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Høringssvar fra Ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag 
 
Ungdommens Fylkesutvalg (UFU) er Sør-Trøndelag fylkeskommunes 
ungdomsmedvirkningsorgan. Hvert år arrangerer UFU, Ungdommens Fylkesting (UFT), hvor 
alle fylkets ungdomsråd og registrerte ungdomsorganisasjoner blir invitert. 
 
UFT applauderer forslaget om lovfestet ungdomsråd, men poengterer at en lovfesting ikke er 
synonymt med å ha et fungerende ungdomsdemokrati. Også rammene rundt er avgjørende 
for godt ungdomsdemokrati i kommunen og fylket. 
 
Om Ungdommens Fylkesting i Sør-Trøndelag. 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i 2005 å opprette et eget fylkesting for ungdom med det 
formål at Ungdommens Fylkesting (UFT) skal arbeide for å ivareta ungdoms interesser i 
fylkespolitikken og sørge for at ungdom blir hørt. 
Formålsparagrafen i UFT sine retningslinjer lyder slik: «Ungdommens fylkesting skal være et 
talerør for ungdommen i Sør-Trøndelag, og skal fremme ungdommens interesser. 
Ungdommens fylkesting skal videre stimulere til økt politisk engasjement blant ungdom, 
gjennom å være en arena hvor ungdom i Sør-Trøndelag kan gi uttrykk for sine meninger og 
diskutere disse med andre jevnaldrende».  
 
Det arrangeres årlig et Ungdommens Fylkesting hvor hver kommune inviteres til å sende 2 
delegater i alderen 13 – 25 år som velges i samråd med kommunens barne- og ungdomsråd. 
Invitasjon går også til ordførere, rådmenn og postmottak slik at de som ikke har et 
ungdomsråd likevel kan sende ungdommer, for eksempel fra et elevråd. I tillegg inviteres 
fylkesdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner og elevorganisasjonen til å sende en 
delegat hver. På UFT kan delegatene ta opp aktuelle saker og det vedtas resolusjoner/ 
arbeidsprogram som Ungdommens Fylkesutvalg skal jobbe med kommende år. 
Ungdommens Fylkesutvalg (UFU) bestående av 9 personer blir valgt på UFT. Dette utvalget 
møtes jevnlig i løpet av året (minimum 6 møter) og skal følge opp vedtakene som blir fattet 
på UFT. 
Medlemmene i UFU velges inn for to år og fylkesrådmannen stiller med en 50 % 
stillingsressurs for å koordinere ordningen som snart har eksistert i 10 år. Koordinatorens 
rolle er å tilrettelegge møter, være referent og bindeleddet mellom UFU og fylkeskommunen. 
Representanter for de politiske partiene som sitter på fylkestinget deltar også på UFT hvor 
de sitter i spørrepanel, er med på gruppearbeid og noen ganger åpner tinget. 
Tilbakemeldingene fra politikere og ungdommene er svært positive. 
 
I løpet av årene har UFU fått god kontakt med fylkespolitikere og administrasjonen ved 
STFK.  
 



UFU deltar som observatører i enkelte komitemøter og i samråd med komiteleder kan det gis 
anledning til at UFU får komme til ordet i enkelte saker. Dette avtales i så fall med 
komiteleder på forhånd.  
UFU ved leder blir også invitert til å holde appell på Fylkestinget. Der får ungdommene 
snakke direkte til de folkevalgte og komme med innspill i saker de brenner for. Dette er en 
flott ordning siden det ikke er mulig å gi fast talerett til andre enn de folkevalgte medlemmene 
av organet. 
Fylkesrådmannen inviterer også UFU til å komme med innspill i saker som angår ungdom 
spesielt slik at innspill kan tas med før sak skal behandles politisk. Det er viktig at 
ungdommene kommer med tidlig i saksbehandlingen. 
Det finnes eksempler på at Fylkesutvalget og enkelte komiteer har utsatt behandling av 
saker for at UFU skal få mulighet til å komme med innspill. Og det viser at Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune setter pris på ordningen og bruker ungdommene som rådgivende organ. 
UFU opplever at satsingen på UFU/UFT har vært vellykket i Sør-Trøndelag. Det er bra 
deltakelse på UFT og det er populært å stille til valg i UFU. Evalueringen etter hvert UFT er 
også veldig bra og deltakerne er fornøyde.  
 
