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§ 1 Ungerådet og dets formål

1.1
Rådets navn er Ungerådet og har hjemsted i Frederiksberg Kommune.

1.2
Ungerådet vælges blandt unge i alderen 14-19 år med bopæl i Frederiksberg Kommune.

1.3
Ungerådets formål er at give de unge medindflydelse på udviklingen i Frederiksberg 
Kommune.

Ungerådet har følgende kompetencer:

o Ungerådet er høringsberettiget om alle tiltag, der har betydning for byens ungdom
o Ungerådet skal samarbejde med Kommunalbestyrelsen og kommunens forvaltning for at 

sikre, at de unges interesser og behov tilgodeses bedst muligt 
o Ungerådet skal fungere som fokusgruppe i forbindelse med kommunens udvikling af 

ungdomskulturområdet og andre områder af betydning for byens ungdom. Ungerådet kan 
således deltage i udvikling af ideer på Kommunalbestyrelsens eller forvaltningens initiativ, 
ligesom Ungerådet selv kan stille forslag

o Ungerådet kan inden for sit eget budget yde støtte til ungdomsaktiviteter af interesse for 
Frederiksbergs ungdom, ligesom Ungerådet selv kan iværksætte aktiviteter

1.4
Ungerådet arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

§ 2 Valg og organisering

2.1

Ungerådet består af 7 medlemmer samt op til 14 suppleanter i alderen 14-19 år på 
valgtidspunktet.

2.2
Bestemmelserne i § 2, stk. 2.3 og stk. 2.5 om valgperiode og valgafvikling er betingede af, 
at Kommunalbestyrelsen beslutter at bibeholde Ungerådet efter 2018, hvor Ungerådets 
anden valgperiode udløber.

2.3
Alle medlemmer af Ungerådet og suppleanterne for medlemmerne vælges for 2 år ad 
gangen og kan genvælges. Ved etableringen af Ungerådet er første valgperiode dog ind til 
1. april 2017.

2.4
Såfremt et medlem i valgperioden udtræder af Ungerådet eller fraflytter kommunen, 
indtræder suppleanterne i den rækkefølge, som de er valgt.
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2.5
Valg til Ungerådet skal ske inden 1. december i en valgperiodes sidste år. Ungerådets 
Sekretariat arrangerer og indkalder til valget. Dog vil valget efter første valgperiode finde 
sted i første kvartal af 2017.

2.6
Ungerådet vælger på det første møde en formand og næstformand blandt sin midte.

Sekretariatet fører al korrespondance fra Ungerådet til Frederiksberg Kommune og udadtil 
vedrørende Ungerådets beslutninger. Denne korrespondance skal dog først godkendes af 
formanden på vegne af Ungerådet. Formanden udtaler sig officielt i pressen på vegne af 
Ungerådet. Andre medlemmer kan dog også udtale sig på Ungerådets vegne efter mandat 
fra Ungerådet. Formanden påser i øvrigt, at der udsendes dagsorden og referat til rådets 
møder, ligesom formanden leder Ungerådets møder. Såfremt formanden er forhindret i at 
varetage sine opgaver, varetager næstformanden disse.

2.7
Ungerådet træffer beslutning ved simpelt flertal og er beslutningsdygtigt, når over 
halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

2.8
Frederiksberg Kommune stiller lokaler til rådighed, og en medarbejder fra Biblioteket 
Frederiksberg tilknyttes Ungerådet som forvaltningens repræsentant og varetager opgaver 
som sekretær for rådet.

2.9
Ungerådet kan, hvis det ønsker det, nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

2.10 Såfremt der i valgperioden opstår behov for udnævnelse af nye 
ungerådsmedlemmer, og suppleantlisten er udtømt, kan det eksisterende Ungeråd 
indvælge op til fem udefrakommende medlemmer på baggrund af motiverede 
ansøgninger. Valgperioden for de nyindvalgte ungerådsmedlemmer udløber samtidig med 
de ordinære ungerådsmedlemmers valgperiode. De af Ungerådet supplerende indvalgte 
skal opfylde samme kriterier som kandidater til ungerådsvalget.

