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Styrelsesmøde 19-05-2021 

 
Tilstede: Chris Preuss (fra punkt 7-10), Christine Ravn Lund, Clara 
Halvorsen, Ida Marie Garder, Katrine Seier, Rasmus Ladegaard Slot (fra 
punkt 6-10), Lucas Skræddergaard, Caroline Friis, Nikolaj Oksen, Frederik 
Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, Lukas Kaarby, Mathias Green, 
Martin Flindt Nielsen, Pernille Madsen, Philip Longos Winkel, Troels 
Andersen Boe, og Thor Ekberg Bonde (fra punkt 6-10) 
 
Tilstede fra sekretariatet: Daniel Branislav Christensen (punkt 8-9), Freja 
Fokdal (punkt 8), Laura Fabricius (punkt 7), Line Novel (punkt 5-7) , Louise 
Juul Jensen (punkt 6-10), Merle Singer-Lippert, Frederik Jakobsen (punkt 1-
4), Signe Bo (punkt 6 og 9),  
 
Afbud: Frederik Vad 
 
Mødet blev afholdt digitalt på Microsoft Teams. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Orientering om årsregnskab 2021 
4. Orientering om tipsregnskabet 2021 
5. Ungdomshuset i Ukraine 2022-2026 
6. Samværspolitik 
7. Politikpapir for Det Digitale Demokrati 
8. Politikpapir for Det gode ungdomsliv i hele Danmark 
9. Samværsundersøgelsen 
10. Eventuelt  

REFERAT 
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Næstforkvinden bød velkommen til styrelsesmødet. 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Næstforkvinden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Næstforkvinden orienterede om, at: 

- Tipsudvalget har haft møde og der er udsendt vejledningsmateriale. 
Der blev også afhold møde med tipsungdomsnævnet. 

- Arbejdet omkring genåbningen af foreningslivet fortsætter, det er 
en stor sejr med sommerlejre og DUF er fortsat i dialog med 
partierne omkring sommerpakker. 

- DUF spiller ind i den udviklingspolitiske strategi. 
- DUF var med til at overrække ungdomspanelets anbefalinger til 

unges trivsel til statsministeren og børne- og 
undervisningsministeren. 

- Uddannelsesrådet har haft møde og lederakademiet er blevet 
afsluttet. 

- DUF har fået ekstern finansiering til skolevalget af Folketinget på 
175.00 kroner i 2021. 

- DUF har fået godkendt Erasmus+ midlerne for EUs 
Ungdomsdialog. 

- DUF har fået positivt svar på en ansøgning om projektet 
”Præstationsfrie rum” fra Helsefonden og modtager en bevilling på 
400.000 kroner til projektet.  

- DUF og Chris har været en del i medierne, både tv, radio og print 
om bl.a. genåbning, retningslinjer, ungepanelet mm. 

 
Nikolaj orienterede om at arbejdsgruppen omkring afbureaukratisering af 
foreningslivet under Finans Danmark inviterer til konference den 24. juni. 
 
Clara orienterede om at DUF har bidraget til regerings handleplan om 
verdensmål.  
 
3. Orientering om årsregnskabet 2020 
Næstforkvinden indledte punktet og åbnede herefter for spørgsmål.  
Styrelsen tog regnskabet til efterretning. 
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4. Orientering om tipsregnskabet 2020 
Næstforkvinden indledte punktet og åbnede herefter for spørgsmål.  
Styrelsen tog tipsregnskabet til efterretning. 
 
5. Ungdomshuset i Ukraine 2022-2026 
Næstforkvinden indledte punktet og åbnede for bemærkninger til punktet. 
Styrelsen vedtog DUFs fremadrettede engagement i Ungdomshuset i 
Ukraine 2022-2026. 
 
6. Samværspolitik 
Næstforkvinden indledte punktet og gav ordet til afdelingschef Signe Bo 
for en status for implementeringsarbejdet og et oplæg til drøftelse.  
 
Styrelsen arbejdede herefter i grupper med spørgsmålet om styrelsens rolle 
og opmærksomhedspunkter. Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Styrelsen ønsker at udbrede kendskab til samværspolitikken og vil 
tage snakken med medlemmer og bagland. 

- Styrelsen er rollemodeller for det gode samvær og agerer efter det, fx 
vil der være ekstra fokus til Delegeretmøde. Det lægger et stort 
ansvar på styrelsen. 

