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Retningslinjer for Ungeforum 
Frederiksberg

1 FORMÅL OG OPGAVER

Formålet med Ungeforum Frederiksberg er at engagere unge i det lokale demokrati i Frederiksberg 
Kommune, og at give de unge mulighed for at få medindflydelse på udviklingen i Frederiksberg Kommune.

Ungeforum arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Ungeforum har til opgave, at samarbejde med Kommunalbestyrelsen og kommunens forvaltning med 
henblik på sikre, at unges interesser og behov tilgodeses bedst muligt

2 ALDER

Medlemmerne af Ungeforum skal være mellem 14 og 25 år på tidspunktet, hvor de bliver udpegede/valgt 
ind.

3 UDPEGNING

Elevrådene på grundskoler med overbygning og ungdomsuddannelser i Frederiksberg Kommune har ret til 
at udpege hver et medlem til Ungeforum Frederiksberg, dvs. i alt ca. 25 medlemmer. Der er ikke 
bopælskrav for disse udpegede medlemmer, men krav om tilknytning til uddannelsesstedet.

Et elevråd kan trække opbakningen til deres repræsentant, hvorefter medlemmet udtræder af Ungeforum 
Frederiksberg, og et nyt medlem udpeges af elevrådet.

Hvis der ikke er et elevråd, afgør institutionens leder, hvordan medlemmet udpeges. 

Orientering om udpegning og eventuel tilbagetrækning af opbakning sendes til Ungeforums kontaktperson 
i Frederiksberg Kommune.

4 GENERALFORSAMLING OG VALG

Der vælges op til 5 medlemmer og op til 10 suppleanter på en årlig åben generalforsamling for to år ad 
gangen med mulighed for løbende supplering, således at der er op til 30 medlemmer i Ungeforum 
Frederiksberg. Der er bopælskrav for de valgte medlemmer. 

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i marts/april, og alle unge på Frederiksberg mellem 14 og 25 år 
inviteres til generalforsamlingen med minimum 3 ugers varsel af kontaktpersonen.

Generalforsamlingens dagsorden indeholder som minimum:

1. Valg af dirigent og referent
2. Ungeforums årsberetning
3. Ungeforums årsregnskab
4. Forslag til og debat om Ungeforums kommende opgaver
5. Valg af nye medlemmer
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6. Eventuelt

5 MØDEAFHOLDELSE OG BESLUTNINGER

Der afholdes møder i Ungeforum mindst hver anden måned efter en fastsat årlig plan. Mødet indledes med 
at udpege en referent.

Både medlemmer og suppleanter kan deltage i møderne. Kun medlemmer har stemmeret.

Beslutninger tages ved flertalsbeslutning blandt de fremmødte. Ved stemmelighed tæller formandskabets 
stemmer dobbelt. Ved fortsat stemmelighed udskydes beslutningen til næste møde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem anmoder om skriftlig afstemning. 

Ungeforum kan nedsætte underudvalg, der selvstændigt kan tage beslutninger om udformningen af 
projekter mv., som Ungeforum forinden har tiltrådt.

6 UDTRÆDEN OG INDTRÆDEN AF MEDLEMMER

Valgte medlemmer kan udtræde ved at meddele kommunens kontaktperson, at medlemmet ønsker at 
udtræde. De udpegede medlemmer giver besked herom til deres elevråd.

Såfremt et medlem ikke deltager i 3 møder i træk, udtræder medlemmet automatisk af Ungeforum. 
Kontaktpersonen kan efter en konkret vurdering undtagelsesvist lade et medlem fortsætte i Ungeforum, 
hvis der har været undskyldelige grunde til fraværet.

Et medlem kan anmode om orlov . Det er Ungeforums kontaktperson i Frederiksberg Kommune, der 
vurderer, om anmodningen kan imødekommes.

Eventuel løbende supplering foregår ved, at Ungeforum annoncerer offentligt, når der er behov for 
opsupplering af medlemmer og/eller suppleanter. Interesserede møder op på Ungeforums møde og 
indvælges ved flertalsbeslutning. Indvælgelsen gælder frem til næstkommende generalforsamling.

7 FORMANDSKAB

Ungeforum vælger en mindre gruppe (3-5 personer) blandt sine medlemmer til et formandskab, der er 
Ungeforums talerør og ansvarlig for de administrative opgaver, herunder kontakten til Frederiksberg 
Rådhus og besvarelse af høringsanmodninger. Der skal i formandskabet være minimum et valgt og udpeget 
medlem repræsenteret. Ungeforum stræber efter diversitet i formandskabet.

Formandskabet har ansvaret for at holde kontaktpersonen løbende orienteret, herunder at sende referat 
fra møderne til kontaktpersonen.

Formandskabet skal årligt udarbejde en årsberetning om årets aktiviteter til generalforsamlingen, og har 
desuden ansvaret for løbende at indberette udgifter og andre relevante oplysninger til Ungeforums 
kontaktperson i kommunen. Ungeforum kan i den forbindelse udpege en revisor. 

8 SAMARBEJDE MED FREDERIKSBERG KOMMUNE

Ungeforum er et forum under Frederiksberg Kommune, og samarbejder med Kommunalbestyrelsen og 
Frederiksberg Kommunes forvaltning.
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Ungeforum opererer uden sekretariatsbetjening, men har en kontaktperson på Frederiksberg Rådhus, som 
bistår Ungeforum med blandt andet administrative opgaver og at få kontakt til rette personer i 
forvaltningen og Kommunalbestyrelsen.

I opstartsfasen er kontaktpersonen aktiv medspiller for herefter at trække sig tilbage og overlade styringen 
til Ungeforum selv.

9 UNGEFORUMS ØKONOMI OG REGNSKAB

Ungeforum får årligt en sum penge ( i 2019 og 2020: 100.000 kr.) stillet til rådighed, som efter 
formandskabets godkendelse kan bruges til aktiviteter for unge på Frederiksberg. Formandskabet skal 
løbende indberette udgifter til kommunens kontaktperson.

Derudover kan Ungeforum og andre interesserede søge om yderligere midler fra en pulje (i 2019 og 2020: 
50.000 kr.) til konkrete og definerede projekter og arrangementer for unge på Frederiksberg.

Midlerne i puljen uddeles efter ansøgning af Børne- og ungeområdet, Skoleafdelingen i Frederiksberg 
Kommune.

Ungeforum skal årligt fremlægge regnskab på generalforsamlingen. Regnskabet udarbejdes af kommunens 
kontaktperson og godkendes af dennes nærmeste foresatte.


