Inspirationskatalog
§17, stk. 4 - 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 vækststrategi ”Sund Vækst” der gælder frem til
2030 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-, unge- og
familiepolitik 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.
Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket at styrke forholdene for unge i
Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.
Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium der
sætter rammer og retning for udvalget.
Jf. kommissoriet skal Ung i Aabenraa ultimo 2019 udarbejde 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.
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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.
Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende
temaer:
1. Nattelivet
2. Transport/trafik
3. Rådgivning til unge i Aabenraa Kommune
4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune
5. Lokaler til afholdelse af møder
6. Grænseoverskridende samarbejde
7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative
Resultatet af udvalgets behandling af temaerne fremgår af de følgende sider.
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Generel anbefaling.
Igennem arbejdet i §17, stk. 4. udvalg – Ung i Aabenraa, er det blevet tydeligt at der er et
behov for at oprette et ungeråd, som også findes i Haderslev og Sønderborg kommuner,
således at unge i Aabenraa Kommune også fremadrettet, på tværs af valgperioder, kan få
indflydelse i det politiske spektrum i kommunen.
Herudover er det udvalgets opfattelse, at et ungeråd positivt vil bidrage til at Aabenraa også
fremadrettet, er en aktiv og attraktiv studieby.
Udvalget anbefaler at Byrådet arbejder med oprettelsen af et permanent og kontinuerligt
ungeråd, der skal fungere som talerør for unge i Aabenraa kommune. Ungerådet anbefales at
kunne agere som høringspart, og bør inddrages ved relevante sager, der berører netop
målgruppen; unge i Aabenraa Kommune.
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1. Nattelivet
De emner udvalget har valgt i forhold til temaet, Nattelivet, er placering af diskoteker i
Aabenraa By og tryghed i nattelivet. Som led i fremtidens studieby og et spirende
ungdomsmiljø, er det relevant at kommunen ikke kun skal være attraktiv om dagen, men
ligeledes i nattelivet. Dette forudsætter dels at der er steder at gå i byen, men ligeledes at
bybilledet i alle tidsrum opfattes trygt og sikkert.
I efteråret 2018 havde Aabenraa Kommune arrangeret en workshop for beboere og
bygningsejere i bymidten, samt unge og restauratører i byen vedr. placering af diskoteker.
Campusrådet har fået lavet en spørgeskemaundersøgelse på ungdomsuddannelserne om
studiemiljøet i Campusbyen Aabenraa.
Et af spørgsmålene vedrører placering af diskoteker.
Konklusionen herfra viser (340 deltagere) :
 53% af de unge har svaret; Ja – diskotekerne ligger rigtigt.
 11% af de unge har svaret; Nej – diskotekerne ligger ikke rigtigt.
 36% har svaret; Ved ikke.
Det andet emne udvalget drøftede vedr. nattelivet var tryghed i nattelivet.
Udvalget drøftede tryghed i nattelivet med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) som er det
kriminalitetspræventive samarbejde.
Der blev i samarbejde med SSP og Campusrådet arrangeret en tryghedsvandring den 15.
marts 2019 i midtbyen og ned til rutebilstationen.
Resultatet af tryghedsvandringen er fremsendt til Teknik- og Miljøudvalget der behandlede
sagen den 29. maj 2019.
Kultur, Miljø og Erhverv forvaltningen så på de 5 forhold som tryghedsvandringen viste, og har
vurderet at alle forhold kan løses med en mindre indsats.
Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa - Fremtidens Købstad er en strategisk langsigtet
plan for Aabenraa by med konkret fokus på midtbyens rolle i at udvikle Aabenraa til en
moderne købstad, der indtager en væsentlig styrkeposition i den regionale sammenhæng.
Udviklingsplanen kan samtidig være med til at vise vejen for landets øvrige købstæder.
Fremtidens Aabenraa skal med afsæt i de stedbundne kvaliteter og potentialer være:
 En by med styrket hjerte
 Et sundhedscentrum i Sønderjylland
 En moderne og levende købstad
Anbefaling
For at opnå dette anbefaler Ung i Aabenraa at Kommunen indtænker tryghed i nattelivet i
forbindelse med planlægning af byen, herunder belysning.