- Det er en vigtig opgave at sikre, at alle har tillid til at henvende sig 
til udvalget eller til de politisk valgte. 

- Der vil være mange tvivlsspørgsmål, når man bliver kontaktet. 
Hellere sende videre en gang for meget end at styrelsesmedlemmer 
selv prøver at sidde med sagen.   

- Styrelsen vil have tillid til samværspolitisk udvalgs arbejde og at 
udvalget får skabt en god præcedens og proces for behandling af 
sager. 

- Arbejdet bør bygge på præcedens og samværspolitikken behøves 
ikke at være til genforhandling igen og igen. 

- Forslag til at styrelsen på sigt også beskæftiger sig mere indgående 
med det omvendte fortegn, altså hvordan vi skaber det gode samvær 
og hvilken kultur, DUF gerne vil bære frem.  

- Det har været en rigtig god proces at udvikle samværspolitikken og 
det giver mening for hver styrelse at forholde sig til den. Papiret bør 
ikke kun genbesøges, men også udvikles.  

 
Styrelsen udpegede Thomas Kirkeskov som ekstern repræsentant til 
samværspolitisk udvalg.  
 
7. Politikpapir for Det digitale Demokrati 
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Næstforkvinden indledte punktet og præsenterede udkastet til papiret, 
hvorefter der blev åbnet for generelle bemærkninger. Fra drøftelsen var 
hovedpointerne: 

- Det er et kompliceret emne, hvor det måske er nemmere at stille 
spørgsmål og kritisere frem for at komme med løsningsforslag. Det 
er svært at gøre til realpolitik med konkrete forslag.  

- Hvis styrelsen på et tidspunkt genbehandler, skal udgangspunkt for 
arbejdet være spørgsmålet ”hvad skal denne politik kunne?” Der 
nuværende papir favner rigtig meget forskelligt og har måske 
forskellige formål.  

- Styrelsen kunne også forholde sig til, hvordan DUF selv tager 
stilling til vigtige spørgsmål om fx digitale møder og digital 
demokrati i papiret. 

- DUF skal også forholde sig til, hvordan foreninger tager ansvar for 
den gode demokratiske  samtale.  

 
Herefter gennemgik styrelsen de fremsatte ændringsforslag.  
 

ÆF 1 
Linje: 16  
Ændring: ordet opdrage skal erstattes af danne  
Motivation: opdrage er noget der sker i familien hvor danne er noget der 
sker i samfundet som i højre grad er gensidig i mødet med andre 
mennesker.  
Stiller: Thor  
 
Forslaget blev vedtaget. 
 

 
ÆF 2 
Linje: 63  
Oprindelig tekst (linje 63): Få klare definitioner på nogle nøglebegreber 
som fx hadtale. 
Ændring: der skal skabes bedre rammer for samtalen om det digitale 
demokrati ved at få nogle klare definitioner på nøglebegreber som fx 
hadtale. 
Motivation: Ændringen foreslås, fordi det skal være tydeligt, at formålet 
med at definere nøglebegreber er, at styrke samtalen om det digitale 
demokrati ved at minimere begrebsmisforståelser og f.eks. misbrug af 
begreber.  
Stiller: Frederikke 
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Forslaget blev vedtaget. 
 

ÆF 3 
Linje: 137-139  
Nuværende: Der skal være lige adgang og lige hastighed på alle 
platforme og dermed ikke ske konkurrenceforvridning, også kaldet ’net 
neutrality’ 
Ændringsforslag: ”det er problematisk at unge globalt har forskellig 
adgang til digital infrastruktur og dermed forskellige muligheder for at 
benytte de virtuelle værktøjer og platforme, der giver adgang til lige 
demokratisk deltagelse.” 
Stiller: Rasmus (på mødet) 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Styrelsen vedtog politikpapiret med ovenstående ændringsforslag. 
 
8. Politikpapir om det gode ungdomsliv i hele Danmark 
Formanden indledte punktet og åbnede for generelle bemærkninger. 
Herefter gennemgik styrelsen de fremsattee ændringsforslag. 
 

