
 

 
Referat fra start-up event for Bornholms Ungeråd 2. december 2021 
 

Unge bornholmere mellem 15 og 25 år var inviteret til start-up event for Bornholms Ungeråd. Cirka 35 unge 

deltog i arrangementet. Fra starten af arrangementet var der spisning, mens Kulturskolens band, Promised 

Land, spillede.  

 

Grundlaget for Bornholms Ungeråd. Konsulent fra Bornholms Regionskommune, Gitte Hvidkær, gennemgik 

det afsæt, der er for at starte Bornholms Ungeråd, og hvilke rammer rådet har. Her blev blandt andet 

nævnt følgende: 

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et ungeråd på Bornholm i forbindelse med budgetforliget for 

2021. Her blev det besluttet, at et ungeråd skulle etableres med opstart fra 2022. Bornholms Ungeråd skal 

være de unges talerør på Bornholm. Der er lagt op til, at rådet skal fungere på de unges præmisser i forhold 

til mødeform, antal møder, mødested, mulighed for bred deltagelse for Bornholms unge, og at der ikke ud-

peges kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i rådet.  

Alle unge bornholmere i alderen 15 – 25 år er velkomne i Ungerådets fællesskab. Det er IKKE et partipolitisk 

råd – Ungerådet skal repræsentere de unge bredt på Bornholm.  

Alle unge må deltage i Ungerådets møder og her være med til at beslutte, hvad Bornholms Ungeråd skal 

arbejde for. De unge, der er med i Ungerådet, kan også deltage i arbejdsgrupper.  

Ungerådet kan lave events og aktiviteter. Ungerådet kan selv tage initiativ til at afholde aktiviteter, events 

og happenings for at puste liv i Ungerådets fællesskab og skabe opmærksomhed om det, der optager de 

unge. Ungerådet har årligt 231.000 kroner til disse aktiviteter.  

Ungerådet ledes af et formandskab på fem personer. Formandskabet er drivkraft for Ungerådets aktivite-

ter. Formandskabet repræsenterer Ungerådet udadtil og planlægger møderne i Ungerådet. Formandskabet 

vælges for to år ad gangen og konstituerer sig med formand, næstformand og tre medlemmer. Derudover 

kan der etableres arbejdsgrupper efter behov.   

Ungerådet får direkte adgang til politikerne. Ungerådet refererer ikke til ét bestemt politisk udvalg, men 

kan få sager direkte på dagsordenen i alle de fem politiske udvalg i kommunen. Ungerådet vil også få sager 

til kommentering fra udvalg og kommunalbestyrelse. 

Ret til årlige møder med politiske udvalg. Alle fem fagudvalg i kommunen inviterer Ungerådet til dialog-

møde én gang årligt. Der kan ad hoc arrangeres møder herudover. 

Bornholms Ungeråd får sekretariatsbistand fra Politisk Service i Bornholm Regionskommune, som støtter 

formandskabet i at afvikle Ungerådsmøder og hjælper med dagsordener, referater og kommunikation m.m. 

Ungerådet kan herudover invitere relevante personer fra blandt andet kommunens centre med på møder.  

 

Inspiration fra andre Ungeråd. Forkvinde for Netværket af Ungdomsråd (NAU), Marie Madsen, deltog på 

mødet, præsenterede NAU og fortalte om forskellige møder, som ungeråd kan fungere på. Nogle ungeråd 

har udelukkende et politisk fokus, andre primært et fokus på at lave kulturelle aktiviteter samt at skabe 



mødesteder for unge. Flere Unguråd gør begge dele. Marie Madsen fremhævede tre eksempler: Ungerå-

dene i København, i Thy og i Faaborg-Midtfyns Kommune.  

 

Tre gode råd fra NAU: 

1. Prøv jer frem 

2. Husk, at I repræsenterer unge - Lav lam, vær kritiske over for politikerne, lyt til jeres venner. Ingen 

ved hvordan det er at være ung i dag så godt som jer 

3. Ræk ud! Til samarbejdspartnere, politikere, unge, medier m.v. 

 

Workshop om hvordan det er at være ung på Bornholm og hvad Bornholms Ungeråd skal arbejde for?  – 

Marie Madsen fra NAU faciliterede workshops, hvor de unge drøftede: 

- Hvordan det er at være ung på Bornholm 

- Hvordan det kan blive bedre at være ung på Bornholm 

- Om de unge gøre en forskel i samfundet – hjælper det at sige sin mening? 

- Hvordan skal Bornholms Ungeråd gøre en forskel? 

- Konkrete ideer til hvad Bornholms Ungeråd skal arbejde på og gennemføre? 

 

Der kom mange gode ideer på banen, blandt andet:  

Flere steder og arrangementer at samles om som ung - Ønsker om flere steder at mødes for de unge. Det 

kan være events og arrangementer, sodavandsdiskotek, musikaftener evt. med jazz og mulighed for at ud-

folde sig kreativt. De unge var optaget af, at der også sker noget uden for sæsonen, i vinterhalvåret. 

