
  
 
 
 
 
 
 

 

ARBEIDSPROGRAM UNGDOMMENS FYLKESTING 2018-2019 

 

 

INNLEDNING 

 

Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som Ungdommens 

fylkesutvalg (UFU) i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene §3.4). 

Arbeidsprogrammet vedtas hvert år og endres etter prioriteringene til UFT. 

 

UFU nedsettes av UFT hvert år, og har som oppgave å fungere som ungdommens talerør opp 

mot politikere, byråkrati og media, i angjeldende sak. 

 

 

1. UNGDOMSDEMOKRATI 

 

Ungdom har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor er det viktig at ungdom har egne 

relevante arenaer og tilgang på fora hvor ungdommene selv utformer og påvirker politiske 

saker. UFT og UFU er viktige arenaer hvor demokratiforståelse er et sentralt poeng, og like 

viktig er det at organisasjonen formidler demokratiforståelse til ungdom i hele fylket. 

 

UFT presiserer viktigheten av at ungdomsrådenes stemme blir hørt i kommunestyrene, og 

oppfordrer samtidig ungdomsrådene til å benytte seg av muligheten for å holde appeller. 

 

UFU forvalter UFTs vedtatte politikk, men er også kontaktledd mellom ungdomsråd og 

fylkeskommunen. UFU plikter å bistå kommunenes ungdomsråd når det er behov for det, og 

skal være en forkjemper for fungerende ungdomsråd i alle kommuner i Trøndelag. 

 

UFT har utarbeidet følgende politiske plattform for arbeidet med ungdomsdemokrati: 

 

1.1 UFU skal bistå ungdomsråd som har behov for veiledning og assistanse. 

 

1.2 UFU skal følge opp alle eksisterende ungdomsråd, deriblant om de drives ansvarlig og 

om de ivaretar ungdommens interesser. 

 

1.3 Utviklingen av www.ufu.no skal opprettholdes og siden skal oppdateres fortløpende. 

Hjemmesiden skal være oversiktlig og fungere som en nyhets- og informasjonskilde 

for ungdom i Trøndelag. 

 

1.4 UFU skal arbeide med å ha en tydelig medieprofil i Trøndelag, og sette av midler og 

ressurser til å promotere seg ved for eksempel Facebook-reklame. 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5 UFU skal foreslå at kommunale ungdomsråd får en plass i kommunestyrene med 

talerett når retningslinjene for lovfestet ungdomsråd kommer på høring. 

 

 

2. UTDANNING 

 

Skremmende mange videregående-elever dropper ut av skolen eller fullfører ikke på normert 

tid. Svært mange av disse er yrkesfagelever. UFT ønsker et mer praktisk rettet yrkesfagløp og 

at alle yrkesfagelever får seg lærlingeplass ut i bedrift. 

 

Ungdoms psykiske helse er helt avgjørende for hvordan de presterer på skolen. UFT ønsker 

derfor å styrke skolehelsetjenesten. Dette kombinert med en mer praktisk rettet skolehverdag 

tror vi kan øke antallet som fullfører videregående skole. 

 

UFT har utarbeidet følgende politiske plattform for arbeidet med utdanning: 

 

2.1 UFU skal arbeide for å styrke rådgivertjenesten ved samtlige skoler i Trøndelag. UFU 

skal også jobbe nasjonalt med en bedring av faget “Utdanningsvalg”. 

 

2.2 UFU skal jobbe for å få flere hospiteringsdager for ungdomsskoleelever på 

videregående. Muligheten til å hospitere på de linjene man selv ønsker må være til 

stede, uavhengig av om linjene tilbys på nærmeste videregående skole eller ikke. 

 

2.3 UFU skal jobbe for å endre fraværsgrensa til at den blant annet ikke skal gjelde for 

kjøretimer, at den skal være mer fleksibel for fag man har en gang i uka, og at man 

skal kunne få fraværsmelding fra helsesøster. 

 

2.4 UFU skal ha en representant i Lærlingerådet i Trøndelag. 

 

2.5 UFU skal arbeide for full dekning av lærlingeplasser. 

 

2.6 UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom de videregående skolene og aktuelle 

bedrifter i nærområdet. Dette gjelder særlig yrkesfagene. UFU skal også arbeide for at 

linjetilbudet ved de ulike videregående skolene skal samsvare med aktuelle 

jobbsektorer i nærområdet. 

 

2.7 UFU skal jobbe for at de lokale videregående skolene i distriktene ikke skal legges 

ned, da de er viktige for å få ungdommen til å bli boende i lokalsamfunnene sine. 

