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Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med konstituering af Byrådet 2018-21 blev der nedsat et midlertidigt 
opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg) med fokus på unges liv i Helsingør Kommune – Udvalg for 
Ungeliv. 
 
Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at sikre, at Helsingør Kommune er et sted, de 
unge føler sig hjemme, bliver hørt og får lyst til at leve deres ungeliv. 

Byrådet får hermed Ungelivsudvalgets anbefalinger. 

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens §17, stk. 4 kan kommunerne nedsætte ”særlige udvalg til 
varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for 
kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg…”  

Relation til vision og tværgående politikker

Målsætninger i Vision 2020 om en ’levende by’ og ’tidlig indsats’
Medborgerskabspolitikken 
Kulturpolitikken

Sagsfremstilling

1. Status på udvalgets arbejde

Med nedsættelse af Ungelivsudvalget ønskede Byrådet, jf. Kommissoriet at sikre, at Helsingør 
Kommune er et sted, de unge føler sig hjemme og bliver hørt og får lyst til at leve sit ungeliv.  

”Udvalget skal sætte fokus på et mere synligt og attraktivt ungeliv i Helsingør Kommune 
blandt andet ved 

 at styrke mulighederne for ungeskabt kultur, idræts og foreningsliv
 forbedre unges muligheder for at skabe og opfordre ungdomskulturelle fællesskaber
 udfolde og dyrke talentudvikling
 motivere til deltagelse i lokaldemokratiet

Formålet er desuden at afsøge og styrke de allerede eksisterende lokale ungdomskulturer. 
Ungemålgruppen er ca. 16 til 25 år.” 

Byrådet har udpeget 13 medlemmer til udvalget, herunder otte medlemmer, der 
repræsenterer byrådets politiske partier.

1.1. Samarbejdet med Ungerådet Helsingør
I kommissoriet blev det fastsat, at der skulle nedsættes en referencegruppe af unge borgere – 
med en bred sammensætning af unge fra forskellige ungemiljøer. Det nuværende Ungeråd 
opstod parallelt med Udvalg for Ungeliv, som resultat af Ungdomsskolens netværksskabende 
aktiviteter med blandt andet ungdomspartierne op til Kommunalvalget 2017. Derfor besluttede 
udvalget at inddrage Ungerådet som referencegruppe. Ungerådet har herefter deltaget i 
møderne med to repræsentanter.
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1.2. Aktiviteter i perioden 
Udvalg for Ungeliv har virket i perioden april 2018 til juni 2019.

Udvalget har holdt 6 ordinære møder. Derudover har udvalget gennemført eller været 
repræsenteret i følgende aktiviteter:     

 Visionssejllads i samarbejde med Legeskibet
 Besigtigelse af cinema-området ifm. drøftelser om nyt CAMPUS
 Dialogmøde med bygherrer i cinema-området                         
 Inspirationstur til København og Roskilde
 Kulturmøde Mors
 Ungetopmøde, Kulturmetropolen

 
2. Anbefalinger fra Udvalg for Ungeliv 

Anbefalingerne er samlet i vedlagte bilag. Udvalgets anbefalinger til Byrådet og fagudvalgene 
kan samles under tre overskrifter:

2.1. Sundhed, trivsel og fællesskaber 
Udvalget har drøftet unges trivsel og sundhed, herunder unges fællesskaber. Headspace har i 
den sammenhæng bidraget med deres erfaringer, og udvalget er blevet præsenteret for 
Sundhedsprofilen med en ’ungevinkel’.  Udvalget har desuden inddraget perspektiver fra UTH 
– det fælles elevråd – der har arbejdet med trivsel på skolerne. 

2.2. Demokrati og indflydelse
Udvalget har løbende og med forskellige vinkler drøftet, hvordan unge kan have indflydelse på 
lokale beslutningsprocesser. I disse drøftelser har to eksisterende ungegrupperinger været 
centrale; Ungerådet og UTH, Unges Talerør Helsingør. UTH er det fælles elevråd for de ældste 
klasser i grundskolen. Begge råd understøttes i det daglige af Ungdomsskolen.

Udvalget har udarbejdet en række anbefalinger, der retter sig mod unges muligheder for at 
deltage i lokale demokratiske processer. 

2.3 Campus og boliger til unge

På baggrund af planer om et campus i Helsingør, har Udvalg for Ungeliv haft fokus på dette 
tema. I september 2018 var Udvalg for Ungeliv på inspirationstur til København og Roskilde. 
Formålet med turen var at få inspiration til ungeboliger og bomiljøer. Udvalget besøgte et 
kollegium, container-boliger på Refshaleøen og området Musicon i Roskilde.
 
Udvalget har samlet en række anbefalinger om både campus og ungeboliger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.
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Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-06-2019

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).
----------------------
Orientering foretaget.

Fraværende:
Ib Kirkegaard


