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Forslag til arbejdsprogram 2017 

Medlemmer 

Et af de mest centrale formål i NAU er, at udvikle og styrke medlemmerne. Dette arbejder NAU 

altid for at gøre bedst muligt. Det betyder i 2017 bl.a. et øget fokus på kompetenceudvikling af 

medlemmerne samt medlemsbesøg. Foruden at servicere de eksisterende medlemmer, er det også 5	

vigtigt for NAU, at få flere medlemmer, således at så mange engagerede unge som muligt 

repræsenteres af NAU. 

 

Medlemspleje 

I første halvdel af 2016 udfærdigede NAU en servicestrategi med udgangspunkt i den 10	

medlemsundersøgelse, der blev sendt ud til medlemsrådene. I 2017 skal fokus derfor være på at 

implementere de tiltag, denne strategi indeholder. Dette betyder eksempelvis et større fokus på 

udbuddet af workshops, revidering af NAU’s interne såvel som eksterne kommunikation samt en 

kategorisering af medlemsrådenes livsfaser. Dette gøres med henblik på, at NAU bliver bedre til at 

vejlede de enkelte råd ud fra deres behov.  15	

 

Medlemsbesøg 

NAU er fortsat af den overbevisning, at medlemsbesøg på et kontinuerligt plan er en vigtig del af 

vores virke som organisation. Uden vores medlemsråd er NAU ingenting, og det er derfor vigtigt, at 

vi også fremadrettet har fokus på at besøge de ungdomsråd, der er medlemmer. Derfor vil NAU 20	

også i 2017 prioritere besøg hos de enkelte medlemsråd i landet højt. Det er NAU’s målsætning 

altid at have opdateret viden om alle medlemsråds aktuelle situation, og at der ikke går mere end to 

år mellem medlemsbesøg. 

 

Organiseringsgrad 25	

NAU er i de seneste år steget markant i medlemstal. Dette skyldes bl.a. et stort arbejde fra 

organisationens side for at oprette ungdomsråd i flere kommuner. Samtidig er der generelt set 

kommet et større fokus på ungdomsråd i kommunerne. Enkelte ungdomsråd er dog ikke medlem af 

NAU, og får således ikke det fulde udbytte af organisationen og dens netværk. I denne forbindelse 

vil NAU også skulle undersøge, hvad der ligger til årsag for den manglende indmeldelse. Herudfra 30	
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kan NAU bl.a. forsøge at tilpasse organisationens tilbud, så de dækker bredere. NAU vil derfor 

arbejde på, at flere af de eksisterende ungdomsråd meldes ind i NAU, således at 

organiseringsgraden forbedres - altså at en større andel af ungdomsrådene i Danmark er medlem af 

organisationen. En forbedret organiseringsgrad betyder også, at NAU står stærkere i arbejdet med at 

repræsentere alle ungdomsråd i Danmark.  5	

 

Organisation 
For bedst at understøtte den lokale udvikling i ungdomsrådene, er det vigtigt at NAU som 

organisation er stærk. Samtidig er det vigtigt, at NAU konsolideres i en periode med hastigt 

ændrede forudsætninger for organisationen. Derfor vil såvel den interne organisationsudvikling og 10	

profileringen af NAU udadtil være et vigtigt fokus.  

 

Økonomi 

NAU har i 2016 arbejdet for at styrke økonomien. Allerede i slutningen af 2016 kommer NAU dog 

til at opleve udfordringer grundet ændringer i driftstilskuddet fra DUF. Dette betyder, at NAU går 15	

en meget økonomisk usikker fremtid i møde. Derfor vil NAU’s mål i 2017 være at fremtidssikre 

organisationen og forebygge et evt. tab i tilskud. Dette gøres bl.a. ved et øget fokus på alternative 

indtjeningsmuligheder, som fx fundraising til enkeltstående events og længerevarende projekter. 

Derudover vil NAU arbejde for at finde andre faste indtægtskilder, fx ved at arbejde for at komme 

på finansloven. 20	

 

Organisationskultur 

I NAU ønsker vi fremadrettet at have et øget fokus på organisationskulturen. Det er NAU’s 

målsætning at der skabes en større sammenhængskraft i organisationen, og at der bliver større 

bevidsthed omkring NAU i de enkelte ungdomsråd. Vi vil fortsat lægge vægt på, at vores 25	

medlemsråd hele tiden har mulighed for at være opdaterede på det seneste nye i NAU. Samtidig vil 

vi arbejde for, at alle medlemmer føler sig som en del af organisationen. Større gennemsigtighed 

internt i organisationen og derved større informations- og vidensdeling er medvirkende til, at 

medlemsrådene bliver inddraget endnu mere i NAU’s arbejde. 
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Internationalt arbejde 

I de seneste år har NAU arbejdet for at øge samarbejdet med ungdomsråd og lignende 

organisationer i andre lande. Dette har bl.a. været for at hente inspiration og udveksle erfaringer 

med andre landsorganisationer. NAU vil i fremtiden arbejde på et tættere samarbejde med de 

nordiske ungdomsråd og evt. andre internationale samarbejdspartnere, som kan munde ud i et 5	

internationalt seminar eller lignende arrangementer. Dette seminar skal skabe grobund for 

udveksling af erfaring på tværs af grænser.  

