Referat:

1. møde i Århus Kommunes Børn & Unge-byråd
Unge byråd
26. oktober 2009
Velkomst
Byrådssekretær Signe G. Christiansen fra ÅUF byder alle velkommen, og giver
iver ordet videre til
Rådmand Gert Bjerregård og Finansminister
Finansmini
Claus Hjort Frederiksen.
Gert Bjerregård holder en kort tale.
Herefter fortæller Claus Hjort Frederiksen om penge – hvor de kommer fra, og hvad
Finansministeriets funktion er i forhold til dette. Finansministeren er sådan en overopsynsmand for
den samlede danske økonomi, fortæller
fortæll han blandt andet. Herefter spørgsmål fra de unge
byrådsmedlemmer forskellige emner,
emner som folkeskolen, mellemøsten og den såkaldte bandekrig.
Hvad skal en unge-borgmester?
er?
Byrådsmedlem Hans Schou overtager ordet,, og skal styre mødet indtil der er valgt en Børn og
Unge-borgmester.
Signe G. Christiansen forklarer, at det er vigtigt, byrådet har tre medlemmer i spidsen som kan styre
og uddelegere, når der er så mange medlemmer af byrådet. Forretningsudvalget skal hjælpe med at
lave dagsorden og snakke med pressen,
pressen så det vil kræve lidt af deres fritid.
Præsentation af kandidater
Janne Arash, Henrik, Renée, Johanne og Benjamin Y.
Y
7 kandidater melder sig: Melad, Janne,
De præsenterer herefter sig selv.
Valg
Afstemning. Der tælles,, og imens går byrådet videre til gennemgang af spillereglerne.
spillereglerne
Gennemgang af og afstemning om spillereglerne
Hans Schou gennemgår og forklarer udkastet til en forretningsorden.
3.1: Omkring sms/mail. Janne foreslår begge dele. Flere tilslutter sig. Ingen imod, så det indføres i
forretningsordenen.
3.2: Generel tilfredshed
ilfredshed med 2 uger før.
5.1: En del spørgsmål fra salen omkring pressen og unge-borgmesterens præcise rolle.
6.1: Spørgsmål: Vil emner komme til at fremgå af dagsordenen eller hvordan vil det komme til at
fungere.
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8.2: Johanne synes ikke 2 minutter er ret lang tid. Hans Schou forklarer, hvordan det foregår i det
rigtige byråd, hvor man har mere tid. Diskussion. Flere holder med Johanne, andre påpeger, at det
kun bliver effektueret, hvis borgmesteren finder det nødvendigt. Derfor ingen ændringer.
9.1: Johanne vil gerne have én dag til at gøre indsigelser eller kommentere – inden borgmester og
viceborgmestre svarer det rigtige byråd. Flere tilslutter sig. Ingen imod, så det indføres i
forretningsordenen.
Børn og Unge-byrådet tilslutter sig enstemmigt den endelige og ændrede forretningsorden.
Spillereglerne er hermed vedtaget.
Valg
Hans Schou annoncerer, at Johanne Kirketerp Nielsen bliver Århus’ første Børn og Ungeborgmester.
Herefter er der afstemning om viceborgmesterposterne. Der tælles, og imens går byrådet videre til
at vælge to emner for det kommende byrådsår.
Gennemgang af temaer fra introdagen
De 6 emner diskuteres ivrigt af de unge byrådsmedlemmer, og især ungdomsliv og klima/miljø har
mange fortalere. Der er dog en tendens til, at byrådsmedlemmerne ender med at diskutere selve
emnerne i stedet for at diskutere prioriteringen af dem, som det var meningen.
Hans Schou stopper debatten, og der skrides til afstemning.
I første runde vælges det primære tema (blå seddel)
Miljø/klima får 6 stemmer
Ungdomsliv får 21 stemmer
Reklamer/kampagner får 0 stemmer
Plads til alle får 3 stemmer
Hverdagsliv får 0 stemmer
Sundhed får 0 stemmer
Det primære tema, og altså det første tema Børn og Unge-byrådet vil beskæftige sig med, bliver
Ungdomsliv.
I anden runde vælges det sekundære tema (grøn seddel)
Miljø/klima får 14 stemmer
Reklamer/kampagner får 0 stemmer
Plads til alle får 8 stemmer
Hverdagsliv får 1 stemmer
Sundhed får 7 stemmer
Det sekundære tema bliver Miljø/klima.
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Optællingen af stemmerne til viceborgmestervalget er afsluttet. Hans Schou annoncerer, at Renée
og Henrik bliver viceborgmestre.

