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Kommissorium
for § 17.4 udvalg vedr. Ung i Aabenraa
Baggrund

§17 stk. 4 udvalget, Ung i Aabenraa, er nedsat jf. konstitueringsaftalen for Byrådsperioden 2018-21 med Børne- og Uddannelsesudvalget som referenceudvalg.
Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs planstrategi ”Sund Vækst” der gælder
frem til 2028 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er at
Aabenraa skal være en aktiv studieby med et stærkt ungdomsmiljø.
Med Sund Opvækst som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familieog ungepolitik er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle
gode vilkår for kommunens børn, unge og familier. Politikken er styrende, retningsgivende og handlingsanvisende i forhold til beslutninger, prioriteringer og beskrivelser af
det serviceniveau, kommunen tilbyder borgerne.
Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om at skabe de
bedst mulige opvækst- trivsels- og vækstmuligheder til gavn kommunens borgere.
Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er- Unge.
Der sættes med temaet ”unge” i Sund Opvækst mål op for hvad Aabenraa Kommune
vil på området og hvordan disse mål skal opnås for at skabe de bedste betingelser for
unges liv og udvikling.
Aabenraa Kommune vil:
 skabe de bedst mulige betingelser for, at kommunens unge gennemfører en
ungdomsuddannelse og bliver aktive, sunde og selvforsørgende medborgere,
der oplever sig som del af et fællesskab
 være et attraktivt sted at være ung
 fortsat have fokus på at mindske antallet af unge kontanthjælpsmodtagere
Det betyder at, bl.a.:
 alle unge i Aabenraa kommune skal have adgang til relevante uddannelses- eller uddannelsesforberedende tilbud og den bedst mulige støtte med henblik på
at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse
 vi aktivt vil videreudvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne med henblik på det fælles mål, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse
 vi vil arbejde for at skabe et godt uddannelses- og ungdomsmiljø i Aabenraa
 at Aabenraa Kommune ønsker at være i dialog med de unge
 vi vil videreudvikle den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet
i regi af bl.a. SSP-samarbejdet
 alle unge skal have mulighed for at deltage i kultur- og fritidstilbud
 alle unge skal have gode muligheder for en sund og aktiv hverdag
§17, stk. 4-udvalget – Ung i Aabenraa skal bidrage til at opnå disse overordnede mål
for unge i Aabenraa Kommune.
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Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 7 – 11 medlemmer heraf mindst 1 medlem af byrådet. Øvrige medlemmer udpeges blandt borgere og eksterne ressourcepersoner med særlig interesse
for eller indsigt indenfor unge/ungdomsmiljø. Der lægges vægt på at udvalgets medlemmer repræsenterer en bred vifte af interesser og en geografisk spredning i kommunen.
Ifølge Byrådets konstitueringsaftale tildeles formandsposten byrådsmedlem Jonas
Haase (A)
Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.
Udvalget er midlertidigt og udvalgets arbejde evalueres efter to år – med udgangen af
2019.

Udvalgets opgaver og virksomhed
Udvalgets arbejde skal omhandle bedre forhold for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.
For at opnå så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde hvor
der kom idéer til temaer §17, stk. 4-udvalget kan arbejde med.
I brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt
ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.
Følgende forslag til temaer blev fremlagt:
 Transport/trafik
 Ungdomsstrategi
 Nattelivet
 Større samarbejde mellem uddannelsesstederne
 Ungeråd
 Mere konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække uddannede aktive og nyskabende unge
 Flere kultur – og sportstilbud, også mere alternative
 Grænseoverskridende samarbejde
 Rådgivning (økonomi, psykologisk og studie)
 Studieboliger
 Lokaler til lektiecafé, klubber og foreninger
 Ungdomsskolerne
Generelt var der ønske om at der skulle fokus på at aktiviteter skal foregå bredt geografisk.
Udvalget træffer selv beslutning om hvilke temaer de ønsker at arbejde med.
Ved funktionsperiodens udløb for §17, stk. 4-udvalget (ultimo 2019) skal der foreligge
et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de temaer udvalget har valgt
at arbejde med.
Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, og evt. andre relevante udvalg og fora.
Udvalget kan herudover udøve sin virksomhed i møder og i dialog og samskabelse
med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i Kommunen og nationalt.
Udvalget afholder 3-4 møder årligt.
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Godkendt af Byrådet den …
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