
	

Formandens beretning – Netværket af Ungdomsråd 2017 

 
Denne beretning for perioden fra Landsmødet i 2016 til Landsmødet i 2017 har til formål 

at tegne et billede af arbejdet i organisationen i perioden. Beretningen aflægges årligt af 

formanden på vegne af ledelsen, for at give medlemsrådene en indsigt i NAU’s arbejde. 

Beretningen tager i høj grad udgangspunkt i arbejdsprogrammet for samme periode, og er 

opdelt i en organisatorisk og politisk beretning.  

 

Overordnet har 2017 været et begivenhedsrigt år for NAU og har været præget af store 

omskiftninger både internt i organisationen og i de omkringliggende forudsætninger. Dele 

af disse omskiftninger har været en udfordring for NAU som organisation, men har 

samtidig også kunnet ses som muligheder for udvikling af organisationen. Samlet set har 

NAU opfyldt størstedelen af de målsætninger, der blev sat i arbejdsprogrammet og har 

haft et højt aktivitetsniveauet. Dette uddybes i de efterfølgende afsnit.  

 

Organisatorisk beretning 

 
Medlemspleje 

Det har i 2017 været en prioritet at opdatere NAU’s udbud af kurser og workshops, så de 

bedst muligt støtter op om medlemmerne. Dette har været et længerevarende arbejde, og 

har ført til et nyt kursuskatalog, som er tilgængeligt for medlemmerne. Der har samtidig 

været gjort en indsats for at styrke den løbende kommunikation med rådene og bl.a. 

derigennem opnå en mere opdateret viden om de enkelte råd. Dette er til dels opnået 

igennem en mere strategisk brug af NAU Fællesforum på Facebook og igennem flere 

medlemsbesøg. Der er ikke opnået en tilstrækkelig kategorisering  

 

Medlemsbesøg 

Punktet medlemsbesøg har været højt prioriteret i 2017, og det er lykkedes os at 

gennemføre medlemsbesøg hos lige under halvdelen af vores medlemmer, og vi 

forventer at nå op over halvdelen inden årsskiftet. Det store antal medlemsbesøg er især 

blevet gjort muligt af en bevilling fra Tuborgfondet, som har været anvendt til at 

gennemføre en medlemstour. I forbindelse med projektet ”Unge Stemmer – nye veje til 

demokratisk deltagelse” er det samtidig blevet gjort muligt at gennemføre over 40 

medlemsbesøg i 2018.  



	

Organiseringsgrad 

Overordnet set har arbejdet med at forbedre organiseringsgraden af ungdomsråd i 

Danmark ikke været særligt succesfuldt i 2017. NAU har fået 3 indmeldelser i løbet af 

året, men har samtidig også fået 3 udmeldelser. Dette kan vidne om, at NAU ikke i 

tilstrækkelig grad har tilpasset organisationens tilbud, så de dækker tilstrækkeligt bredt. 

Det vil ledelsen derfor arbejde videre med i 2018. Det skal dog samtidig nævnes, at NAU i 

2017 har haft kontakt til en række ungdomsråd under opstart, som endnu ikke er 

indmeldt i organisationen. Det forventes derfor, at organiseringsgraden kan forbedres i 

2018.  

 

Økonomi 

Ved udgangen af 2016 var ledelsen klar over, at 2017 ville blive et økonomisk usikkert år, 

særligt grundet ændringer i DUF’s tilskudsregler. I løbet af 2017 er det dog blevet klart, at 

NAU ville få tildelt væsentligt færre midler i 2017 end i 2016. Vi har derfor været 

nødsaget til at spare på bl.a. personaleudgifter, og har kørt sekretariatet med færre 

ansatte og færre timer end tidligere år. Dette har været en udfordring for det daglige 

arbejde, men har samtidig været en nødvendighed. Samtidig har der været stort fokus på 

andre indtjeningskilder, og der er bl.a. lykkedes at få ekstern finansiering til en 

medlemstour og at få et sponsorat til afholdelsen af Årsmødet. Derudover har NAU fået 

tildelt et folkeoplysningstilskud på ca. 23.000 kr, som forventes at kunne være en fast 

indtægt i samme størrelsesorden. Endelig har vi med projektet ”Unge Stemmer – nye veje 

til demokratisk deltagelse” fået midler til en ekstra ansættelse fra slutningen af 2017 og 

to ekstra ansættelser i 2018. Alt i alt forventes et underskud på ca. 45.000 kr, som 

ledelsen anser som acceptabelt, når man tager den etablerede egenkapital med i 

betragtning.  

