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Sagsresumé
Anbefalinger til reviderede rammer, medlemsstruktur og indhold for
Ungdomskommunalbestyrelsen 2020/21 og fremadrettet. Anbefalingerne bygger på erfaringer med
Ungdomskommunalbestyrelsens første 2-årige forløb 2018/19.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 20. februar 2020,
hvor Udvalget godkendte indstillingen med ændringen om, at 7., 8. og 9. klasse kan stille op; og
sendte sagen videre til endelig beslutning ved Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at nye rammer, medlemsstruktur og indhold for Ungdomskommunalbestyrelsen godkendes
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooqs første Ungdomskommunalbestyrelse (Ungkombest) blev til i 2018,
og det første 2-årige forløb er afrundet. De overordnede målsætninger for Ungkombest er, at
fremme børn og unges kendskab til demokratiske processer, kommunens arbejde og initiativer, og
ikke mindst at give kommunens børn og unge øget medindflydelse i politiske beslutningsprocesser
inden for børne- og ungeområdet.
Ungkombest består på nuværende tidspunkt af 21 unge medlemmer i alderen 12-14 år, som i 2018
blev valgt på kommunens skoler. Medlemmerne har fungeret som talsmænd på vegne af børn og
unge i deres respektive hjemby eller bygd; henholdsvis Paamiut, Nuuk, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq
samt bygdebestyrelsesområderne.
Med de nuværende rammer sat af Kommunalbestyrelsen vælges
Ungdomskommunalbestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode. I løbet af perioden har der
været afholdt et fysisk møde i Nuuk og et telefonmøde. De unge repræsentanter har med et års
mellemrum fremsat prioriterede anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Med udgangspunkt i det første 2-årige forløb, anbefales reviderede rammer, medlemsstruktur og
indhold for Ungdomskommunalbestyrelsen, som indbefatter:
1. at der afholdes valg hvert andet skoleår og et fysisk årsmøde hvert andet skoleår. Valg
afholdes i 1. halvår af skoleåret i forbindelse med skolernes Demokratidag. Årsmødedage
finder sted i skolernes 2. halvår (vinter/forår).
2. at 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 (herunder eksempelvis GUX, Majoriaq, KTI og NI)
3. at Ledelsessekretariatet i samarbejde med Forvaltning for Børn og Skole udarbejder en
Demokratipakke tilpasset skolernes forskellige klassetrin, som kommunen kan udbyde til
skolerne forud for valg til Ungdomskommunalbestyrelsen med henblik på at sikre læring om
demokratiforståelse og demokratiske principper.
4. at Ungdomskommunalbestyrelsens arbejde, som ved årsmødet for 2019, ligeledes
fremover kobles med målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooqs
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Verdensmålsstrategi. Mere specifikt vil årsmødernes temaer fastsættes ud fra
Verdensmålsstrategiens fokusområder inden for børne- og ungeområdet, henholdsvis:
o Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel.
o Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.
o Verdensmål 17: Partnerskab for handling.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Budgettet på 500.000 kr. hvert andet år fastholdes.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget om ungdomskommunalbestyrelsen fra
juni 2017
o FN’s Børnekonvention 1992 om at arbejde for børns rettigheder, tage højde for børnenes
bedste i forbindelse med alle beslutninger der træffes vedrørende børn, og til at give
børnene medindflydelse og medbestemmelse. Konventionen har derudover fokus på
anerkendelse af børn og unge som borgere med rettigheder og pligter, samt på børn og
unges ret til at fremføre deres synspunkter, og at beslutningstagerne er forpligtet til at tage
disse synspunkter med i betragtning i relation til de relevante beslutninger
o Kommuneqarfik Sermersooqs Verdensmålsstrategi
Det videre forløb
Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse vil de nye rammer, medlemsstruktur og indhold for
Ungdomskommunalbestyrelsen blive anvendt fremadrettet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet kommentarer fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 20.februar 2020:
Indstillingen godkendes med følgende ændring under Løsningsforslag: at 7. 8 og 9.klasser kan
stille op.
Bilag
Ingen.
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