a. fået støtte til afholdelsen af en projektweekend, 
hvilket frigiver midler til organisationens øvrige aktiviteter. Arbejdsprogrammet indeholder desu-
den en målsætning om en bevilling på finansloven. Dette er ikke opnået, men ledelsen understreger, 
at det er en lang proces. Slutteligt har NAU arbejdet med at styrke den interne økonomistyring, 
hvilket resulterer i, at NAU er i stand til at afslutte 2016 et mindre overskud, på trods af et mindre 
tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd end foregående år.  
 
Konsolidering 
Den interne organisationsudvikling har været et vigtigt fokus for NAU i 2016. Organiseringen af 
arbejdet i ledelsen og på sekretariatet har bidraget til, at NAU har kunnet arbejde mere og bedre i 
2016. Vi har desuden udarbejdet et nyt idé- og visionspapir, for at skærpe NAU’s profil. Samtidig 
har der været fokus på at indlemme flere eksisterende ungdomsråd i organisationen, hvilket har re-
sulteret i 5 yderligere medlemmer i 2016. Endeligt har der været fokus på de eksisterende medlem-
mers udvikling, bl.a. gennem medlemsarrangementer og medlemspleje.  
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Implementering af servicestrategi 
I 2015 og 2016 har NAU arbejdet med udformningen af en strategi for medlemsservicen i organisa-
tionen. Strategien har til formål at styrke organisationens arbejde med at styrke det lokale arbejde i 
ungdomsrådene, og er baseret på en medlemsundersøgelse, som har kortlagt medlemmernes ønsker 
og behov. Store dele af servicestrategien er allerede implementeret, bl.a. en ændring af den interne 
kommunikation, udvikling af nye medlemsarrangementer, medlemsbesøg og andre mindre tiltag. 
Andre punkter i strategien skal der fortsat arbejdes videre på, herunder bl.a. en opdatering af NAU’s 
udbud af kurser og workshops. Dette arbejde fortsætter i 2017. 
 
Medlemskommunikation 
I forbindelse med udarbejdelsen af en servicestrategi, har NAU også udarbejdet en strategi for med-
lemskommunikationen. Denne strategi er i vidt omfang allerede implementeret. Dette betyder, at 
NAU har introduceret et nyt nyhedsbrev, at kommunikationen på Facebook er blevet opdateret, og 
at NAU’s hjemmeside er blevet opdateret. Dette har styrket formidlingen af NAU’s tilbud til med-
lemmerne. I NAU’s fællesforum på Facebook, er der desuden blevet arbejdet for at styrke kommu-
nikationen mellem medlemmerne, bl.a. ved at systematisere erfaringsudveksling via forummet. 
NAU har ikke i 2016 udarbejdet en guide til medlemmerne vedrørende lokal synlighed i medier o. 
lign, som arbejdsprogrammet opsatte en målsætning omkring.  
 
Regionalt samarbejde 
Som en del af arbejdet for at styrke kommunikationen mellem medlemmerne, har NAU arbejdet 
med regionalt samarbejde i 2016. Ledelsen har undersøgt mulighederne for udformningen af et 
samarbejde og har undersøgt medlemmernes ønsker og behov i denne sammenhæng. NAU har dog 
valgt at udsætte yderligere arbejde pga. manglende ressourcer.  
 
Fokus på medlemspleje 
Som tidligere nævnt, har en målsætning i forbindelse med udarbejdelsen af en servicestrategi været 
at opdatere NAU’s udbud af kurser og workshops. I servicestrategien har NAU fastlagt et mini-
mumsudbud af workshops, som enten er udarbejdet eller er under udarbejdelse. Derudover mangler 
NAU dog at revidere udbuddet og formidle et nyt udbud til medlemmerne. Dette arbejde fortsætter i 
2017.  
 
Et andet fokus i arbejdsprogrammet er medlemsbesøg. Målsætningen er, at alle medlemsråd skal 
besøges inden for en periode på maksimalt 2 år, samt at nye medlemmer skal besøges inden for 6 
måneder efter indmeldelse. Vi har i høj grad besøgt nye medlemmer. Derudover har vi i 2. halvår 
haft et stærkt fokus på medlemsbesøg generelt. Vi har i 2016 derfor nået at besøge ca. 1/3 af alle 
medlemmer, og vurderer at det meget realistisk at besøge resten i løbet af 2017. Vi har samtidig 
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identificeret medlemmer med særlige udfordringer, som vi har forsøgt at prioritere ifm. medlemsbe-
søg o. lign.  
 
Internationalt arbejde 
Det internationale arbejde har været en større prioritet i 2016, end det tidligere har været. Dette 
skyldes bl.a. et ønske om at styrke erfaringsudvekslingen, og uden for Danmark, samt et ønske om 
at hente inspiration til at udvikle organisationen og ungdomsrådsarbejdet generelt. I 2016 har NAU 
bl.a. deltaget i en nordisk ungdomskonference i Finland og en studietur i Grækenland. Derudover 
har NAU haft besøg fra islandske og finske ungdomsråd. Det internationale engagement har således 
været stort.  
 