ÆF 1 
Linje: efter linje 20 
Tilføjelse af ny bullet: Alle landets kommuner skal sikre gode rammer for børn- 
og unge, der ønsker at starte et nyt fællesskab op. 
Motivation: Overordnet set synes vi papiret er godt og der gjort et godt stykke 
arbejde i arbejdsgruppen. Set i lyset af at der var svært at samle alle til mødet i 
arbejdsgruppen, synes vi dog linjen er lagt lidt for meget til midten for hvad vi 
synes der er en god balance for et papir som størstedelen af paraplyen kan se sig 
selv i ift. hvad DUFs rolle er at mene. Vi har derfor prøvet bibeholde 
intentionerne, men skrevet dem bredere og knap så specifikke. Særligt 
boligafsnittet ramte os, så der har vi forsøgt at foreslå et kompromis, som 
indeholder mange af pointerne, men samtidig bliver lidt mere generelt.  
Stiller: Christine og Frederikke 
 
Det ændrede ændringsforslag efter drøftelse: Bulletten i linje 25 ændres 
således at ”midler” ændres til vilkår/rammer. 
Det ændrede ændringsforslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 2 
Linje: efter linje 26 
Tilføjes: 
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”Skoler og uddannelsessteders lokaler skal i højere grad skal være centrum for lokalt 
forenings- og ungeliv gennem forenings- og elevstyrede fritids- og kulturaktiviteter” 
Motivation: Ved at give foreningslivet bedre adgang til skoler og 
uddannelsessteders lokaler gøres det nemmere at holde foreningsaktiviteter i 
lokalområdet. 
Stiller: Rasmus 
 
Det ændrede ændringsforslag: ”Skoler og uddannelsessteders lokaler skal være 
tilgængelige som centrum for lokalt forenings- og ungeliv gennem forenings- og 
elevstyrede fritids- og kulturaktiviteter” 
Det ændrede ændringsforslag blev vedtaget. 
 

 
ÆF 3 
Linje: efter linje 26 
Tilføjes: Alle unge skal have mulighed for at deltage i fritids- og foreningslivet. 
Derfor skal der sikres gode transportforbindelser i hele landet både i dags- og 
aftentimerne.  
Motivation: Der skal være gode forhold til at kunne deltage i sit foreningsliv på 
alle tider af døgnet og alle ugens dage. Der er gode transportmuligheder en 
forudsætning for at unge selv kan deltage i foreningslivet.  
Stiller: Frederik E 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 4 
Linje: efter linje 26 
Tilføjelse: Alle kommuner bør have fritidstilbud og klub tilbud til 
ungdomsårgange under 18 år   
Motivation:  Vi oplever at der i flere kommuner er sparet på fritids- og 
klubtilbud særligt for de ældre årgange.  
Stiller: Thor  
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 

ÆF 5 
Linje: efter linje 26 
Tilføjelse:  
Kommuner skal forpligtes til at have oversigter med foreningstilbud og aktivt 
benytte disse til at guide (særligt udsatte) unge mod relevante tilbud. 
Stiller: Thor  
 
Forslaget blev vedtaget. 
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ÆF 6 
Linje: 31-33 
”I Danmark er de videregående uddannelser ofte centraliseret omkring de større byer, 
og de seneste år har der været massive lukninger af ungdomsuddannelser i 
landdistrikter. Særligt erhvervsuddannelser har været hårdt ramt.” 
Slettes 
Motivation: En ny opgørelse fra Undervisningsministeriet viser at der er lukket 
én ungdomsuddannelsesinstitution siden 2007. Dette var en STX. 
Indholdet af linjerne er altså ikke korrekte, hvorfor det foreslås slettet. 
Stiller: Rasmus 
 
Sekretariatet undersøger påstanden, hvorvidt der har været massive lukninger 
eller om der evt. har været tale om lukning af matrikler, flytninger eller 
sammenlægninger. Sekretariatet tilpasser herefter papiret. 
 

 
ÆF 7 
Linje: 34 
”(…) skal kunne tage en videregående uddannelse i (…)” 
Ændres til: 
”(…) skal kunne tage en kort- eller mellemlang videregående uddannelse (…)”  
Motivation: Det er meningsfuldt at det skal være muligt at tage en kort- eller 
mellemlang videregående uddannelse i hele landet, bl.a. af hensyn til at kunne 
sikre uddannelse folkeskolelærere i hele landet. 
Det er ikke muligt at have lange videregående uddannelsestilbud i hele landet, 
da det ikke vil være muligt at sikre samme kvalitet i den forskningsbaserede 
uddannelse. Med denne tilføjelse af teksten derudover i overensstemmelse med 
vedtagelsen i den temapolitiske drøftelse 2017 ”Alle unge med i fællesskabet”, 
afsnittet ”Der skal være adgang til uddannelser flere steder i Danmark”. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 