Utfordringene er å få alle kommuner til å delta. I snitt kommer det rundt 14 kommuner. Og 
det er gjerne de samme kommunene som deltar hvert år. En lovfesting av 
medvirkningsordning for ungdom kan være med på å få økt deltakelse til Ungdommens 
Fylkesting.  
Det nyvalgte UFU skal jobbe for økt deltakelse i 2014 og dette vedtaket ble fattet på UFT 
2013:  
«Det er et reelt problem at det per dags dato ikke finnes et operativt og fungerende 
ungdomsråd i alle kommuner. For at ungdommen skal engasjere seg politisk, se viktigheten 
av deltakelse og motiveres til å si sin mening, er det en grunnleggende forutsetning at deres 
stemme har et forum å høres i. I svært mange kommuner i dag finnes det et ungdomsråd 
som – med varierende grad av suksess – fungerer som ungdommens talerør opp mot 
kommunens politiske folkevalgte. 
Ungdommens Fylkesting mener derfor at det kommende årets Ungdommens Fylkesutvalg i 
økt grad skal arbeide for opprettelsen, driften og oppfølgingen av ungdomsråd i alle 
kommuner. 
Som et konkret mål mener derfor UFT at UFU skal bistå i opprettelsen av 2 (to) nye 
kommunale ungdomsråd det kommende året». 
  
UFU støtter høringsuttalelsene Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok tirsdag 26. november 
(sak 334/13) 
 
 
1. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag syns det er positivt at ungdomsmedvirkningsordninger i 
kommuner og fylkeskommuner blir lovfestet. 
 
2. Ungdomsmedvirkningsorganet er et rådgivende organ, men fylkestinget kan i enkeltsaker 
delegere beslutningsmyndighet. 
 

3. På lik linje med det som gjelder for andre rådgivende utvalg, bør vedtak i ungdomsorganet 
behandles som høringsinnspill som blir formidlet videre til det folkevalgte organet som skal 
avgjøre saken. 
 
4. Det følger av prinsippet om demokratiopplæring at medlemmene i Ungdomsorganet bør 
gis rammevilkår slik at de kan delta. Et minimum er at ungdom ikke skal tape noe på å delta i 
medvirkningsorganet. 
 



5. Ungdomsorganet sitt arbeidsområde bør ikke avgrenses til kun saker der ungdom er 
særlig berørt. Organet bør stå fritt til å fatte uttalelser på alle samfunnsområder som 
interesserer ungdom. 
 
6. Valg av medlemmer til det kommunale medvirkningsorganet må skje demokratisk, og alle 
må få sjanse til å fremme sitt kandidatur. Det er viktig at rådets sammensetning gjenspeiler 
kommunens ungdom. Kommunene er ulike og derfor bør det være opp til hver enkelt 
kommune å avgjøre hvordan valg gjennomføres. 
 
7. For å sikre kontinuitet i arbeidet, bør medlemmene velges for to år, der halvparten blir 
skiftet ut hvert år. 
 
8. Et ungdomsråd bør bestå av ungdommer fra ungdomsskolealder, til og med 25 år. 
Yngre ungdommer trenger langt mer oppfølging, og kan ha vanskelig for å beherske 
arbeidsbelastningen. En øvre grense på 25 år er med på å sikre kontinuitet. 
 
9. Medlemmer i ungdomsorgan bør ha bostedsadresse i kommunen/fylket. 
 
10. Et ungdomsråd er avhengig av en engasjert, motivert og kompetent koordinator på 
kommunalt nivå. 
 
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vil presisere at en lovfesting av 
ungdomsmedvirkningsorganer ikke automatisk vil føre til økt engasjement og medvirkning 
blant ungdom. Det må i kommuner og fylkeskommuner jobbes kontinuerlig med å skape 
gode ordninger for ungdoms medvirkning, og en lovfesting må ikke bli noen hvilepute i dette 
arbeidet. Mange kommuner og fylkeskommuner har i dag gode ordninger for medvirkning, og 
en lovfesting må ikke bli et hinder for at velfungerende ordninger kan videreføres.  
I tillegg må det være rom for at ordninger kan tilpasses ulike lokale forhold i den enkelte 
kommune og fylkeskommune.  
Fylkesutvalget mener bred deltagelse er viktig, og at i tillegg til elever i grunnskole og 
videregående må det arbeides for at lærlinger, innvandrerungdom og ikke minst ungdom 
som har falt ut av videregående opplæring får delta i medvirkningsorganer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag 