 

Organisationskultur 

Der har det seneste år været arbejdet med den fælles identitet og fællesskabsfølelse, 

som præger NAU som fællesskab. Der har bl.a. været arbejdet med at italesætte denne 

fællesskabsfølelse og undersøge, hvad der er det unikke i NAU’s fællesskab. Dette er 

blevet benævnt ”Magenta feeling”. Der er stadig et arbejde i at konkretisere og udbrede 

dette begreb, men alene bevidstheden om denne særlige fællesskabsfølelse er vigtig for 

NAU’s arbejde. Et andet fokuspunkt har været gennemsigtighed og inddragelse af 

medlemmerne i højere grad. Dette har vi bl.a. arbejdet med igennem et åbent møde, hvor 

der har været plads til dialog med medlemmerne, og igennem en styrket kommunikation 

med medlemmerne på NAU Fællesforum. Endelig har ledelsen arbejdet med oprettelsen 



	

af nationale udvalg, således at flere medlemmer kan inddrages i det daglige arbejde. 

Udvalgene igangsættes i 2018.  

 

Internationalt arbejde 

På det internationale område, har det været en målsætning at lave arbejde, der kunne 

styrke de enkelt medlemmer igennem inspiration. Denne målsætning er ikke blevet 

opfyldt i 2017. NAU har afdækket muligheden for et samarbejde med lignende 

organisationer i Sverige og Finland, men har ikke prioriteret at bruge tilstrækkelig tid på at 

koordinere et fælles seminar, som det var målsætningen at gennemføre i 2017. NAU har 

dog fortsat kontakt til organisationer i resten af Norden. NAU har desuden i 2017 deltaget 

i enkelte internationale konferencer med henblik på at styre relationen til mulige 

internationale partnere og at hente inspiration til organisationen.  

 

Profilering af NAU 

En målsætning i arbejdsprogrammet for 2017 har været, at formidle tydeligere hvad NAU 

kan, både ekstern og internt. Dette har vi bl.a. arbejdet med i kontakten til 

medlemsrådene, hvor der er sat fokus på de tilbud NAU har til medlemmerne. Dette har 

desuden også været et fokuspunkt i kontakten med kommuner. Der har dog ikke været 

fokuseret særligt på profileringen i den eksterne kommunikation. Udgangspunktet for 

arbejdet er servicestrategien, som arbejdsprogrammet samtidig nævner skal udgives i en 

kortere udgave til medlemmerne. Dette er ikke sket i 2017, og ledelsen forventer i stedet 

at udgive en forkortet udgave efter en revidering i løbet af 2018.  

 

Ledelse og sekretariat 

2017 har været præget af stor udskiftning i både ledelsen og sekretariatet. Dette har 

været en udfordring for kontinuiteten i arbejdet og har krævet ekstra ressourcer til 

overleveringer. Samtidig har det af økonomiske årsager været nødvendigt at have færre 

ansatte på sekretariatet i en periode. Dette har naturligt haft konsekvenser for, hvor 

meget arbejde der har kunnet udføres i organisationen. Der har dog også været arbejdet 

med at styrke samarbejdet mellem sekretariatet og ledelsen, således at ressourcerne 

udnyttes bedst muligt.  