ÆF 8 
Linje: Efter linje 35 
Tilføjes: 
”Balance opnås ved at løfte uddannelse i nærområderne uden at underminere 
uddannelse i de større byer”. 
Motivation: Dét at forbedre uddannelsestilbuddene udenfor de store byer skal 
ikke ske på bekostningen af uddannelserne dér. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 
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ÆF 9 
Linje: 38-39  
Nuværende: Vi skal sikre, at der ikke lukker flere ungdoms- og videregående 
uddannelser i landdistrikterne og understøtte de små uddannelsesinstitutioner 
økonomisk. 
Ændring: hele den bullet ændres til "Vi skal sikre et bredt udbud af ungdoms og 
videregående uddannelser i hele landet og den nødvendige økonomi til at 
understøtte det" 
Motivation: Det er ikke rigtigt at der er lukket ungdomsuddannelser. Derudover 
ønsker vi et bredt lokalt udbud lokalt, ikke kun en opretholdelse af eksisterende 
institutioner. 
Stiller: Martin 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF uden nummer, stillet på mødet 
Forslag: Tilføjelse af FGU-institutioner generelt, hvor det giver mening i papiret 
Stiller: Pernille 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 10 
Linje: 42-44 
Slettes 
Ungdomsuddannelserne skal have større selvbestemmelse lokalt, mens samarbejdet skal 
styrkes regionalt, så mindre ungdomsuddannelser kan låne lærere fra større skoler til 
specialiseret undervisning. 
Motivation: Det er uklart hvilken selvbestemmelse de selvejende institutioner 
ikke har i dag, som vil styrke de mindre uddannelsesudbud. 
Stiller: Rasmus 
 
Ændringsforslaget blev trukket efter en drøftelse om at uddannelsessteder skal 
kunne samarbejde med andre lokale og regionale institutioner. 

 
 

ÆF 11 
Linje: 42 
Tilføjes: Men at der samtidig er respekt for de aftaler arbejdsmarkedets parter 
indgår.   
Motivation: Vi bakker op om den danske model. 
Stiller: Frederik E 
 
Forslaget blev vedtaget. 
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ÆF 12 
Linje: efter linje 41 
Indsættes 
”Betingelserne for at få kilometerpenge på ungdomsuddannelser skal lempes og ret til 
ungdomskort og kilometerpenge skal også gælde elever og lærlinge på hovedforløb” 
Motivation: Ikke alene transporttiden (som det fremgår af bullet i linje 40-41) 
har betydning for muligheden for at tage en uddannelse som ikke er direkte i 
nærheden af ens bopæl. Også udgiften til transporten har betydning, særligt for 
erhvervsskolerne, hvor transporttiden gennemsnitligt er længere, og afstanden 
større. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 

ÆF 13 
Linje: 45-46 
Slettes 
Vi skal undersøge, om mulighederne for at tilbyde mere online-undervisning på 
gymnasiale og akademiske videregående uddannelser kan betyde lettere adgang til 
uddannelse i hele landet. 
Motivation: Nyere forskning viser at onlineundervisning giver et meget lavere 
læringsudbytte end fysisk undervisning. Derudover er det tydeligt på 
frafaldstallene – forsøg med online HHX førte bl.a. til et frafald på 70%. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 14 
Linje: 46 
Tilføjes: 
”Vi skal undersøge, om mulighederne for at tilbyde mere online-undervisning på 
gymnasiale og  akademiske videregående uddannelser kan betyde lettere adgang 
til uddannelse i hele landet for unge der har svært ved at modtage og deltage i 
fysisk undervisning.” 
Motivation: Det skal være klart, at online undervisning ikke skal være en 
erstatning af fysisk undervisning, men et supplement og en mulighed for den 
gruppe af unge, hvor det ellers er svært at modtage og deltage i fysisk 
undervisning 
Stiller: Pernille 
 
Forslaget er faldet, da det var i konflikt med ÆF 13. ÆF 13 blev behandles først 
ud fra en vurdering af, at ÆF 13 er mest vidtgående.  

