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Byrådet	  
Aarhus	  Kommune	  
Rådhuset,	  Aarhus	  C	  	  
	  

ET	  PERMANENT	  UNGDOMSKULTURHUS	  

1.	  Resume	  

Aarhus	  er	  i	  2017	  Europæisk	  Kulturhovedstad.	  Sloganet	  for	  året	  er	  ”Let’s	  

rethink”.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  2016-‐2017	  mener,	  at	  netop	  at	  gentænke	  er	  

en	  vigtig	  del	  af	  Aarhus’	  fremtid:	  hvordan	  kan	  vi	  gentænke	  kulturen?	  Hvordan	  

kan	  vi	  gentænke	  den	  sociale	  indsats	  omkring	  udsatte	  unge?	  Hvordan	  kan	  vi	  

som	  kommune	  gentænke	  ungdomsmiljøet,	  så	  det	  kan	  favne	  endnu	  bredere?	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  mener	  at	  Ungdomskulturhuset	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  sva-‐

ret	  på	  ovenstående	  spørgsmål.	  	  

Ungdomskulturhuset	  rummer	  netop	  muligheden	  for	  at	  gentænke	  en	  

række	  udfordringer.	  Det	  er	  et	  kulturelt	  frirum,	  hvor	  unge	  kan	  udfolde	  sig	  

kunstnerisk.	  Det	  er	  et	  socialt	  frirum	  for	  udsatte	  unge,	  der	  kan	  benytte	  sig	  af	  

den	  frivillige	  og	  uforpligtende	  vejledning	  huset	  tilbyder.	  Og	  ikke	  mindst,	  så	  er	  

det	  et	  sted	  der	  ikke	  blot	  rummer	  unge	  indtil	  de	  18	  år,	  men	  unge	  i	  alle	  aldre.	  

Dog	  står	  Ungdomskulturhuset	  til	  at	  miste	  en	  markant	  del	  af	  sin	  finan-‐

siering	  efter	  kulturhovedstadsåret	  er	  overstået.	  Yderligere	  skal	  de	  nuværen-‐

de	  bygninger	  sælges,	  hvad	  også	  gør	  at	  projektet	  skal	  flytte.	  Samlet	  set	  gør	  

det,	  at	  Ungdomskulturhuset	  –	  i	  sin	  nuværende	  form	  -‐	  ikke	  kan	  fortsætte	  ef-‐

ter	  udgangen	  af	  2017.	  	  	   	  

	  

2.	  Beslutningspunkt	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  foreslår	  følgende	  beslutningspunkt:	  	  

•   Ungdomskulturhuset	  skal	  sikres	  permanent	  finansiering,	  så	  projektet	  

kan	  fortsætte	  i	  sin	  nuværende	  form	  efter	  udgangen	  af	  2017.	  
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3.	  Baggrund	  

Baggrunden	  for	  ovenstående	  beslutningspunkt	  er,	  at	  Ungdomskulturhuset	  

står	  over	  for	  en	  udfordring	  efter	  udgangen	  af	  2017:	  en	  stor	  del	  af	  finansie-‐

ringen,	  forsvinder	  så	  der	  efter	  2017	  vil	  være	  500.000	  kr.	  til	  den	  årlige	  drift	  af	  

Ungdomskulturhuset.	  Selvom	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  anerkender,	  at	  dette	  er	  

mange	  penge,	  så	  må	  det	  også	  påpeges,	  at	  det	  ikke	  rækker	  langt.	  Dette	  ud	  fra	  

at	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  har	  en	  række	  ønsker	  til,	  hvordan	  fremtidens	  Ung-‐

domskulturhus	  skal	  se	  ud:	  

	  

1)   Ungdomskulturhuset	  skal	  være	  placeret	  i	  centrum	  og	  have	  plads	  til	  

kulturel	  udfoldelse	  

2)   Ungdomskulturhuset	  skal	  fortsætte	  den	  nuværende	  vejledningsord-‐

ning,	  evt.	  gennem	  en	  fuldtidsstilling	  

3)   Ungdomskulturhuset	  skal	  ikke	  kun	  være	  målrettet	  unge	  optil	  18	  år,	  

men	  rumme	  en	  bredere	  aldersgruppe	  

4)   Ungdomskulturhuset	  skal	  fortsat	  være	  et	  kontingentfrit	  tilbud	  for	  un-‐

ge	  

	  

Ønske	  1	  indeholder	  flere	  elementer.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  Børn	  og	  Unge-‐

byrådets	  opfattelse,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  Ungdomskulturhuset	  skal	  ligge	  i	  Aar-‐

hus	  centrum.	  Delvist	  fordi	  det	  giver	  langt	  de	  fleste	  af	  kommunens	  unge	  mu-‐

lighed	  for	  at	  komme	  nemt	  til	  Ungdomskulturhuset,	  hvilket	  må	  antages	  at	  

give	  det	  største	  antal	  brugere	  af	  huset.	  Delvist	  fordi	  centrum	  i	  høj	  grad	  ses	  

som	  ”neutralt”	  område,	  hvor	  alle	  unge	  kan	  mødes	  på	  tværs	  af	  områder.	  	  	  