§ 3 Ungerådsmøder

3.1
Ungerådet holder møde mindst hver anden måned. Møder indkaldes af formanden i 
samarbejde med Ungerådets Sekretariat. Suppleanterne til Ungerådet kan deltage i 
Ungerådets møder uden stemmeret. Såfremt et ungerådsmedlem har forfald, får en 
suppleant dog automatisk stemmeret i indvalgte rækkefølge. Ungerådet kan dog beslutte, 
at enkelte møder afholdes uden suppleanternes deltagelse.

3.2
Ved årets start vedtager Ungerådet en mødeplan for året. Der kan efter behov indkaldes til 
ekstraordinære møder.
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3.3
Forslag til punkter til dagsorden skal være formanden og Ungerådets Sekretariat i hænde 
senest 14 dage før Ungerådet mødes. Dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet 
afholdes.

Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:

o Godkendelse af dagsorden
o Meddelelser fra formanden
o Eventuelt

Følgende punkter kan medtages, hvis det er relevant:

o Orientering fra de forskellige udvalg under Ungerådet
o Høringer

3.4
Ungerådet kan afvikle hele eller en del af sin mødeaktivitet som åbne møder, hvor andre 
interesserede unge kan deltage og give deres holdning til kende og stille spørgsmål til 
Ungerådets arbejde, ligesom der kan afholdes temadrøftelser med videre. 

Rådet kan ligeledes vælge at tilrettelægge en del af sin mødeaktivitet som besøg, 
udflugter, byvandringer eller lignende, hvor udformning af konkrete tiltag drøftes.

3.5
Referaterne fra Ungerådets møder offentliggøres på Ungerådets hjemmeside. Inden 
offentliggørelse fremsendes referatet, som det er godkendt af formanden, til medlemmerne 
med henblik på evt. kommentarer inden 3 dage.

§ 4 Ansøgning om økonomisk støtte til aktiviteter

4.1
Ungerådet administrerer og uddeler inden for sit eget budget støtte til aktiviteter af 
interesse for unge på Frederiksberg.

4.2
Ungerådet tildeler midler efter retningslinjer, der er udarbejdet af kommunen. De påses 
overholdt af Ungerådets Sekretariat.

4.3
For at sikre en hurtig sagsbehandling af ansøgninger om støtte til aktiviteter kan der 
nedsættes et udvalg blandt medlemmerne af Ungerådet. Såfremt der nedsættes et udvalg, 
skal Ungerådet forinden tage stilling til, hvor mange medlemmer, udvalget skal bestå af. 
Ungerådets Sekretariat deltager for at yde rådgivning om retningslinjerne og 
sekretariatsbistand. Udvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen er til stede. 
Ungerådet kan beslutte at udpege et antal suppleanter til udvalget blandt Ungerådets 
øvrige medlemmer.
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4.4
Al støtte gives ved simpelt flertal.

4.5
For bevilligede tilskud skal der afleveres regnskab med bilag til Ungerådet.

§ 5 Økonomi

5.1
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

5.2
Ungerådets Sekretariat varetager den økonomiske administration af Ungerådets budget.

5.3
Såfremt Ungerådet ved aktiviteter, fonde eller på anden måde skulle få en indtægt, 
indsættes beløbet på Ungerådets konto i forvaltningen. Der påhviler ikke medlemmerne af 
Ungerådet nogen personlig hæftelse for Ungerådets økonomiske forpligtelser.

5.4
I tilfælde af Ungerådets opløsning, tilfalder de resterende penge Frederiksberg Kommune. 
En opløsning af Ungerådet skal godkendes af Frederiksberg Kommune.

§ 6 Vedtægtsændringer

6.1

Vedtægtsændringer kan kun ske på ungerådsmøderne. Vedtægtsændringer skal 
efterfølgende godkendes af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

6.2
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når over halvdelen af Ungerådet er til stede, jf. § 2, 
pkt. 2.7 og ved et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Ved beregning af 2/3 afgivne 
stemmer rundes op til nærmeste hele antal.

6.3
Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter, at de er blevet godkendt i 
Kommunalbestyrelsen, hvis ikke andet er bestemt.
 
Godkendt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 26. januar 2015. Revideret den 9. 
november 2015 , samt 14. november 2016 lse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.