 

Profilering af NAU 

NAU er en organisation i vokseværk. Derfor vil NAU i fremtiden arbejde for en endnu stærkere og 10	

klarere profil. Dette vil være til gavn for medlemsrådene og organisationen internt, og samtidig 

have vigtig betydning, når NAU indgår i samarbejder udadtil. Derfor skal det formidles tydeligere, 

hvad NAU kan og tilbyder, både internt og eksternt. Vi vil i dette arbejde tage udgangspunkt i 

servicestrategien, som er udarbejdet i 2015-2016. 

 15	

NAU’s deltagelse i arrangementer  
Foruden NAU’s egne arrangementer deltager NAU ofte i andre arrangementer. Dette har NAU gjort 

ud fra en betragtning om, at deltagelsen enten har haft en værdi direkte for medlemmerne eller for 

organisationen som helhed. NAU skal i 2017 fortsat prioritere at deltage i andre arrangementer og 

fortsat være opmærksom på, hvilken nytte organisationen eller medlemmerne får ud af deltagelsen. 20	

NAU vil i 2017 især have fokus på deltagelsen på Folkemødet og Ungdommens Folkemøde. Her 

skal NAU arbejde for større synlighed og øget kontakt til politikere, organisationer, medier mm. 

 

Politik 
Et vigtigt arbejde i ungdomsrådene er, at styrke den demokratiske bevidsthed og facilitere unges 25	

engagement i lokalsamfundet. Derfor er det naturligt for NAU at have fokus på store begivenheder i 

demokratiet, som kommunalvalget i 2017. NAU skal både arbejde med denne vigtige begivenhed og 

samtidig være skarpe i vores nationale arbejde for at varetage ungdomsrådenes interesser.  

 

KV17 30	

NAU ser det som en naturlig del af vores arbejde at have fokus på det kommende kommunalvalg i 

2017. Derfor vil NAU i 2017 lave en landsdækkende kampagne og nationale arrangementer, der 
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sætter fokus på unges deltagelse i demokratiet og demokratisk dannelse. NAU skal desuden 

understøtte lokale aktiviteter arrangeret af de enkelte ungdomsråd 

 

Offentlig meningsdannelse 

NAU og ungdomsråd har oplevet stor fremgang de seneste år. På den baggrund er det vigtigt at 5	

overveje hvilke af NAU’s værdier, vi fremadrettet skal profilere os på netop nu. Dette vil tage 

udgangspunkt i NAU’s idé- og visionspapir. NAU bør arbejde for, at ungdomsråd kommer til at 

spille en større rolle i den offentlige debat, når der debatteres politik, demokrati, kultur og 

indflydelse i forhold til unge. De gode historier fra ungdomsrådene bør komme frem i debatten, som 

eksempler på hvor vigtige ungdomsråd er. Derudover skal NAU som organisation arbejde for større 10	

gennemslagskraft, for bedre at kunne tale ungdomsrådenes sag. I arbejdet med den offentlige 

meningsdannelse vil NAU særligt fokusere på større tilstedeværelse i regionale og nationale medier.  

 

Ungepolitikker 

Rundt om i Danmark har flere kommuner udarbejdet en ungepolitik, der understøtter og fremmer 15	

tiltag for unge, og giver unge mulighed for indflydelse. Det ses som en naturlig del af NAU’s 

formål at skabe et mere ungdomsvenligt samfund, hvor unges egne initiativer kan have grobund. 

Derfor skal NAU arbejde på, at flere kommuner skal have en ungepolitik. Arbejdet i 2016 med at 

lave en guide om udformning, indhold og implementering af en ungepolitik skal udbredes og deles 

med interesserede. Det er vigtigt, at ungepolitikken laves i samarbejde med unge, og at de unge får 20	

konkrete tiltag med i politikken, så deres projekter enten stadfæstes eller udvikles. 

 

Samarbejde 
NAU vil i det kommende år have fokus på projekter i samarbejde med andre aktører, og tænke ud af 

boksen i forhold til, hvem disse samarbejdsparter kunne være, og hvordan de kan bruges. NAU 25	

ønsker at fortsætte og videreudvikle det gode arbejde, vi allerede har med flere samarbejdsparter, 

dog skal organisationens samarbejdspartnere være med til at skabe udbytte for NAU og NAU’s 

medlemmer, ligeså vel som for samarbejdsorganisationerne. I det fremtidige arbejde med 

samarbejdspartnere vil NAU være yderligere opmærksomme på NAU’s egennytte og kun indgå 

samarbejder som ikke begrænser NAU’s ressourcer til det daglige arbejde. 30	

 

 


