
 

Spilleregler  

Spillereglerne er de regler, der gælder for Aarhus’ Børn og Unge-byrådsmøder. 

Her står blandt andet skrevet, hvordan der stemmes, og hvordan møderne skal 

foregå rent praktisk. Spillereglerne diskuteres og vedtages altid på periodens 1. 

byrådsmøde.    

 

1.0 Forretningsorden = spilleregler 

1.1 Spillereglerne vedtages til første møde i hver Børn og Unge-

byrådsperiode, spillereglerne kan tages op i løbet af året. 

2.0 Ungeborgmestrene 

2.1 Til det første møde vælges én unge-borgmester, samt to vice-unge-

borgmestre ved to separate valg.  

2.2 Disse vælges for en periode på 1 år. 

2.3 Unge-borgmestrene står for at lede møderne og samle op på 

beslutningerne. 

2.4 Unge-borgmestrene mødes med magistraten i Aarhus Kommune ang. 

emner, høringssvar og oversendelse af forslag mv. mindst én gang pr. 

Børn og Unge-byrådsperiode. 

2.5 Unge-borgmestrene får hjælp af Børn og Unge-byrådssekretæren og 

ÅUF til alle opgaver.  

3.0 Indkaldelse til møde / dagsordener 

3.1 Unge-borgmestrene indkalder til møde via sms/mail. 

3.2 Dagsorden skal være på hjemmesiden senest 2 uger før mødet. 

3.3 Debatten i byrådssalen bliver optaget og kan efterfølgende hentes som 

lydfil på www.ungebyraad.dk.  

4.0 Stemmeregler 

4.1 Afstemning sker ved simpel flertalsafgørelse. 



 

5.0 Pressehåndtering 

5.1 Unge-borgmestrene sørger umiddelbart for pressen, og det er dem 

ÅUF henviser til.  Disse kan dog også, efter aftale, uddelegere opgaver 

og ansvar til de resterende medlemmer. 

6.0 Opstilling af emner / ændringsforslag 

6.1 Ønsker repræsentanter at opstille emner/ændringsforslag/diskutere 

en aktuel problemstilling kan dette gøres når man har mindst fem Børn 

og Unge-byrådsmedlemmers støtte, én uge før mødets afholdelse.  

6.2 Unge-borgmestrene kan fremstille relevante nytilkomne forslag, hvis 

der er opbakning til dette i salen.  

7.0 Regler for suppleanterne 

7.1 Repræsentantens suppleant skal træde til i tilfælde af sygdom eller 

andet fravær, således at der til hvert møde er 31 medlemmer i salen. 

7.2 Alle områder har minimum en 1. suppleant med til hvert møde. 

1. suppleanterne sidder på tilhørerpladserne i salen, og indsuppleres, 

hvis der er medlemmer/suppleanter, der ikke møder op. Man vælger 

1. suppleanten fra området der mangler eller området efter.  

Ved gruppearbejde er 1. suppleanten med på samme vilkår som 

medlemmerne. 

7.3 Repræsentanterne skal melde afbud til ungebyraad@ungebyraad.dk 

samt deres områdeansvarlig. Det er den områdeansvarliges opgave og 

ansvar at få indkaldt suppleanten. 

7.4 Repræsentanterne og baggrundsgruppen skal sørge for, at 

suppleanterne er sat ind i hvad der sker, så de er klar til at træde til. (jf 

baggrundsgrupperne opgavebeskrivelse inden de ordinære møder)  

7.5 I tilfælde af repræsentanter/suppleanters manglede tilstedeværelse, 

er Børn og Unge-byrådet stadig beslutningsdygtige, uafhængig af antal 

af repræsentanter. 

8.0 Regler for debatten 



 

8.1 Der opfordres altid til at holde en god, sober og respekteret tone i 

debatten. 

8.2 Unge-borgmestrene kan indføre taletidsbegrænsning på 2 minutter, 

hvis dette findes nødvendigt. 

8.3 Under gruppearbejde er det de frivillige, der tager referat og om 

nødvendig leder debatten. 

9.0 Behandling af temaer 

9.1 Unge-borgmestrene har kompetencer til at svare på høringssvar fra 

det voksne byråd, hvis dette anses som en hastesag. Dog efter 

orientering til de øvrige medlemmer pr. mail, som derefter har 24 

timer til at give respons. 

9.2 Temaerne behandles over mindst 1,5 møde, det vil sige til det første 

møde gennemarbejder man temaet, hvorefter man har mulighed for 

at tage det med tilbage til sin baggrundsgruppe. Til det 

næstkommende møde træffer man de(n) endelige beslutning(er). 

 