 

  



	

Politisk beretning 
 

Samarbejder 

Der har i 2017 været et stort fokus på samarbejder med forskellige aktører. Det største 

samarbejde er blevet oprettet med Tænketanken Mandag Morgen og Turborgfondet, som 

NAU samarbejder med om projektet ”Unge Stemmer – nye veje til demokratisk 

deltagelse”. Projektet løber i 2017 og 2018 og har til formål at inspirere til nye former for 

unges samfundsengagement, skabe dialog og opfordre til samarbejder om projektet og at 

styrke ungdomsrådene. Dette sker bl.a. igennem en inspirationstur, et inspirationskatalog 

og gennem forankring i ungdomsrådene og på NAU’s nationale arrangementer. Projektet 

rammer direkte ned i NAU’s eksisterende formål og bidrager samtidig til organisationens 

drift ved bl.a. at højne kvaliteten på stormøder og ved at muliggøre besøg hos stort set 

alle medlemsråd i 2018.  

 

NAU har desuden haft fokus på at vedligeholde vores samarbejder med andre aktører, 

bl.a. igennem Madfællesskaberne, og vores relationer til bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, 

Slots- og Kulturstyrelsen etc. Endelig har NAU igennem tiltaget ”Ungenetværket” 

udvekslet erfaringer med lignende ungdomsorganisationer.  

 

NAU’s deltagelse i arrangementer 

I arbejdsprogrammet for 2017 står der, at NAU skal vurdere hvilken nytte deltagelsen i et 

arrangement har for organisationen eller medlemmerne. Dette har i 2017 bl.a. betydet en 

nedprioritering af tilstedeværelsen på Ungdommens Folkemøde, hvor NAU nøjedes med 

at afholde et enkelt arrangement. Der har dog fortsat været prioriteret at deltage på 

Folkemødet på Bornholm for at øge synligheden overfor politikere, organisationer, medier 

etc. Dette har i høj grad været tilfældet i 2017, hvor Folkemødet har resulteret i opstarten 

af en række givtige dialoger. Samtidig er bevidstheden om NAU og NAU’s politiske 

mærkesager blevet større.  

 

KV17 

I skrivende stund er der to uger til kommunalvalget, og i de indledende uger af 

valgkampen har NAU og ungdomsrådene fået en betydelig opmærksomhed. NAU er ikke 

lykkedes med at gennemføre en national kampagne a la sjovere.nu i 2013, da det ikke 

lykkedes af få finansiering hertil. Ungdomsrådene har alligevel stået for en perlerække af 

arrangementer. Samtidig har der i medierne været stort fokus på unge, inddragelse af 



	

unge, ungepolitikker og ungdomsråd. NAU har i den forbindelse bl.a. udsendt en guide til 

udformningen af ungepolitikker til alle kommuner og har været i dialog med mange 

kommuner om vigtigheden af ungepolitikker. Samtidig har NAU udsendt 

inspirationskataloger til medlemmerne og inddraget KV17 på både Årsmødet og på 

arrangementet ”KV17-kick off”, som var dedikeret til udvikling af arrangementer til det 

lokale arbejde med KV17.  

 

Ungepolitikker 

NAU har i 2017 prioriteret arbejdet med ungepolitikker meget højt. Dette har bl.a. betydet 

en kortlægning af alle 98 kommuners børne- og ungepolitiker, ungepolitikker, strategier 

o. lign. Denne bekræfter, at der stadig er behov for at arbejde med ungepolitikker. NAU 

har derfor bl.a. udarbejdet en guide til ungepolitikker, som kan bruges både af 

medlemmer og af kommuner. Guiden er blevet rundsendt til samtlige kommuner, 

Kommunernes Landsforening og samtlige partikontorer. Dette har bl.a. resulteret i fokus 

på ungepolitikkerne ifm. KV17 og i at flere kommuner har kontaktet NAU med henblik på 

at lave en ungepolitik.  

 

Offentlig meningsdannelse 

En af målsætningerne i arbejdsprogrammet for 2017 var, at NAU skulle have større 

gennemslagskraft i nationale medier. Dette er ikke til fulde opfyldt, men NAU har formået 

at få spalteplads i mange regionale og lokale medier samt i enkelte nationale medier ifm. 

KV17. Samtidig har NAU udarbejdet en politisk strategi, som danner grundlaget for meget 

af kommunikationen i medierne.  