Kort pause på 5 minutter

Fælles brainstorm
Debatten starter med ungdomsliv, hvor to punkter tegner sig på forhånd: Ungdomshus og
bedre/flere klubaktiviteter.
Borgmester Johanne Kirketerp Nielsen får ordet først: Indleder med at takke for valget. Debatten er
forkortet i forhold til dagsordenen, da tiden er skredet. Vi skal prøve at skære det her emne lidt mere
ind til benet. Vi skal snakke om hvordan vi definerer ungdomsliv. Hvad er vigtigt at komme ind på i
forhold til ungdomsliv?
Debatten kommer omkring: Ungdomsklub, multihus, 16-års valgret, grafittivægge, flere spillesteder
for unge i festugen, mere kunst i festugen, bedre forhold for subkulturer i festugen.
Fritid, multihus og kultur bliver de tre emner man går videre med i gruppearbejdet.
Gruppearbejde
3 grupper diskuterer hver sit emne fra 15:10 til 15:40.
Fremlæggelse
Hvad nåede grupperne frem til?
Gruppe 1 (ved Ida) om Fritid:
Flere aftener og steder hvor man kan komme og spille musik. Det er urealistisk at lave en decideret
ungeuge, men måske en idé med to unge repræsentanter fra byrådet i festugen, som kunne påvirke
det. Derudover kunne være rart med flere aktiviter for unge.
Gruppe 2 (ved Sana) om multihus:
Delte meninger om hvad der skal til for at folk gider komme der. Kæmpe multihus, et stort hus hvor
man kunne lave alle mulige ting inden for og uden for måske nogle skaterbaner og steder hvor folk
kunne bevæge sig fysisk. Flere var bange for at det skulle blive et hippie-sted. Fodboldturneringer
kunne også være en mulighed, evt. kampe mellem de forskellige områder. I de områder, hvor der
ikke er ungdomsklubber, skal disse i øvrigt oprettes.
Gruppe 3 (ved Renée og Laura H) om kultur:
Graffittivægge og skaterbaner. Musiktelte for de unge, uden alkohol, men lige som i festugen – hvor
der er øltelte for de voksne. Gågaden er kedelig at se på, for lidt maleri og farver – så Århus ikke
kun er smilets by, men også farvernes by. Der mangler liv på strøget, så flere fjollede, sjove,
underlige og gøglede ting ønskes.
Herefter en kort debatrunde med kommentarer:
Flere stiller spørgsmålstegn ved om det er realistisk med et multihus, men andre fremfører, at der
også kan være økonomiske fordele, fx i form af mindre graffiti og problemer med utilpassede unge.
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Evaluering
Mødet slutter efter en kort evalueringsrunde.
Marie-Louise, Ida m.fl.: Det var godt med gruppearbejde. Lidt mere fokus i diskussionerne.
Maria: Vi skal diskutere noget mere, bl.a. de voksne politikeres taler og gennemgang af spilleregler
tog lidt for lang tid.
Johanne: Vi skal blive bedre til at holde fokus på det, der er opgaven, og ikke diskutere andre ting.
Laura B: Vi skal være bedre til også at tænke på hvad andre vil, og ikke kun hvad vi selv vil.

Næste møde er 19. November kl. 13-16 i byrådssalen, dagsorden kommer ud 14 dage før –
som aftalt i dag.
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