 
ÆF 15 
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Linje: slettes på linje 48-9 
Slettes:  samt tilbyde en særlig boligtilskudsydelse, hvis man tager en 
praktikplads i et område med arbejdskraftsmangel. 
Motivation: Overordnet set synes vi papiret er godt og der gjort et godt stykke 
arbejde i arbejdsgruppen. Set i lyset af at der var svært at samle alle til mødet i 
arbejdsgruppen, synes vi dog linjen er lagt lidt for meget til midten for hvad vi 
synes der er en god balance for et papir som størstedelen af paraplyen kan se sig 
selv i ift. hvad DUFs rolle er at mene. Vi har derfor prøvet bibeholde 
intentionerne, men skrevet dem bredere og knap så specifikke. Særligt 
boligafsnittet ramte os, så der har vi forsøgt at foreslå et kompromis, som 
indeholder mange af pointerne, men samtidig bliver lidt mere generelt.  
Stiller: Christine og Frederikke 
 
På mødet blev der fremsat følgende tre versioner af ÆF 15, her noteret i 
stemmerækkefølge ud fra hvilke forslag er mest vidtgående. 

1) Det oprindelige ÆF 15, hvor sætningen slettes helt. 
2) Boligtilskudsydelse ændres til økonomiske incitamenter. 
3) Boligtilskudsydelse ændres til incitamenter (der blev ikke stemt om 

dette forslag, forslaget faldt). 
 
Ændringsforslaget i sin oprindelige form blev ikke vedtaget.  
Det ændrede ændringsforslag hvor ”boligtilskudsydelser” ændres til 
”økonomiske incitamenter” blev vedtaget.  

 
 

ÆF 16 
Linje: 50 
Tilføjelse: Kommuner skal tilbyde en trivselsvejleder til ungdomsuddannelserne 
Motivation: Vi synes helt overordnet, at der er for lidt fokus på trivsel i 
politikpapiret. Både i punktet uddannelse og arbejdsmarked mener jeg, der bør 
være noget om fleksibilitet og vejledning. Så på denne måde kommer vi med et 
konkret forslag, som vi mener kunne styrke trivslen 
Stiller: Thor 
 
Forslaget blev trukket efter drøftelsen.  
Styrelsesmedlemmer indsender input til sekretariatet, hvis de har kendskab til 
udfordringer om ligeværdig adgang til vejledning mellem land og by.  

 
ÆF 17 
Linje: 50-51 
”(…) skal lokalsamfundet have ret til at åbne en (…)” 
Ændres til: 
”(…) skal lokalsamfundet have bedre mulighed for at åbne en (…)” 
Motivation: Der er flere gode grunde til at lukke en grundskole, som ikke 
baserer sig på økonomiske hensyn, blandt andet muligheden for at sikre en 
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tilstrækkelig høj faglighed. Dette er forældrene til børn på en lukningstruet 
skole ikke altid de bedste til at vurdere, hvorfor det er meningsfuldt at 
fagpersoner er med til at give denne type tilladelser. 
Stiller: Rasmus 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 18 
Linje: 55-58 
”Vi kommer til at mangle 100.000 faglærte, som skal realisere den grønne omstilling i 
praksis. Samtidig er dimittendledigheden høj, og det er et samfundsproblem, som kan 
have store konsekvenser for den enkelte unge langt op i voksenlivet.” 
Ændres til: 
”Vi kommer til at mangle faglærte, og samtidig er dimittendledigheden på nogle 
uddannelser for høj, hvilket er et samfundsproblem. Dimittendledigheden kan 
derudover have store konsekvenser for den enkelte unge langt op i voksenlivet.” 
Motivation: Der figurerer forskellige tal for hvor mange faglærte der kommer til 
at mangle fremadrettet, hvorfor det er sikrere ikke at angive et konkret tal. 
Derudover beskæftiger afsnittet sig overhovedet ikke med den grønne 
omstilling, hvorfor det virker underligt at beskrive at faglærte skal realisere den 
grønne omstilling. Dimittendledigheden varierer, både periodisk og fra 
faglighed til faglighed, hvorfor det er sikrere at sige at den for høj, i stedet for 
høj, og at det er gældende for nogle uddannelser, i stedet for at det er et generelt 
problem. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 19 
Linje: 60-61 
”men vi skal også lette unges adgang til arbejdsmarkedet ved at sikre, at de får de rette 
kompetencer”. 
Slettes 
Motivation: Uddannelserne måles i forvejen på dimmittendledigheden på deres 
uddannelser. Derudover fastsættes pensum, fagsammensætning mm. Af 
fagpersoner indenfor de pågældende uddannelser. Disse fagpersoner er bedst 
egnet til at vurdere hvordan man meningsfuldt sammensætter en uddannelse 
indenfor det pågældende fag, og hvad de ”rette kompetencer” er for en person 
med den faglighed. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 20 
Linje: 67-69 
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Slettes:  Eksempelvis ved at tilbyde et hævet beskæftigelsesfradrag de første tre 
år på arbejdsmarkedet til de nyuddannede, der bosætter sig i et landdistrikt. 
Motivation: Overordnet set synes vi papiret er godt og der gjort et godt stykke 
arbejde i arbejdsgruppen. Set i lyset af at der var svært at samle alle til mødet i 
arbejdsgruppen, synes vi dog linjen er lagt lidt for meget til midten for hvad vi 
synes der er en god balance for et papir som størstedelen af paraplyen kan se sig 
selv i ift. hvad DUFs rolle er at mene. Vi har derfor prøvet bibeholde 
intentionerne, men skrevet dem bredere og knap så specifikke. Særligt 
boligafsnittet ramte os, så der har vi forsøgt at foreslå et kompromis, som 
indeholder mange af pointerne, men samtidig bliver lidt mere generelt.  
Stiller: Christine og Frederikke 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