Yderligere	  påpeges	  det,	  at	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  ønsker,	  at	  de	  fremti-‐

dige	  lokaler	  skal	  kunne	  rumme	  mange	  af	  de	  aktiviteter,	  der	  er	  i	  Ungdomskul-‐

turhuset	  på	  nuværende	  tidspunkt	  –	  fx	  parkour,	  teaterscene,	  musikstudie,	  

café	  mm.	  Dette	  er	  centralt,	  da	  det	  giver	  rum	  til	  kreativ	  udfoldelse	  og	  mulig-‐

hed	  for	  alternative	  aktiviteter.	  Derfor	  finder	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  
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det	  vigtigt,	  at	  man	  søger	  lokaler	  med	  plads	  og	  faciliteter	  svarende	  til	  det	  nu-‐

værende	  Ungdomskulturhus.	  	  

Samlet	  set	  	  betyder	  kombinationen	  af	  ønsket	  om	  god	  plads	  og	  central	  

placering,	  at	  der	  er	  brug	  for	  flere	  resurser.	  

	  

Ønske	  2	  bygger	  i	  høj	  grad	  på	  ideen	  om	  at	  fastholde	  Ungdomskulturhuset	  

som	  et	  trygt	  sted	  for	  udsatte	  unge.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  ser	  udfordringen	  

omkring	  udsatte	  unge	  i	  Aarhus	  Kommune	  som	  enorm	  vigtig.	  	  

Ungdomskulturhuset	  tilbyder	  på	  nuværende	  tidspunkt	  frivillig	  vejled-‐

ning	  til	  stedets	  unge.	  Dette	  tilbud	  ser	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  som	  en	  af	  de	  

vigtigste	  aktiver	  ved	  Ungdomskulturhuset:	  den	  frivillige	  vejledning	  er	  ikke-‐

opsøgende	  og	  ikke-‐registrerende,	  hvilket	  gør	  at	  mange	  unge	  søger	  vejled-‐

ningen.	  Samtidig	  er	  vejledningens	  karakter	  ikke	  bestemt	  på	  forhånd.	  De	  un-‐

ge	  kan	  få	  hjælp	  med	  alt	  fra	  kontakt	  til	  kommunen,	  til	  råd	  om	  studievalg.	  	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  ønsker	  derfor,	  at	  Kommunen	  finde	  resurser	  til	  at	  

de	  nuværende	  vejledningstilbud	  fortsætter	  og	  gerne	  udvides.	  Det	  foreslås	  

yderligere,	  at	  man	  evt.	  kan	  kombinere	  vejledningsarbejdet	  med	  en	  række	  

administrative	  opgaver,	  hvormed	  der	  kan	  oprettes	  en	  fuldtidsstilling	  på	  pro-‐

jektet.	  Ikke	  kun	  vil	  det	  gøre	  vejledningstilbuddet	  mere	  tilgængeligt,	  men	  og-‐

så	  udvide	  Ungdomskulturhusets	  åbningstider,	  så	  det	  fx	  kan	  bruges	  af	  kom-‐

munens	  skoler	  i	  dagtimerne.	  	  

	  

Ønske	  3	  ligger	  er	  en	  ambition	  om	  at	  rumme	  en	  bredere	  del	  af	  Aarhus	  Kom-‐

munes	  ungdom.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  finder	  det	  problematisk,	  at	  meget	  få	  

kommunale	  projekter	  giver	  rum	  til	  unge	  over	  18	  år.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  er	  

af	  den	  opfattelse,	  at	  hvorvidt	  man	  er	  ung	  og	  har	  brug	  for	  sociale	  tilbud,	  ikke	  

afhænger	  af	  om	  man	  er	  fyldt	  18	  år,	  men	  hvor	  man	  er	  i	  sit	  liv.	  	  

