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From: Camilla Stolt Nielsen

Sent: 11. november 2022 12:36

Cc: Marie Holm-Andersen; Ditte Tøfting-Kristiansen; Jens Christian Elle; Katrine Dilling 

Holst

Subject: Henvendelse til lokaludvalg om inddragelse af Ungerådet 

Attachments: Henvendelse til lokaludvalg om inddragelse af Ungerådet .pdf

Kære Lokaludvalg, medlemmer og suppleanter

Hermed henvendelse til jer fra Teknik- og Miljøborgmesteren om inddragelse af unge. Se vedhæftede.

Kære lokaludvalg

Teknik- og Miljøudvalget har haft møde med Ungeråd KBH i efteråret og på den baggrund sender vi den vedhæftede 

henvendelse til jer. 

Med venlig hilsen 

Line Barfod

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36 
1599 København V 



Teknik- og Miljøborgmesteren 

Inddragelse af Ungeråd i lokaludvalgenes arbejde 

Kære forpersoner og medlemmer af lokaludvalg 

Teknik- og Miljøudvalget mødtes den 19. september 2022 med Ungerå-

det for at høre om de unges fokus og arbejde inden for Teknik- og Miljø-

området. Det vil vi fremover gøre en gang om året, på samme måde 

som vi mødes med Ældrerådet og Handicaprådet en gang årligt.  

På mødet kom frem, at de unge ønsker at blive inddraget i konkrete 

mindre sager, der vedrører unge. Det kan eksempelvis være lukning el-

ler oprettelse af fritidssteder for de unge. Men også i sager, der rækker 

længere ind i fremtiden, og som de unge kommer til at leve med, øn-

sker de unge at blive inddraget i. Det kan eksempelvis være i forbindelse 

med byudviklingsområdet Godsbaneterrænet eller den udvikling, der 

skal ske i Tingbjerg.  

Jeg henvender mig derfor til jer i lokaludvalgene, da jeg og det øvrige 

Teknik- og Miljøudvalg håber og opfordrer til, at I vil være med til at ind-

drage de unge i endnu højere grad, når I arbejder lokalt med de mange 

projekter, der løbende er i alle bydele.  

Lokaludvalgene står for et vigtigt arbejde med at inddrage borgerne. I 

Teknik- og Miljøudvalget lægger vi stor vægt på lokaludvalgenes bidrag 

og høringssvar i de indstillinger, som udvalget behandler. Derfor er det 

væsentligt for os, at I fortæller os, om og hvordan I har inddraget de 

unge i de konkrete sager. Det kan eksempelvis være via Ungerådet, men 

også elevråd på folkeskoler og ungdomsuddannelser, fritids- og ung-

domsklubber, særlige borgermøder for unge eller andre steder, hvor de 

unge kan nås.   

Det er desuden vigtigt generelt, at I redegør for, hvilke interessenter der 

har været inddraget og givet deres holdninger til kende, så vi kender 

grundlaget for jeres bidrag – som det fremgår af Kommissorium for lo-

kaludvalg i Københavns Kommune af 4. november 2021. 

Venlig hilsen 

Line Barfod 

Teknik- og Miljøborgmester 
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