NAU har desuden arbejdet sammen med Sveriges Ungdomsråd og den finske paraplyorganisation 
for ungdomsråd, Nuva Ry, for at arrangere en nordisk ungdomsrådskonference, som skulle bane ve-
jen for samarbejde mellem ungdomsråd i Norden, som er en målsætning i arbejdsprogrammet. Pro-
jektet har ikke fået støtte i 2016, og har derfor ikke været muligt at afholde, og der arbejdes derfor 
videre på projektet i 2017. Projektet har dog styrket netværket og samarbejdet mellem de nordiske 
paraplyorganisationer for ungdomsråd.  
 
Medlemsarrangementer 
I 2016 har NAU afholdt 3 medlemsarrangementer; Landsmødet, Årsmødet og en projektdag. Dette 
er således ét arrangement mindre end i 2015, hvilket til dels skyldes mangel på ressourcer i starten 
af året.  
 
Årsmødet havde i år fokus på to forskellige spor; lokal indflydelse og madprojekter. Fokusset på 
madprojekter kommer som en naturlig følge af NAU’s samarbejde med 4 andre aktører om projek-
tet, Madfællesskaberne. Fokusset på lokal indflydelse ser NAU som en af kernerne i ungdomsråds-
arbejdet. NAU havde gode erfaringer med at dele arrangementet i to spor, for bedre at kunne til-
fredsstille forskellige råds profil.  
 
Med støtte fra Kulturstyrelsen afholdte NAU en projektdag i september. Formålet med dagen var, at 
deltagerne skulle kunne gå derfra med et færdigt projekt. Formatet for et medlemsarrangement har 
været et forsøg, som på den ene side giver fordele ift. ressourceforbruget og deltagerprisen, men 
samtidig udfordrer på indholdssiden, da indholdet skal komprimeres. I forhold til indholdet på pro-
jektdagen, må arrangementet siges at have været en succes. Deltagerantallet var dog meget lavt, 
hvilket bl.a. skyldes det valgte tidspunkt samt at arrangementet blev afviklet på én dag.  
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Foruden det formelle Landsmøde, vil der på dette arrangement også været fokus på opkvalificering 
af medlemmerne, bl.a. igennem en kreativ proces, hvor deltagerne skal arbejde med samarbejder på 
flere niveauet.  
 
Konference for kommunale kontaktpersoner 
NAU har i flere år afholdt en konference for kommunale kontaktpersoner for ungdomsråd. I marts 
afholdte NAU dette års konference, som havde endnu større succes end tidligere år. Formålet med 
konferencen er, at styrke de kommunale kontaktpersoners kompetencer og udveksle erfaringer mel-
lem dem, så de bedre kan støtte arbejdet i ungdomsrådene. Årets konference har haft et større delta-
gerantal end tidligere, og har haft meget positive tilbagemeldinger.  
 
Medlemmernes aktivitetsniveau 
Det er både godt for NAU som organisation og for de enkelte medlemmer, at aktivitetsniveauet et 
højt. Det har også i 2016 været tilfældet, hvor medlemmernes aktiviteter har spændt over alt fra 
madarrangementer over demokratidage til udarbejdelse af en ungepolitik. De meget varierede vid-
ner om, at ungdomsrådsarbejdet er præget af nytænkning, innovation og kreativitet. Det betyder 
samtidig, at ungdomsrådene får stadig større anerkendelse lokalt, og at NAU har endnu bedre mu-
lighed for at fortælle de gode historier, om alt det ungdomsrådene kan gennem kulturelt og politisk 
arbejde af og for unge.  
 

Politisk beretning 
 
Med en styrket organisation, som har arbejdet for at konsolidere den hidtidige udvikling, har NAU 
også mulighed for at spille en større rolle nationalt og indgå i større samarbejder. Dette har NAU 
taget de første skridt til i 2016.  
 
Fortsat samarbejde med Kulturministeriet 
I forlængelse af samarbejdet om projekt UR2015, som skulle oprette ungdomsråd i flere af landets 
kommuner, har det været en målsætning, at bibeholde de gode samarbejde med Kulturministeriet. 
Dette har NAU primært gjort gennem et styrket samarbejde med Kulturstyrelsen, som har det dagli-
ge ansvar for arbejde med ungekultur. Kulturstyrelsen deltager bl.a. i en netværksgruppe som NAU 
har taget initiativ til, som desuden rummer elevorganisationer og andre ungdomsorganisationer. 
NAU er stadig en naturlig samarbejdspartner for Kulturstyrelsen i arbejdet med ungekultur og ind-
dragelse af unge. NAU er desuden repræsenteret i Kulturstyrelsens tænketank for ungekultur. Den-
ne del af samarbejdet er således stærkt, mens NAU i fremtiden kan arbejde for at styrke samarbejde 
med det politiske niveau.  
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Samarbejdspartnere 
For en lille organisation som NAU, er det vigtigt at kunne indgå samarbejde med andre organisatio-
ner. Dette har vi gjort i 2016, og har samtidig haft fokus på, at samarbejder skulle have en værdi for 
NAU og NAU’s medlemmer. I 2016 har NAU bl.a. samarbejdet med elevorganisationerne, DUF og 
Ungdomsringen i et nyt ”Ungenetværk”. Dette samarbejde har primært haft til formål at udveksle 
erfaringer mellem landsorganisationerne. På længere sigt kan det dog udvikle sig til mere konkrete 
samarbejder.  
 
