
 

Dialogpunkt på Årsmødet 2017 – organisationsudvikling 
 

Indledning 
Årsmødet giver mulighed for at samle organisationen, gøre status og diskutere akut-
elle emner. På dette årsmøde har vi valgt, at sætte fokus på organisationsudvikling i 
NAU, har derfor sat et dialogpunkt på dagsordenen. Dette papir uddyber, hvad vi 
skal diskutere på mødet og efterfølgende frem mod Landsmødet i november.  
 
En organisation som NAU er naturligt i konstant udvikling, og det er altid vigtigt at 
overveje, hvilken vej man ønsker organisationen skal udvikle sig. Når det er særligt 
vigtigt for os lige nu, skyldes det både, at vi selv er vokset og har udviklet os, og at 
betingelserne for at drive en organisation som NAU ændrer sig. 
 
De seneste år er NAU vokset markant, og mange flere ungdomsråd er blevet en del 
af vores organisation. Derfor er det nu endnu vigtigere at have fokus på sammen-
hængskraften i organisationen, og på hvad det er der binder os sammen. Dette ar-
bejde tog vi allerede fat på i slutningen af 2016, hvor vi vedtog en ny ”Ide og vision” 
for NAU. Vi vil dog gerne arbejde endnu mere med organisationskulturen og sam-
menholdet i organisationen.  
 
NAU modtager årligt et tilskud fra Tips- og lottemidlerne, som udgør størstedelen af 
vores økonomi. Midlerne fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd, som for nylig har 
justeret reglerne for, hvordan midlerne uddeles. Dette betyder, at kan være nødsa-
get til at lave nogle mindre justeringer i vores organisation, for fortsat at kunne få 
midler til vores arbejde med at styrke ungdomsrådene i Danmark.  
 
Vi har derfor brug for at diskutere to punkter på Årsmødet: 
NAU’s identitet og formål – Hvorfor er NAU vigtigt, og hvad binder os sammen? 
Medlemsforhold – Hvem er NAU’s medlemmer og hvordan organiserer vi dem? 
 
Vores diskussioner stopper ikke på Årsmødet. Vores arbejde skal munde ud i en 
ændring af vores vedtægter, så vores formål, identitet og medlemsforhold træder 
endnu tydeligere frem. Målet dog ikke blot en ændring af et formelt papir – dette er 
blot et led i udvikling af organisationen. Frem mod Landsmødet vil vi arbejde meget 
mere med området, og vil meget gerne inddrage alle organisationens medlemmer. 
Derfor holder vi bl.a. to åbne møder og giver plads til endnu mere dialog på Lands-
mødet. Vi sender flere informationer ud om begge dele senere.  
 
  



 

NAU’s formål og identitet 
Formålet er kernen i enhver organisation og fungerer som et pejlemærke vi vejer alt 
vores arbejde op imod. Vores nuværende formål lyder således: 
 

”Netværket af Ungdomsråd er en landsdækkende, tværpolitisk forening, 
hvis formål er at understøtte ungdomsrådene i at udvikle lokale ung-
domsmiljøer og facilitere kommunens unges samfundsengagement, ved 
at: 

  
- udvikle og styrke medlemmerne 
- inspirere og hjælpe unge til aktiv deltagelse 
- styrke samarbejdet mellem medlemmerne 
- udbrede kendskabet til ungdomsråd og give ungdomsråd større 

gennemslagskraft 
- varetage medlemmernes interesser” 

 
Vi ønsker ikke at lave væsentligt om i, hvad NAU’s opgave er. Vores ønske er, at vo-
res identitet kommer til at fremgå tydeligere af vores formålsformulering. Vi har i 
vores nuværende formål defineret klart, hvad NAU er, men vi kan blive endnu klare-
re på, hvorfor NAU er til.  
 
”Magenta feeling” 
Vi tror på, at en væsentlig del af NAU’s identitet ligger i det helt særlige fællesskab, 
der opstår mellem ungdomsrådene, især på vores arrangementer. Et fællesskab som 
både handler om, at vi dybest set alle kæmper for den samme sag, selvom vores re-
spektive ungdomsråd er vidt forskellige, men også et fællesskab som rækker ud 
over tilknytningen til et ungdomsråd. Dette giver en helt særlig stemning og følelse 
på alle NAU’s arrangementer. Vi har valgt at kalde det ”Magenta feeling”, afledt af 
farven på vores logo.  
 