 

2.8 UFU skal jobbe for å forbedre bruken av IKT i skolen. 



  
 
 
 
 
 
 

 

2.9    UFU ønsker en bedring av seksualundervisningen. Det skal også jobbes for at     

   denne undervisningen favner bredere angående tema som LHBTQ+ og      

   identitet.  

 

2.10 UFU skal jobbe for en tettere oppfølging av lærlinger ut i bedrifter, ikke bare       

på år nummer en, men også år nummer to. UFU skal jobbe for tettere 

samarbeid mellom lærling og skole. 

 

2.11 UFU skal jobbe for å påvirke utredning av faget “Livsmestring”.  

 

2.12 UFU skal jobbe for at hybelboere i større grad blir en prioritet på de 

videregående skolene. Hybelkontakter skal involveres mer i hybelboernes liv. 

 

 

3. SAMFERDSEL 

 

For at ungdom skal komme seg rundt i fylket, må vi ha et bra kollektivtilbud. For mange 

ungdommer i fylket er kollektivtransport den eneste måten de kan reise på. Derfor ser UFT 

det som særs viktig at UFU jobber med samferdsel. UFT presiserer viktigheten av satsning på 

kollektivtransport som et klimatiltak. 

 

UFT har utviklet følgende politiske plattform for arbeidet med samferdsel i fylket: 

 

3.1 UFU skal gjennomføre og opprettholde en god dialog mellom 

fylkestransportleverandør og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. 

 

3.2 UFU skal samarbeide med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen for å 

opprettholde og forbedre "Trygt hjem for en 50-lapp"-ordningen og tilbringertjenesten 

i hele fylket. 

 

3.3 UFU skal jobbe for at AtB får en billigere ungdoms- og studentbillett. Dette skal også 

omfatte lærlinger. 

 

3.4 UFU vil jobbe for at distriktene må få opprettholde og forbedret kollektivtilbudet. 

Dette mener vi er et viktig tiltak for samholdet og tilknytningen til hverandre. Det er 

store avstander i det nye fylket, og spesielt ungdom og eldre er utsatt. 

 

3.5 UFU skal jobbe for trygge og ungdomsvennlige trafikkløsninger i saker med spesiell 

relevans for trøndersk ungdom. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

4. KLIMA OG MILJØ 

 

Framtidens Trøndelag fylke må stå i spissen av teknologisk utvikling med fokus på miljø- og 

klimaproblematikken. Spesielt med tanke på de enorme kunnskapssentrene i Trøndelag og 

kompetansen som finnes der. Trøndelag fylke er nødt til å ta innover seg de enorme 

utfordringene som et massivt veinett medfører, og er nødt til å se på nye løsninger på hvordan 

man skal få trafikk over på bane og annen transport. Trøndelag fylke må prioritere å skape 

arbeidsplasser som streber mot å kontinuerlig skape positive endringer innen miljø og klima. 

 

UFT har utviklet følgende politiske plattform for arbeidet med klima og miljø i fylket: 

 

4.1 UFU skal jobbe for at alle fylkeskommunale bygg, både nye og eldre, samt bygg til 

heleide datterselskap av fylkeskommunen skal implementere miljøvennlige tiltak, som 

kildesortering. 

 

4.2 UFU skal jobbe for at satsning på jernbane fortsetter, og presiserer viktigheten av 

elektrifiseringen av trønderbanen, og av videre utbygging av jernbane for å avlaste 

veinettet. 

 

4.3 Fylkeskommunen må innføre strengere krav til miljøtiltak ved tjenesteytere som de 

leier inn. 

 

4.4 UFU skal jobbe for å redusere bruken av plastikk i Trøndelag fylkeskommune. 

 

4.5 UFU skal arbeide for å innføre nye og innovative transportløsninger, som for 

eksempel Hyperloop. 

 

 

5. KULTUR 

 

Et bredt og godt kulturmangfold er viktig for ungdom. Gjennom ulike kulturtilbud kan 

ungdom få mulighet til å vise sin identitet og tradisjon. UFT forstår viktigheten av at ungdom 

over hele fylket får mulighet til å utrykke og utvikle seg og sine interesser, og bli eksponert 

for nye impulser. 

 

UFT har utarbeidet følgende politiske plattform for arbeidet med kultur: 

 

5.1 UFU skal bistå ungdomsrådene i arbeid med å forbedre fritids-, idretts- og 

kulturtilbudet i alle fylkets kommuner. 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

5.2 UFU skal styrke og gi kunnskap til ungdomsråd om støtte, Frifond og Trønderkassa, 

samt bistå alle kommunene med å skaffe en offentlig finansiert ungdomsklubb. 

