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Vedtægter for Ungdomskommunalbestyrelsen
‘UNGKOMBEST’
§ 1 stk. 1: Organisationens navn er Ungdomskommunalbestyrelsen. Forkortet UNGKOMBEST.
Formål
§ 2 stk. 1: UNGKOMBEST beskæftiger sig med politisk aktuelle emner indenfor børn – og unge området i
Kommuneqarfik Sermersooq.
§ 2 stk. 2: UNGKOMBEST har følgende målsætning:
-

At give unge mulighed for at tilkendegive deres meninger i sager der vedrører trivsel, læring og
udvikling på børn-og unge området.

-

At involvere de unge og øge deres medansvarlighed.

-

At give de unge indsigt i og forståelse for demokratiske processer.

-

At skabe bedre muligheder og forhold for unge i Kommuneqarfik Sermersooq.

-

At give de unge indblik i og øge deres interesse for kommunens arbejde.

Struktur
§ 3 stk. 1: Som medlemsskole anerkendes enhver kommunal og privat grundskole samt
ungdomsuddannelser i byerne og bygdebestyrelsesområderne indenfor Kommuneqarfik Sermersooq.
§ 3 stk. 2: Hver medlemsskole og ungdomsuddannelse vælger 1-2 repræsentanter til UNGKOMBEST.
Antallet af mandater for de respektive skoler og ungdomsuddannelser anvises som en del af en ’valgpakke’,
der tilsendes alle kommunens skoler og ungdomsuddannelser.
Elever på 7., 8 – 9. klassetrin samt unge under 18 på ungdomsuddannelser kan stille op til UNGKOMBEST.
§ 3 stk. 3: Valgkandidater med to års mellemrum på skift afgrænses til henholdsvis elever på
kommunens skoler på 7.,8., og 9. klassetrin og unge under 18 år på
ungdomsuddannelserne.
§ 3 stk. 4: Medlemmerne sidder for en 2-årig periode. Medlemmer, der overgår til de større skoler i byerne
i løbet af den 2-årige periode, vil fortsat repræsentere deres hjembys skole. Unge under 18, som går på
ungdomsuddannelser, som fylder 18 år, i løbet af en to årig periode, vil fortsat være repræsentanter,

medmindre de går ud af ungdomsuddannelsen, heraf vil suppleanten fra ungdomsuddannelsen tage
pladsen i UNGKOMBEST.
Elever på folkeskolerne, de der tidligere har siddet i UNGKOMBEST kan ikke genopstille til valg.
§ 3 stk. 5: I forbindelse med de fysiske møder skal skolerne og ungdomsuddannelserne afsætte 1-2 lærere,
der skal ledsage de unge UNGKOMBEST medlemmer på deres ud-og hjemrejse, samt holde opsyn med
medlemmerne i dag-og nattetimerne uden for mødedagenes fastlagte program. Dette gælder dog ikke, hvis
medlemmet på rejsetidspunktet er over 18 år.
§ 3 stk. 6: Til at understøtte og koordinere UNGKOMBEST medlemmernes arbejde indgår skolelederne,
underviserne, kontaktlærerne fra de enkelte skoler og ungdomsuddannelser, samt en projektleder ved
Ledelsessekretariat i Kommuneqarfik Sermersooq.
§ 3 stk. 7: UNGKOMBEST projektlederen varetager udarbejdelse og udsendelse af dagsordener og referater,
mødeplanlægning og øvrige administrative opgaver og konsulentfunktioner i forhold til UNGKOMBEST og
arbejdsgrupper herunder.