Ung i Aabenraa bemærker at Aabenraa by generelt er tryg, og at målgruppen og øvrige skal
være bedre til at italesætte dette faktum.
Nattelivet i Aabenraa er også andet end diskoteker, og unge i udvalgets målgruppe har vidt
forskellige fælles mødesteder. Derfor anbefaler Ung i Aabenraa at der ved stranden opsættes
flere skraldespande og mere lys, idet dette er et af de mødesteder i kommunen, som udvalget
ønsker at gøre mere tryg for målgruppen. Ydermere understøttes ”Det Gode Liv” for samtlige
borgere igennem dette initiativ, der selvfølgelig gavner flere.
Udvalget anbefaler, at de udpegede udfordringer/opgaver i forbindelse med
tryghedsvandringen den 15. marts 2019 bliver udbedret. Status i februar 2020 er, at de
udpegede udfordringer/opgaver er blevet udbedret.
Med udgangspunkt i de undersøgelser der er lavet i kommunen, og udvalgets drøftelser,
anbefaler Ung i Aabenraa at der gives mulighed for at der kan placeres diskoteker i midtby
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området (bl.a. Storetorv/Søndergade/Vestergade/Rådhusgade, samt i og omkring
Campusområdet i Aabenraa)
Udvalget ønsker, at vi i Aabenraa Kommune arbejder mod et mangfoldigt by- og
nattelivsbillede, hvor der er et varieret tilbud af gå-i-byen-steder, og at disse selvfølgelig skal
have en central beliggenhed i Aabenraa, hvor det synes relevant. Dette betyder, at vi skal
have et musik- og diskoteksliv præget af diversitet, og hvor der er noget for enhver smag –
jævnfør den tråd, som Aabenraa Live forpligter sig på at arbejde med. Selvsamme skal
selvfølgelig være tilfældet for byens natteliv, der bør have en bred vifte af tilbud til byens unge
borgere.
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2. Transport/trafik
Under temaet transport og trafik blev Ung i Aabenraa bl.a. orienteret om:
 Eksisterende busforhold (ruter, hyppighed, natbusser m.m.)
 Alternativer til busser
 Redegørelse om forsøg med Flextur
 Parkeringspladser
 Belysning på cykelstier.
Udvalget roser de forskellige flexkørselsordninger, idet unge i dag i høj grad efterspørger
fleksibilitet og spontanitet. I en geografisk stor kommune som Aabenraa Kommune, kan de
faste busruter ikke køre over det hele, hele tiden, hvorfor flex-ordningen synes at give mening
for de, der bor i de små lokalområder i kommunen.
Dog vurderer udvalget, at der mangler kommunikation til borgerne om de allerede
eksisterende muligheder, der findes for flexkørsel, herunder det nye initiativ med Plustur, som
udvalget ellers roser meget. Derfor appellerer udvalget til en intensiveret italesættelse af de
muligheder, der foreligger for studerende og øvrige unge den dag i dag.
Anbefaling
Udvalget påpeger, at der bør arbejdes på at forbedre forbindelser mellem togstationen i
Rødekro og Aabenraa busstation.
Som tillæg hertil anbefaler Ung i Aabenraa, at man overvejer, hvilke busruter man nedlægger,
idet det ny nyindførte gratis ungdomskort for unge under 18 år hurtigt kan synes irrelevant,
såfremt alle de busruter, man kan bruge ungdomskortet til, bliver nedlagt. (Dette jævnfør at
bybuslinjer i weekend nedlagt – især mellem togstation Rødekro-Aabenraa, hvilket udvalget
tværtimod ønsker en øget mængde offentlige transportmuligheder imellem).
Udvalget roser desuden tilbuddet om gratis ungdomskort hvilket øger incitamentet til at
benytte offentlig transport i Aabenraa Kommune, samt intensiverer unges muligheder for
fleksibilitet og frihed til at komme rundt.
Ydermere anbefaler udvalget i relation til Fremtidens Købstad 2035, at det prioriteres at der er
WIFI i alle busser, så der er mulighed for at arbejde i bussen. Dermed moderniseres busser,
hvor ovenstående anbefaling især er med henblik på de regionalruter, hvor borgere har en
lang rejsetid. Såfremt der er mulighed for bl.a. at arbejde i bussen med dertilhørende gratis
WIFI, gives der anledning til at vælge offentlig transport frem for alternativer, hvilket udvalget
understreger, er målet.