 

5.3 UFU skal støtte opp rundt rusfrie og trygge kulturtilbud for ungdom over hele fylket. 

 

5.4 UFU skal engasjere ungdomsråd til å tilby et bredt kulturtilbud for minoritetsgrupper. 

 

5.5 UFU skal gi ansvaret for ungdomsmedvirkning i UKM Trøndelag til Trøndelag Barne- 

og Ungdomsråd (TRØBUR).  

 

5.6 UFU skal stille seg til rådighet og fungere som et rådgivende utvalg underveis i 

planlegging av program for den kulturelle skolesekken. 

 

5.7 UFU skal arbeide for et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i 

fylket når det gjelder kulturskole. Jobbe for kortere ventelister, mer tid per elev, flere 

lærere, og et bredere tilbud. 

 

5.8 UFU skal samarbeide tett med Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (TRØBUR) når det 

kommer til saker som angår kultur og frivillighet. 

 

5.9 UFU skal arbeide for et billigere kulturtilbud. 

 

 

6. HELSE 

 

UFT anerkjenner viktigheten av folkehelsearbeid i fylket. En hverdag som i økende grad er 

preget av mye stillesitting og lite variasjon i kosthold påvirker folkehelsen. I tillegg ser vi at 

det er et økende behov for å sette fokus på psykisk helse. Større fokus på psykisk helse i den 

videregående skolen bør bli et satsingsområde. I tillegg bør vi styrke elevtjenesten på 

videregående skole og gjøre denne mer synlig. 

 

UFT har utviklet følgende politiske plattform for arbeidet med folkehelse i fylket: 

 

6.1 UFU skal arbeide for et større og mer variert utvalg av sunn mat i kantinene ved de 

videregående skolene i fylket. Mattilbudet skal også tilrettelegges for de som av ulike 

årsaker følger spesielle dietter. 

 

6.2 UFU skal arbeide for at elevtjenesten på samtlige skoler i Trøndelag er godt kjent 

blant elevene på de respektive skolene, slik at elevene i større grad vet hvilke tilbud 

som fins. 



  
 
 
 
 
 
 

 

6.3 UFU skal jobbe med å sette fokus på psykisk helse i skolen. 

 

 

SATSINGSOMRÅDER FOR UFU 2018/2019 

 

UFT anerkjenner at det blir for krevende å skulle rekke over samtlige saker i 

arbeidsprogrammet på ett år, derfor velger man satsingsområder UFU skal jobbe spesielt med. 

 

UFT har bestemt følgende satsingsområder for UFU det kommende året: 

 

1. Samarbeid 

Samarbeid har vært viktig nå i den første tida som sammenslått fylke, og vil fortsatt være 

viktig i tida fremover. UFU skal være et råd som ser styrken i å arbeide med andre 

ungdomsorganisasjoner, og dette skal være en hovedprioritet det kommende året. 

 

UFT vil at UFU skal: 

- Satse mer på fadderordningen for kommunene, med et mål om minst ett møte per år i 

alle kommunene. 

- Et årlig møte på våren med UFU og lederne av de ulike ungdomsrådene i kommunene. 

Tema skal være ledelse, hvordan påvirke politisk, og hvordan kommunene kan 

samarbeide. 

- Samarbeide med andre fylkeskommunale medvirkningsorgan for ungdom, bistå med 

rådgivning om sammenslåingsprosess, delta i flere nettverkssamlinger mellom fylkene 

og ha en ambisjon om å opprette et nasjonalt ungdomsråd.  

 

 

2. Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjeneste er noe av det mest grunnleggende for at ungdom skal ha en bra 

skolehverdag. For at hver enkelt skal føle at de blir ivaretatt, er det viktig at dette er et område 

UFU satser ekstra på det kommende året for sikre et lavterskeltilbud på alle de videregående 

skolene i fylket. 

 

UFT vil at UFU skal: 

- Følge opp ambisjonen til Hovedutvalg for utdanning (jfr. sak 83/18) om at 

skolehelsetjenesten skal være fysisk til stede på alle fylkets videregående skoler hver 

dag. 

- Starte arbeidet med å utrede tilbudet om “Digital skolehelsetjeneste”. Dette skal være 

en app som skal romme alle tilbudene i skolehelsetjenestene og være tilgjengelig for 

all ungdom i fylket.  

 



  
 
 
 
 
 
 

 

3. Lavterskel møtearena mellom ungdom og politikere 

Ungdom vet best hvordan det er å være ungdom, og det er de som må fortelle politikerne om 

hva ungdom er opptatt av.  

 

UFT vil at UFU skal: 

- Tilrettelegge for en møtearena mellom ungdom og fylkes- og kommunepolitikere. 

Legge til rette for møtearena både i region nord og sør. 

 

 

 

Vedtatt på Ungdommens fylkesting 25.11.2018 