På Årsmødet vil vi forsøge at komme endnu tættere på, hvad identitet består i. Vi 
skal bl.a. diskutere, hvad det egentlig er for en følelse man får på et NAU-
arrangement, og om den er fælles for alle. Samtidig bliver der også mulighed for at 
snakke om alle de andre ting der gør NAU vigtig, så vi kan samle det til en mere 
præcis formålsformulering.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Medlemsforhold 
Et af kravene for at kunne modtage Tipsmidler er, at man klart kan definere, hvilke 
medlemmer organisationen har. I vores vedtægter har vi defineret, hvem der kan 
være medlem af NAU, men denne definition er imidlertid meget upræcis. Vi har der-
for arbejdet med en præcisering, hvor vi opdeler vores medlemmer i forskellige ka-
tegorier efter hvordan de er organiseret. Det er vigtigt for os at understrege, at kate-
goriseringen ikke er rangering af vores medlemmer, eller at nogen grupper giver 
særlige rettigheder – det er blot et praktisk værktøj.  
 
Den nuværende medlemsdefinition lyder således: 
 

”Som medlemmer af NAU accepteres demokratisk funderede organer, der 
repræsenterer de unge i kommunen, herunder ungdomsråd, ungdomshu-
se, børne- og ungebyråd, og lignende, som er anerkendt af ledelsen eller 
landsmødet ved simpelt flertal.” 

 
Vi ønsker fortsat, NAU skal organisere demokratisk funderede organer, der repræ-
senterer de unge i kommunen. Vi ønsker dog at præcisere, hvordan dette arbejde 
kan organiseres, eftersom et medlem af NAU ikke nødvendigvis behøver hedde et 
ungdomsråd. Vi foreslår følgende kategoriseringer: 
 

a. Valgt råd/bestyrelse 
Alle organets medlemmer vælges ved en demokratisk valghandling. Valghandlingen 
kan ske ved et direkte valg, hvortil alle kommunens unge har stemmeret, eller ved 
en generalforsamling, hvortil alle kommunens unge har adgang.  
 

b. Repræsentativ udpegelse 
Organets medlemmer udpeges af andre organer i kommunen. Dette kan bl.a. være 
uddannelsesinstitutionernes elevråd. De udpegende organer skal i al væsentlighed 
sikre en repræsentativ fordeling af kommunens unge og alle kommunens unge skal 
være repræsenteret igennem en af de udpegende organer.  
 

c. Valg kombineret med repræsentativ udpegelse 
Organets medlemmer er enten valgt ved en demokratisk valghandling eller udpeget 
af andre organer. De udpegende organer skal udgøre et bredt udsnit af de unge i 
kommunen, men skal ikke nødvendigvis omfatte samtlige unge.  
 

d. Fri organisering 
Organets møder er åbne for alle kommunens unge i et bestemt aldersspænd og alle 
der møder op til møderne har demokratisk indflydelse på organets beslutninger.  
 



 

Udpeges der et forretningsudvalg, som ikke alene har væsentlig beslutningskompe-
tence, placeres organet i gruppe d, fremfor gruppe a.  
 

e. Øvrige konstellationer 
Øvrige kombinationer af de ovenstående kategorier eller andre konstellationer der 
falder uden for a-d, men som formålsmæssigt dækker unge i hele kommunen og 
som er demokratisk funderet.  
 
 
Foruden kategoriseringerne arbejdes der med øvrige afgrænsninger, således at ikke 
alle frivillige foreninger med en demokratisk valghandling kan være medlem af NAU. 
Denne afgrænsning er ikke færdiggjort, men vil formentlig indeholde nogle af føl-
gende punkter: 
 

- Organet repræsenterer de unge i kommunen 
- Organet faciliterer samfundsengagement 
- Organet tilslutter sig NAU’s formål 

 
Dialogen på Årsmødet 
Dialogpunktet er sat på dagsordenen søndag på Årsmødet. Vi har sammensat en 
proces med en blanding af forskellige dialogformer, som vi håber gør os klogere på 
de mange spørgsmål, der stadig er. Vi samler op på dialogen og bruger de inputs der 
kommer til den fortsatte proces, og der træffes således ingen beslutninger om ind-
holdet i dette papir på Årsmødet.  
 
 
Vi håber på en god dialog til Årsmødet.  
 
På vegne af NAU’s ledelse 
 
Nicolai Boysen 
Formand for Netværket af Ungdomsråd 