Udvalget påpeger derudover, at der er et pres på parkeringspladser omkring
uddannelsesinstitutionerne i campusområdet, hvorfor udvalget anbefaler at udarbejde en ny
parkeringsanalyse for Aabenraa by, primært omkring campusområdet. Dette er et naturligt led
i ambitionen om at skulle ekspandere campusbyen Aabenraa – hvor muligheden for at kunne
parkere ved uddannelsesinstitutionerne er en nødvendighed.
Udvalget bemærker, at alternativet til flere parkeringspladser er mere fleksibel offentlig
transport, herunder f.eks. FlexUng og øvrige flexløsninger, samt at prioritere en bedre offentlig
transport også i landdistrikterne, for også at binde hele kommunen sammen transportmæssigt.
Som tillæg hertil understreger udvalget, at der eksisterer forskellige behov blandt unge, men
at udvalget først og fremmest anbefaler en styrkelse af den offentlige transport, herunder
flextransport, men at såfremt denne anbefaling ikke tilgodeses, så bør ønsket om flere
parkeringspladser i campusområdet indfries.
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3. Rådgivning til unge i Aabenraa Kommune
I forhold til hvilke rådgivningstilbud til unge der findes i Aabenraa Kommune, er §17, stk. 4
udvalget - Ung i Aabenraa blevet orienteret om en række af de tilbud der findes:
 Studievejledning
 Boligrådgivning
 Økonomisk og juridisk rådgivning
 Rådgivning i forhold til sundhed, både mentalt og fysisk
 Rådgivning om rusmidler
Tilbud fra Aabenraa Kommune kan findes på kommunens hjemmeside, eller på hjemmesiden
www.ungeindsatsen.dk.
Med en søgning på internettet er det muligt at finde mere generel rådgivning.
Anbefaling
Udvalget vurderer ikke umiddelbart at der mangler tilbud, da der kommunalt, regionalt og
nationalt eksisterer tilstrækkeligt af rådgivningstilbud, der dækker de nuværende behov, og
derfor ikke giver anledning til kritik. Dog bemærker udvalget, at det kan være et
opmærksomhedspunkt om rådgivning også findes på tysk, idet visse rådgivningstilbud ikke
henvender sig til det tyske mindretal, hvilket udvalget benævner bør tages til overvejelse.
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4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune
§17, stk. 4 udvalget -Ung i Aabenraa har set på, hvilke ungdomsboliger der generelt findes i
Aabenraa Kommune, herunder kollegier.
Ifølge de to boligselskaber der har ungdomsboliger i Aabenraa Kommune, Bolig Syd og Salus,
er der generelt mulighed for, at unge kan få en ungdomsbolig i Aabenraa hvis det ønskes.
Der er ledige ungdomsboliger, primært i ejendomme der ikke ligger centralt i Aabenraa, og
boliger der er store og dermed dyre.
Anbefaling
Udvalget anbefaler at der etableres en fælles strategi for udvikling af boligmarkedet til unge i
Aabenraa. Strategien anbefales funderet i et tæt samarbejde mellem Aabenraa Kommune,
boligorganisationerne og øvrige relevante parter, idet et sådant samarbejde for nuværende
ikke eksisterer. Udvalget bemærker, at en strategi for boligmarkedet til unge bør være en
grundsten i fremtidens studieby.
Ydermere anbefaler Ung i Aabenraa, at man fremadrettet overvejer hvorvidt unges
bosætningsmuligheder i Aabenraa har et fornuftigt match mellem pris og kvalitet, samt om
placeringen af disse boliger synes relevant ift. Campusområdet og midtbyen, når man ønsker
at renovere og nybygge til unge.
Udvalget anbefaler endvidere at ikke attraktive boliger i perifere områder afvikles.
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5. Lokaler til afholdelse af møder
§17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har ønsket en orientering og drøftelse af hvilke lokaler
der findes i kommunen som kan bruges til lektiecafé og afholdelse af møder for klubber og
foreninger.