 
ÆF 21 
Linje: 70-71 
Nuværende:  Der bør etableres et tilskud til virksomheder, som ansætter en 
dimittend, så vi øger incitamentet til at ansætte nyuddannede. 
Ændres til: Der bør etableres øgede incitamenter til at ansætte nyuddannede. 
Motivation: Overordnet set synes vi papiret er godt og der gjort et godt stykke 
arbejde i arbejdsgruppen. Set i lyset af at der var svært at samle alle til mødet i 
arbejdsgruppen, synes vi dog linjen er lagt lidt for meget til midten for hvad vi 
synes der er en god balance for et papir som størstedelen af paraplyen kan se sig 
selv i ift. hvad DUFs rolle er at mene. Vi har derfor prøvet bibeholde 
intentionerne, men skrevet dem bredere og knap så specifikke. Særligt 
boligafsnittet ramte os, så der har vi forsøgt at foreslå et kompromis, som 
indeholder mange af pointerne, men samtidig bliver lidt mere generelt.  
Stiller: Christine og Frederikke 
 
Forslaget blev vedtaget. 
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ÆF 22 
Linje: 73-74 
”(…) og forløb med praksiskobling i løbet af uddannelsen. Samt sikre at de studerende 
bliver oplyst om dimittendledighed, med henblik på vejledning mod uddannelse med 
større jobsikkerhed”. 
Slettes 
Motivation: Det er forskelligt hvordan man meningsfuldt arbejder med 
praksiskobling på tværs af uddannelser og på tværs af fagligheder. Forskere og 
fagpersoner bedre til at bedømme hvordan dette gøres bedst muligt. Derudover 
er dimittendledighed, hvor der er statistisk grundlag for at gøre det, tilgængeligt 
for uddannelsessøgende. Det er dog indgribende overfor den studerende hvis de 
entydigt skal opfordres til at følge bestemte uddannelser, alene ud fa 
dimittendledigheden på uddannelsen for 3-5 år siden, hvilket er hvordan 
dimittendledigheden opgøres. 
Stiller: Rasmus 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
ÆF 23 
Linje: Ny bullet efter linje 79 
Tilføjes: Der bør være en trivsels-/sparrings-vejledningsordning for 
nyuddannede, der starter i deres første job 
Motivation: Vi ser at der i stigende grad er mange unge nyuddannede i deres 
første job, der går ned med stress eller skifter til andre brancher, fordi presset, 
forventningerne, arbejdsopgaverne og ansvaret er for stort. Vi skal sikre at der er 
flere, der får en god førstegangsoplevelse på arbejdsmarkedet. Fx med vores 
sygeplejersker og lærere. 
Stiller: Thor 
 
Forslaget blev trukket efter drøftelsen.  
Styrelsesmedlemmer indsender input til sekretariatet, hvis de har kendskab til 
udfordringer i relation til land og by. 

 
ÆF 24 
Linje: 88-100 
Nuværende linje 88-100: Derfor mener DUF, at: 

• Der i de større byer skal ske en væsentlig øget opførsel af nye boliger i 
mange størrelser herunder både ejer, lejer, andels og almene boliger. 

