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VALG AV REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING  
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valg av nye medlemmer til Ungdommens fylkesting, Oppland fylkeskommune, 13.2.17 
 
Sammendrag: 
Ungdomsrådet i Øyer skal utnevne 2 nye medlemmer til Ungdommens fylkesting innen 
utgangen av mars. 
 
Saksutredning: 
Funksjonstiden for Ungdommens fylkesting (UFT) gikk ut i desember 2016, og det skal nå 
velges nye representanter. Hensikten med UFT er å ivareta de unges interesser, og å 
involvere de unge aktivt i utviklingen av framtidas Oppland. Ungdommens engasjement er 
en forutsetning for et levende demokrati og for en sunn utvikling av fylket vårt. 
 
De som tar på seg verv forventes å prioritere tid og innsats til å skjøtte disse på best mulig 
måte. Det krever også at fylkespolitikerne og administrasjon bruker tid på å legge til rette 
for et velfungerende ungdomsdemokrati. Målet er at Ungdommens fylkesting skal være et 
levende politisk organ med reell påvirkningsmulighet. 
 
Fylkestinget vedtok i september 2015 nye vedtekter for UFT. UFT oppnevnes av fylkestinget 
og skal bestå av to valgte representanter - en gutt og en jente - fra hver kommune. Disse 
må være valgt av ungdomsrådet i sin kommune. Vedtektene sier ingenting om alder på 
medlemmene. Alder har i henhold til tidligere vedtekter vært mellom 15-20 år, hvilket er 
naturlig i forhold til fylkeskommunens ansvarsområder.  
 

Ungdommens fylkesting møtes to ganger i året. På vårsamlingen velges ungdommens 
fylkesordfører samt Ungdommens fylkesutvalg. Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal bestå 
av to representanter fra hver region pluss ungdommens fylkesordfører - totalt 13 
representanter. Valgperioden for UFU er 1 år. 
 
Det gis anledning til at tidligere representanter kan velges til ny periode.  
 

Godtgjørelse for vervet: Medlemmene får dekt kost og losji på møter og samlinger, i tillegg 
til alt av reiseutgifter. På UFT-samlinger får representantene kr 300,- i møtegodtgjørelse. 
Ungdommens fylkesutvalg får som andre råd og utvalg møtegodtgjørelse på kr 986,- per 
møte, samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Leder får en årlig godtgjørelse på kr 45.346,- 
samt dekt lokalavis og utgifter til mobiltelefon. 



 
Vurdering: 
Rekruttering av ungdom til politisk engasjement er en viktig del av den demokratiske 
utviklingen på lokal- og regionalnivå. Ungdomsrådet i Øyer har vist slikt engasjement, og 
gjennom muligheten til å kunne delta også på regionalt nivå håper Øyer kommune at 
engasjementet utvikles. Ansvaret for å oppnevne representanter til Ungdommens 
fylkesting påligger ungdomsrådet i Øyer, og det forutsettes at de tar på seg arbeidet som 
valgkomite. Ungdomskonsulent og sektorleder Kultur og fritid stiller som støttespillere til 
ungdomsrådet ved behov.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Til Ungdommens fylkesting velges følgende personer: 
1: …      Vara: … 
2: …      Vara: … 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