Bedre natteliv og festival – Flere unge ønsker, at der skal være et bedre natteliv (diskoteker) for de unge, 

gerne i Rønne, hvor transportmulighederne til og fra er bedst. Det kan være vanskeligt at komme hjem fra 

diskotek i Nexø, hvis man eksempelvis bor i Hasle. Der blev også nævnt en ide om at lave en vinterfestival i 

Tejn. Tryghed i nattelivet blev også fremhævet. Der blev talt om at benytte en app, hvor det kan registre-

res, hvis de ikke opfører sig ordentligt.  

Et ungehus at samles i. Der var bred opbakning til at få et ungehus. Et sted, hvor de unge kan mødes, og 

hvor forskellige typer af arrangementer kan holdes. Det kan både være sociale og kulturelle arrangementer, 

marked, musik m.v. Dams Gård blev nævnt som muligt sted for et kommende ungehus.  

Klubtilbud. Det blev foreslået at arbejde for at få ungdomsklub fra 4. klasse.  

 

Fasthold de unge på øen. Det blev foreslået at arbejde for, at der investeres i de unge og på, at det skal 

være attraktivt at blive på øen efter endt ungdomsuddannelse. I denne forbindelse at arbejde for at have 

gode uddannelsesmuligheder på øen.  

 

Bedre seksualundervisning i skolerne – der blev talt om, at der mangler viden om blandt andet LGBT+. Især i 

folkeskolen ønskes, at undervisere klædes på til opgaven, og at seksualundervisning struktureres bedre.  

 



Mistrivsel og udsathed – Der var en stor opmærksomhed på de børn og unge, som har det svært, som er i 

udsatte situationer og mistrives på øen. Det er vigtigt at hjælpe disse børn og unge. De skal have mulighed 

for hjælp og fællesskaber.    

 

Talerør alle børn og unge, også dem der er yngre end 15 år – Ungerådet skal være det råd, som børn og 

unge og skoleklasser henvender sig til, hvis der er noget de gerne vil have på dagsordenen. Ungerådet skal 

være alle børn og unges talerør, også selvom de ikke er fyldt 15 år. Det blev foreslået at have en løbende 

kontakt med skolerne.  

 

Bruge spørgeskemaundersøgelser for at afdække de unges holdning. En måde at finde ud af hvad børn og 

unge mener om et emne kan være at sende spørgeskemaer ud og på den måde høre, hvad der optager 

børn og unge på Bornholm, og hvad de mener om konkrete emner. Det kan være et godt grundlag for Un-

gerådet, når der skal arbejdes for konkrete ideer i forhold til øens politikere.  

 

Bedre transportmuligheder på Bornholm  – Det blev drøftet, at det kan være svært at komme rundt på øen, 

når man er afhængig af offentlige transportmidler, ikke mindst i aftentimer og i forlængelse af natteliv i 

weekenden. Kan der gøres mere for at få de unge sikkert hjem? Der var også ønsker om at indføre Rejse-

kortet på Bornholm.  

 

Opstart af arbejdsgrupper 

På den baggrund blev der lagt op til, at de unge kunne melde sig til arbejdsgrupper. Følgende arbejdsgrup-

per foreslås oprettet til at begynde med: 

• Events og arrangementer – en arbejdsgruppe der planlægger alt fra musikaftener, sodavandsdisko-

tek og kulturarrangementer.  

• Ungehus – en arbejdsgruppe der arbejder for at få et ungehus, hvor de unge kan være sammen og 

lave aktiviteter for de unge. 

• Socialt – en arbejdsgruppe der har fokus på at fremme trivslen blandt de unge og forebygge udsat-

hed. 

• Seksualundervisning - en arbejdsgruppe der arbejder for en bedre seksualundervisning i skolen og 

mere viden om LGBT+.  

• Transport – en arbejdsgruppe, som arbejder for at det skal blive nemmere for de unge at komme 

rundt på øen.  

 

Valg af formandskab for Bornholms Ungeråd. I alt 11 unge meldte sig som kandidat til at være en del af 

formandskabet for Bornholms Ungeråd. Kandidaterne var mellem 15 og 24 år, og der var fire kvinder og syv 

mænd. Med flere end fem kandidater blev der kampvalg til formandskabet. Alle unge fik en stemmeseddel, 

hvor de kunne skrive navnet på de fem som hver enkelt ønskede at få ind i formandskabet.  

Følgende personer blev valgt til formandskabet: 

- Niklas Stenbye 

- Kristoffer Kromand 

- Sebastian Larvad 

- Emil Rigstad 



- Olav Eilsøe-Madsen 

Frida Kristensen blev valgt til 1. suppleant.  

 

 