• Tilskuddet til at bygge ungdomsboliger skal hæves og kommunerne 
skal prioritere byggesager med ungdomsboliger fremfor andre 
byggesager. 

• Der skal være lige mulighed for at optage lån i hele landet. Derfor bør 
vores realkreditinstitutioner forpligtes på ikke at afvise lånetilbud med 
baggrund i geografien. 
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• Mulighederne for førstegangskøbere skal styrkes ved at SU-gæld ikke 
medregnes i den samlede gæld, når man optager et lån. Dertil skal 
lånereglerne justeres, så unge kan vælge udelukkende at afdrage på dyr 
gæld for billig gæld. 

• Tinglysningsafgiften skal afskaffes i landdistrikter, så der skabes øget 
incitament til og mulighed for at bosætte sig i et landdistrikt. 

• Muligheden for at sammenlægge andelsboliger skal begrænses, da det 
mindsker mængden af små boliger i de større byer. 

Ændres til:  
• Der i de større byer være en god tilgang til boliger i mange størrelser 

og små boliger, herunder både ejer, lejer, andels- og almene boliger, 
hvilket fx kan ske ved en øget opførsel af nye boliger eller begrænsning 
på sammenlægning af andelsboliger  

• Mulighederne for førstegangskøbere skal styrkes og der skal være lige 
mulighed for at optage lån i hele landet. Derfor bør vores 
realkreditinstitutioner forpligtes på ikke at afvise lånetilbud med 
baggrund i geografien. 

• Tinglysningsafgiften skal reduceres i landdistrikter, så der skabes øget 
incitament til og mulighed for at bosætte sig i et landdistrikt.  

Motivation: Overordnet set synes vi papiret er godt og der gjort et godt stykke 
arbejde i arbejdsgruppen. Set i lyset af at der var svært at samle alle til mødet i 
arbejdsgruppen, synes vi dog linjen er lagt lidt for meget til midten for hvad vi 
synes der er en god balance for et papir som størstedelen af paraplyen kan se sig 
selv i ift. hvad DUFs rolle er at mene. Vi har derfor prøvet bibeholde 
intentionerne, men skrevet dem bredere og knap så specifikke. Særligt 
boligafsnittet ramte os, så der har vi forsøgt at foreslå et kompromis, som 
indeholder mange af pointerne, men samtidig bliver lidt mere generelt.  
Stiller: Christine og Frederikke 
 
Forslaget blev vedtaget med den ændring, at sekretariatet foreslår en 
formulering til at tilpasse bullet 1, som aftales med formandskabet. 

 
Styrelsen vedtog politikpapiret med ovenstående ændringsforslag og 
faglige opfølgninger på ændringsforslag. Styrelsen gav rum til sproglige 
justering i papiret, som ikke betyder indholdsmæssige ændringer.  
 
9. Punkt 
Formanden indledte punktet og gav ordet til Daniel Branislav for en 
præsentation af status for undersøgelsen og offentliggørelsen.  
 
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne: 
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- Det er i denne sammenhæng særlig vigtigt at DUF understøtter med 
ledelsesbetjening for de deltagende organisationer. Ledelserne skal 
ikke stå alene i offentliggørelser.  

- Det skal undgås at ungdomsorganisationerne føler at undersøgelsen 
er lavet forgæves, fordi de ikke kan få adgang deres egne data. Det 
er Børns Vilkårs og Sex & Samfunds ansvar at sikre, at alle deltagere 
af undersøgelsen, som står frem med historier, føler at deres historie 
er blevet hørt. 

- Vigtigt at DUF har en åbenhed i offentliggørelsen af resultater og 
anerkender konklusionerne og anbefalingerne. 

- Forretningsudvalget følger undersøgelsen og den offentliggørelse 
meget tæt i de næste uger.  

 
10. Eventuelt 
Der blev udtrykt ønske om at der fremover gives mere tid til de digitale 
afstemninger på digitale styrelsesmøder. 
Formanden orienterede om at næste styrelsesmøde den 23. juni igen 
afholdes fysisk på Scherfigsvej. 
 
Den 22.maj lancerer folk – mødested for demokrati og dannelse en bog, alle 
er inviteret til lanceringen på Scherfigsvej.  
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 
 


