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6. juli 2015

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG
UNGEPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske
udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Det er besluttet, at arbejdet skal tage udgangspunkt i
De fem ledetråde for det gode ungeliv. Målet med ledetrådene er at etablere en fælles tilgang til en koordineret
ungeindsats med henblik på, at alle unge har et godt ungeliv, med særligt fokus på trivsel, uddannelse og
beskæftigelse.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der har til opgave at udarbejde forslag til en
ungepolitik.

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalget får til opgave at:








Udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal anlægge et helhedsorienteret perspektiv på ungeliv i Gentofte.
Ungepolitikken skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne grundlag for de politiske
prioriteringer af ungeindsatsen.
Inddrage, gå i dialog og samskabe med en bred og varieret gruppe af interessenter
Sikre sammenhæng mellem ungepolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen
Sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser
Udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig ungedialog indenfor alle politikområder
Udarbejde forslag til effektmål og styringsgrundlag for en politisk opfølgning i forhold til implementering af
og arbejdet med ungepolitikken både organisatorisk, fagligt og økonomisk

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i det foreliggende baggrundsmateriale fra arbejdet med Ledetrådene.
Desuden skal sammenhængen til relevante visioner og politikker, herunder den nuværende børne‐ og ungepolitik,
medtænkes i arbejdet.
Som en del af processen omkring formuleringen af en ungepolitik udarbejdes der et opdateret vidensgrundlag i form
af en ungeundersøgelse, der kan indgå i opgaveudvalgets drøftelser.
Opgaveudvalget har ansvar for afholdelse af en camp i marts 2016, hvor kommunalbestyrelsen og relevante
interessenter inviteres til at deltage i et intensivt forløb, hvor opgaveudvalget kan trykprøve og kvalificere
ungepolitikkens form og indhold inden det endelige forslag udarbejdes.
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3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur‐ og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om
kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af


5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen



10 medlemmer i alderen 13‐25 år, som afspejler en varieret målgruppe med en bred aldersmæssig og
geografisk spredning og som besidder et mangfoldigt indblik i ungelivet i Gentofte, fordelt således:
‐ 3 medlemmer, der er nuværende gymnasieelever og har erfaringer fra elevråd, frivilligt arbejde, idrætsliv,
kulturliv og forening
‐ 2 medlemmer, der er nuværende udskolingselever og har erfaringer fra elevråd, frivilligt arbejde,
Ungelounge, kulturliv og forening
‐ 1 medlem, der er nuværende elev på erhvervsuddannelse og har erfaringer med kommunale myndigheder
‐ 1 medlem med erfaringer fra sociale institutioner og indblik i handicapområdet
‐ 1 medlem, som er nuværende elev på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
‐ 1 medlem, som er nuværende elev på anden ungdomsuddannelse end gymnasium.
‐ 1 medlem, som er tidligere gymnasieelev og har erfaringer med bl.a. elevråd, frivilligt arbejde og
spejderbevægelsen

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af direktøren for Kultur, Unge og Fritid.

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i politikudviklingen til de
øvrige udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder.
Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere
relevante interessenter.
Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem
afholdelse af workshops, offentlige møder mv.
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5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes i april 2016.
Kultur‐ og Fritidsudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde.
Anbefaling til forslag til en ungepolitik samt formulering af en politisk rammesætning for implementering og
evaluering af politikken forelægges Kultur‐ og Fritidsudvalget i maj 2016 med henblik på en vedtagelse i
Kommunalbestyrelsen i maj 2016.

6. ØKONOMI
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget vil
stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.
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