Madfællesskaberne 
I 2016 har indgået et samarbejde med Ungdomsbureauet, Professionshøjskolen Metropol, Suhrs 
Højskole og Glostrup Albertslund Produktionsskole om projektet, Madfællesskaberne. Projektet har 
fået støtte fra Nordeafonden til arbejde med mad og måltider som katalysator for unge fællesskaber. 
NAU deltager i en del af projektet kaldet Madambassadørerne, som uddanner unge fra ungdomsrå-
dene til ambassadører for madfællesskaber. 8 ungdomsråd har i den forbindelse deltaget i et højsko-
leophold, som har skullet klæde dem på til at lave arrangementer med mad som omdrejningspunkt. 
Dette projekt giver ungdomsrådene konkrete kompetencer og mulighed for at lave flere arrange-
menter, og styrker derfor både medlemmerne og NAU. Projektet fortsætter i 2017 og 2018.  
 
Folkemøde og Kulturmøde 
Folkemødet er god platform for at dele sit budskab med mange forskellige interessenter. Dette har 
været en målsætning for NAU i 2016, og arbejdsprogrammet nævner bl.a. deltagelsen i flere debat-
ter og arrangementer som måde at opnå dette på. Selvom NAU ikke har deltager i flere debatter end 
i 2015, har NAU effektivt delt budskabet til et stort antal interessenter bl.a. gennem møder og delta-
gelse i arrangementer. Dette har ført til en udvidelse af netværket, nye samarbejdspartnere og kon-
krete samarbejder samt et større kendskab til NAU. Deltagerantallet fra ungdomsrådene har i år væ-
ret lavere end de tidligere år, men det er NAU’s opfattelse, at udbytter for organisationen har været 
større.  
 
Også på Kulturmødet har det været en målsætning for NAU at være mere synlige. Dette er ikke i 
særlig grad opfyldt, og NAU har ikke haft et officielt program på Kulturmødet. NAU har dog været 
tilstede på Kulturmødet, og anerkender samtidig De Unges Råd på Mors for deres store indsats.  
 
Ungdommens Folkemøde 
Foruden det klassiske Folkemøde på Bornholm, har NAU i år deltaget på Ungdommens Folkemøde 
(UFM) arrangeret af Ungdomsbureauet. På UFM har NAU haft sig egen stand og har afholdt en 
workshop for en gruppe af gymnasieelever, som har deltaget på UFM i forbindelse med undervis-
ningen. NAU har fået stor synlighed på UFM, både hvad angår unge, ungdomsorganisationer og 
medier. Deltagelsen på UFM var derfor på flere områder en succes for NAU’s interessevaretagelse.  
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Offentlig meningsdannelse 
Ungdomsråd er en vindersag. Derfor skal de gode historier om ungdomsråd og NAU’s arbejde deles 
med så mange andre som muligt. NAU har derfor haft en målsætning om at komme i medier, debat-
ter o. lign. Dette er lykkedes i vid udstrækning, og NAU har haft flere historier i nationale medier, 
og har bidraget til mange historier i regionale medier. Særligt i forbindelse med Folkemødet og 
Ungdommens Folkemøde har NAU været synlig i medierne. NAU og ungdomsråd har dog ikke væ-
ret omtalt i medier lige så mange gange som i 2015, og det kan derfor ikke siges, at NAU har opnå-
et stor gennemslagskraft i medierne, som arbejdsprogrammet opsatte en målsætning for. NAU må 
dog rose sine medlemmer for evnen til at få historier i medierne. Dette har gavnet hele organisatio-
nen.  
 
Ungdomspolitikker 
Ungdomspolitikker har været et stærkt fokus i arbejdsprogrammet og for NAU i 2016. Arbejdspro-
grammet opsætter et mål om, at NAU skal vejlede kommuner i, hvordan man laver en god ung-
domspolitik. NAU har i dette arbejde lagt ud med et omfattende arbejde for at kortlægge ungdoms-
politikker i Danmark, både hvad angår udbredelsen, udformningen og indholdet af ungdomspolitik-
ker. Dette har ført til udarbejdelsen af en guide til kommuner og ungdomsråd, som kan bruges i ud-
arbejdelsen af en ungdomspolitik. Denne guide forventes at kunne udsendes i starten af 2017. I 
2016 har NAU dog også haft fokus på at gøre opmærksom på vigtigheden af ungdomspolitikker, 
hvorfor ungdomspolitikker både har været fokus på Folkemødet og i NAU’s kommunikation heref-
ter.  


