
Kommissorium – §17.4 udvalg ved. Ungestrategi Hedensted Kommune  
  

Intentionen   
Byrådet har i forbindelse med godkendelse af ny politisk og administrativ struktur den 23.06.2021 besluttet 

at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg – med opgaven at udarbejde en strategi for en samlet ungeindsats i 

Hedensted kommune.  

Det fremgår af beskrivelsen af den fremtidige politiske organisering, at der skal udarbejdes en  

”Strategi for samlet ungeindsats (2022-23). Der ønskes en styrkelse af indsatsen overfor de unge i 

Hedensted Kommune. Opgaven handler i udgangspunkt om at få lagt en strategi for den samlede 

ungeindsats – herunder afklaring af målgruppe, opgaver, fremtidige tilbud og indsatser til de unge – og i  

forlængelse heraf organisering af indsatsen. Udvalget skal afslutte sit arbejde i 2023.”  

Kommunens forpligtelser i forhold til ungeområdet dækker aldersmæssigt alle unge i alderen 13-25 år. Alle 

kerneområder har en andel af kommunens samlede indsatser for målgruppen. Derudover er målgruppen 

kendetegnet ved en bred vifte af øvrige interessenter, både i form at erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner 

frivillige organisationer mm.   

En ny strategi for en samlet ungeindsats skal skabe en fælles retning og sammenhæng for og imellem de 

mange aktører på området, med det formål at styrke forudsætningerne for, og samarbejdet om det gode 

ungdomsliv i Hedensted.  Udvalget skal dermed sikre en styrket politisk fokus på tværs af udvalgene.  

Grundlag for nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg   
Udvalget nedsættes ud fra Kommunestyrelseslovens § 17 stk. 4:  

”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til 

udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de 

stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler 

for deres virksomhed”.  

Formål:  
Formålet med § 17.4-udvalgets arbejde er at udarbejde en ungestrategi på tværs af de politiske udvalg og 

administrative enheder i Hedensted kommune med udgangspunkt i:  

1. Det gode liv  

2. Visionsplan for beskæftigelse  

3. Beskæftigelsesplan 2022  

4. Børn og Unge politik  

5. Handleplan på handicapområdet   

6. Den aktuelle indsats for unge på Fritid & Fælleskabs-området  

Således at vi alle giver muligheder for og tager afsæt i at:   



• Unge får mulighed for at leve og skabe sig et godt liv  

• Unge bliver i forpligtende fællesskaber livsduelige og fremtidsparate  

• Unge får mulighed for at deltage i arbejds- og uddannelsesfællesskaber  

• Unge har adgang til fællesskaber/kan skabe fællesskaber, som de har mulighed for 

at være en del af  

Organisering:  
§ 17.4-udvalgets bemandes politisk som følger:  

Birgit Jakobsen udpeges som formand for udvalget.  

1 medlem fra Udvalget for beskæftigelse  

1 medlem fra Udvalget for Læring  

1 medlem fra Udvalget for Social Omsorg  

1 medlem fra Udvalget for Fællesskab  

Direktør for Læring og Direktør for Beskæftigelse sekretariatsbetjener udvalget – i første omgang indtil 

udvalget har udarbejdet et endeligt kommissorium for Ungestrategien. Den endelige 

sekretariatsbemanding afhænger af hvilke retninger, udvalgets arbejde kommer til at fokusere på. I 

sekretariatsbetjeningen inddrages løbende relevante ledere og medarbejdere.  

Øvrige medlemmer og følgegrupper:  
Der skal desuden tages stilling til deltagerkreds og eventuelle følgegrupper i forhold til øvrige interessenter, 

herunder et særligt fokus på involvering af de unge selv.  

Vi har i dag udelukkende unge organiseret formelt via elevråd i folkeskolen. Der kan med fordel overvejes 

hvordan vi optimerer en organisering der kan give de unge en markant stemme i arbejdet, eksempelvis via 

et mere formaliseret ungeråd, som der kan hentes gode erfaringer med fra andre kommuner.  

Derudover er andre aktører som bestyrelser på skole, ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner,  

handicaprådet, arbejdsmarkedets parter (DI/FH),  interesseorganisationer på ungeområdet og øvrige 

interessenter relevante at tænke ind enten direkte i udvalget, eller i form af advisoryboards/følgegrupper.  

Der kan i arbejdet også søges inspiration ved besøg hos andre kommuner eller organisationer med viden på 

området.  

Tidsplan:  
Funktionsperioden er i byrådsbeslutningen defineret til 2022 og 2023. Kommunalbestyrelsen skal i marts / 

april 2022 godkende et endeligt kommissorium for udvalgets arbejde på baggrund af indstilling fra 

udvalget.  

Det præciseres i kommissoriet, hvordan unge, forældre, organisationer m.v. inddrages aktivt i arbejdet.  

Hedensted den 9.11.2021  