Et	  af	  de	  projekter	  der	  rummer	  unge	  over	  18	  år	  er	  netop	  Ungdomskul-‐

turhuset.	  Dermed	  giver	  huset	  mulighed	  for,	  at	  de	  unge	  der	  ellers	  
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ikke	  er	  omfattet	  af	  kommunens	  øvrige	  projekter,	  har	  et	  sted	  at	  være.	  	  

Derfor	  foreslår	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  at	  man	  fastholder	  den	  nuværen-‐

de	  aldersramme	  for	  Ungdomskulturhuset.	  	  

	  

Ønske	  4	  omhandler	  kontingentfrihed	  for	  brugere	  af	  Ungdomskulturhuset.	  

For	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  er	  det	  vigtigt	  at	  Ungdomskulturhuset	  er	  et	  let	  til-‐

gængeligt	  og	  uforpligtende	  tilbud	  for	  kommunens	  unge.	  For	  at	  det	  fortsat	  er	  

tilfældet,	  er	  det	  vigtigt	  at	  kontingentfriheden	  fastholdes.	  Dette	  grundet,	  at	  

det	  vil	  kunne	  skræmme	  nogle	  –	  forventeligt	  de	  mest	  udsatte	  –	  unge	  væk	  fra	  

huset.	  	  Dels	  fordi,	  registreringen	  ved	  et	  kontingent	  kan	  virke	  afskrækkende,	  

dels	  fordi	  nogle	  ikke	  har	  vil	  have	  råd	  til	  at	  betale	  kontingentet.	  Yderligere	  

anser	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  det	  ikke	  som	  et	  solidt	  finansieringsgrundlag	  for	  

Ungdomskulturhuset,	  da	  de	  unge	  i	  udgangspunktet	  ikke	  er	  der	  for	  længere	  

periode	  af	  gangen.	  	  	  

Derfor	  fastholder	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  at	  Ungdomskulturhuset	  bør	  

være	  et	  tilbud	  uden	  kontingent	  eller	  tvungen	  registrering.	  	  	  

	  

4.	  Den	  forventede	  effekt	  

Den	  samlede	  forventede	  effekt	  af	  ovenstående	  kan	  opsummeres	  i	  3	  punkter	  

•   Ungdomskulturhuset	  vil	  være	  en	  vigtig	  del	  af	  at	  gentænke	  og	  forny	  

fremtidens	  kulturliv	  i	  og	  omkring	  Aarhus.	  Det	  vil	  være	  et	  hus	  for	  alle	  

Kommunens	  unge,	  hvor	  de	  kan	  udfolde	  sig	  kreativt	  og	  have	  rum	  til	  at	  

udføre	  alternative	  aktiviteter.	  

•   Ungdomskulturhuset	  er	  essentiel	  i	  forsøget	  på	  at	  gentænke	  og	  for-‐

bedre	  den	  sociale	  indsats	  omkring	  udsatte	  unge.	  Ikke	  alene	  giver	  den	  

frivillige	  vejledning	  en	  uforpligtende	  mulighed	  for	  hjælp	  i	  øjenhøjde,	  

men	  huset	  giver	  også	  mulighed	  for,	  at	  denne	  gruppe	  unge	  kan	  reso-‐

cialiseres	  gennem	  sociale	  aktiviteter	  og	  mødet	  med	  andre	  unge.	  	  
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•   Ungdomskulturhuset	  favner	  et	  bredere	  spektrum	  af	  ungdommen	  i	  

Aarhus.	  Både	  fordi	  huset	  er	  åbent	  for	  en	  bred	  aldersgruppe	  og	  fordi	  

huset	  er	  let	  tilgængeligt,	  idet	  man	  hverken	  skal	  betale	  kontingent	  el-‐

ler	  registreres	  for	  at	  være	  bruger	  af	  huset.	  	  

	  

5.	  Resurser	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  anerkender,	  at	  Ungdomskulturhuset	  er	  et	  økonomisk	  

resursekrævende	  projekt.	  Dog	  finder	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  at	  de	  økonomi-‐

ske	  resurser	  der	  lægges	  i	  projektet,	  vil	  komme	  igen	  på	  andre	  parametre.	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  støtter	  samtidig,	  at	  man	  skal	  se	  på	  hvilke	  alternative	  

resurser	  man	  kan	  trække	  ind	  i	  projektet.	  Et	  eksempel	  herpå	  kan	  være	  et	  

øget	  samarbejde	  med	  aarhusianske	  foreninger,	  hvor	  de	  imod	  at	  låne	  lokaler	  i	  

Ungdomskulturhuset,	  holder	  huset	  åbent	  imens	  de	  er	  der.	  	  	  