I Ung Aabenraa’s lokaler på Dr. Margrethes vej 13 kan alle unge låne lokaler. Dr.
Margrethesvej 13 er et hus til unge i aldersgruppen 13-25 år. Huset har en række
aktivitetstilbud og fungerer som et mødested i dag- og aftentiderne.
Derudover er der mulighed for at låne lokaler, hvis man er registreret som en folkeoplysende
forening i borger og aktivitetshusene:
 NygadeHuset
 Aktivitetshuset i Padborg
 Borgerhuset i Tinglev
 Borgerhuset i Rødekro
 Damms Gård i Felsted
Der er ligeledes mulighed for at lave aftale om lån af lokaler på skoler for folkeoplysende
foreninger.
Anbefaling
Udvalget bemærker, at Aabenraa Kommune har mange tilbud for dels unge engageret i
foreninger og organisationer, ligeledes for unge individuelt eller i uformelle sammenkomster.
Disse fællesskaber skal understøttes bedst muligt til at kunne aktiveres i de lokaler, der er
mulighed for at anvende, hvorfor udvalgets appel til unge borgere i kommunen er, at man
endelig blot skal anvende disse muligheder.
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6. Grænseoverskridende samarbejde
Medarbejdere fra Region Sønderjylland/Schleswig har orienteret udvalget om de muligheder
der findes for unge i forhold til grænseoverskridende samarbejde.
Region Sønderjylland/Schleswig kan både tilbyde projekter man kan deltage i, og oplyse om
muligheder for støtte til projekter. Kravene til projekterne er, at der skal være en dansk og
tysk partner.
Oplysning om forskellige støttemuligheder findes på www.kulturfokus.dk
Især transportpuljen er nem at søge midler ved.
Region Sønderjylland/Schleswig kommer gerne ud på uddannelsesinstitutioner og fortæller om
mulighederne for støtte.
Det er i en grænseregion som vores nærliggende at kigge på det grænseoverskridende
samarbejde, hvor dette også åbner muligheder for unge borgere, herunder især studerende.
Anbefaling
Udvalget bemærker, at der i forvejen er en bred pallette af muligheder qua vores placering ved
grænsen, og vurderer, at disse muligheder er tilstrækkelige, men at formidlingen og
kommunikationen af de mange muligheder kan forbedres.
Jævnfør dette opfordrer udvalget til, at unge engagerer sig, og er opsøgende, samt at de
eksisterende tilbud belyses yderligere som et oplagt led i at markedsføre kommunen som en
ekstraordinært spændende studieby, baseret på det grænseoverskridende samarbejde.
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7. Kultur og Sportstilbud
Udvalget havde valgt kultur- og sportstilbud i Aabenraa Kommune som et tema.
De eksisterende kultur- og fritidstilbud i Aabenraa Kommune, kan findes på Aabenraa
Kommunes hjemmeside under “aktiv og oplev”, eller fritidsaktiviteter under
www.conventus.dk/Aabenraa.
Udvalget vurderer at der er et stort og varieret tilbud af både kultur og fritidsaktiviteter ud
over de almindelige aktiviteter findes der f.eks. vandski, paranormal efterforskning,
amatørteater og japansk sværdfægtning.
Hvis man som ung vil starte nye tilbud, kan man engagere sig i Campusrådet, som består af
unge på 15-25 år.
Campusrådet arbejder for at styrke studiemiljøet for hele campusområdet, og unge har
mulighed for at engagere sig i mange forskellige aktiviteter f.eks. workshops og foredrag,
fredagscafé/fester, musik- og kulturfestival samt miljø og bæredygtighed.
Anbefaling
Udvalget vurderer at der er mange kultur og fritidstilbud i kommunen, og at oplysninger om
tilbud er let tilgængelige på de nævnte hjemmesider.
Kommunikationen og branding af tilbuddene kunne godt være bedre og mere målrettet unge.
Udvalget anbefaler at Aabenraa Kommune forpligter sig på at fastholde et varieret kultur og
fritidstilbud.
De mange tilbud har en brandingværdi i forhold til at tiltrække unge til kommunen, hvorfor
udvalget appellerer til, at Aabenraa Kommune slår sig op på denne brede pallette af tilbud.
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