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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS FYLKESTING  
2021-2023 - NYVALG 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift - ungdomsrådet møte 09.11.2021, sak 18/21 
Særutskrift – ungdomsrådet møte 22.03.2022, sak 3/22 
 
Sammendrag: 
Ungdomsrådet velger ny representant og vararepresentant til Ungdommens fylkesting  
2021 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Ungdommens fylkesting (UFT) skal bestå av en representant og en vararepresentant fra 
hver kommune i Innlandet fylke. Medlemmene kan velges fra det året man fyller 14, men 
skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Valgperioden er to år. Ungdomsrådet velger Øyers 
representant og vararepresentant til UFT, de valgte bør fortrinnsvis være leder og nestleder 
i ungdomsrådet.  
 
Ungdomsrådet fattet følgende vedtak i sak 18/21, møte 09.11.2021: 
Ungdommens fylkesting 2021 – 2023/2022: 
Representant:  Kristine S. Bergum (2021 – 2023) 
Vararepresentant: August Grothe for et år (2021 – 2022). Han er medlem i 
ungdomsrådet i egenskap av leder av elevrådet ved Øyer Ungdomsskole, og er dermed 
valgt inn i ungdomsrådet for et år.   
 
Ungdomsrådet fattet følgende vedtak i sak 3/22, møte 22.03.2022: 
1. Kristine S. Bergum fritas fra vervet som Øyer ungdomsråds representant i Ungdommens 

fylkesting fra 23.03.2022. 
2. Representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges på neste 

ungdomsrådsmøte. 
3. Vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges på neste 

ungdomsrådsmøte. 
 
Petter Aaen Opdal ble valgt til å være med i UFT, men det er ikke valgt hvem som skal være 
representant og vararepresentant. August Grothe var valgt som medlem i ungdomsrådet 
for et år. Når han på bakgrunn av dette også trer ut av vervet i UFT må ungdomsrådet velge 
ny representant og vararepresentant.  
 



 
Vurdering: 
Som følge av at August Grothe trer ut av vervet som medlem i ungdomsrådet må det velges 
ny representant og vararepresentant for UFT ut perioden. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Som representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 
2. Som vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 


