
   
 

 
 

 
 
 
 

VEDTEKTER FOR UNGDOMMENS FYLKESTING TRØNDELAG 

 

§1 - Formål og myndighetsområde 

 

Ungdommens fylkesting (heretter kalt UFT) er et talerør for ungdom i Trøndelag, og skal 

fremme unges interesser. UFT skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom ved å 

være en arena for utveksling av tanker, meninger og for diskusjon med jevnaldrende. 

 

UFT er et partipolitisk uavhengig organ. UFT er direkte underlagt fylkestinget. UFT er et 

rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune og skal involveres i prosesser som angår 

ungdom eller som UFT ønsker å engasjere seg i. UFT kan uttale seg om alle saker som 

behandles av fylkestinget i Trøndelag.  

 

 

§2 – Sammensetting 

 

2.1) Hver kommune blir invitert til å sende to delegater. Kommuner med innbyggertall 

over 20 000 blir invitert til å sende tre delegater. Fylkets barne- og 

ungdomsorganisasjoner inviteres gjennom Trøndelag Barne- og Ungdomsråd 

(TRØBUR) til å sende to delegater. Elev- og lærlingemedvirkning under Avdeling for 

utdanning i Trøndelag fylkeskommune inviteres til å sende to delegater. Alle inviterte 

aktører kan sende inntil to observatører. Antallet observatører fra kommunene kan 

økes til tre dersom det er kapasitet. Observatør- og delegatstatus kan ikke endres etter 

at tinget er satt. 

2.2) Delegatene på UFT skal være i aldersgruppen 13-25 år.  

2.3) Blant påmeldte delegater til UFT velges det medlemmer til et Ungdommens 

Fylkesutvalg (heretter kalt UFU).  

2.4) Alle medlemmer av UFU regnes som delegater på UFT. 

 

 

§3 – Innkalling og saksgang 

 

3.1) UFU innkaller til UFT minst to måneder før tinget arrangeres. 

3.2) UFU fastsetter saksliste for UFT på bakgrunn av eget arbeidsprogram og henvendelser 

fra ungdom i fylket. Henvendelser må gis til UFU senest tre uker før tinget skal 

avholdes. 

3.3) Sakspapirer skal være delegatene i hende senest to uker før tinget skal avholdes.  

3.4) UFTs vedtak fattes i form av enkeltstående resolusjoner og et arbeidsprogram. UFT gir 

UFU ansvar for oppfølging av saker og vedtak. UFU legger fram saker for det 

ordinære fylkestinget på vegne av UFT.  



   
 

 
 

 
 
 
 

3.5)  Representanter fra UFU kan delta på fylkesting, i fylkesutvalget og i hovedutvalgene 

etter avtale mellom representantene og fylkesordfører/ leder for aktuelle hovedutvalg.  

 

 

§4 – Gjennomføring av tinget 

 

4.1) UFT arrangeres årlig av UFU. 

4.2) Tingsamlingen skal inneholde kompetanseheving, for eksempel kurs i tale- og 

debatteknikk.   

4.3) Innkalling, saksliste og forretningsorden skal godkjennes av UFT når tinget settes. 

4.4) Ungdommens Fylkesting ledes av ordstyrer og bisitter valgt av tinget etter framlegg av 

UFU. 

4.5) Redaksjonskomite, tellekorps, referent og to til å skrive under referatet velges av 

tinget etter framlegg fra UFU.  

4.6) Delegater har stemme-, tale- og forslagsrett. Observatører har tale- og forslagsrett. 

Observatører fra andre fylker har talerett.  

4.7) UFT kan gi talerett til personer eller grupper som ønsker det. 

4.8) Det bør være politisk og administrativ representasjon fra Trøndelag fylkeskommune 

tilstede ved UFT. Representanter i det ordinære fylkestinget er velkommen til å gjeste 

UFT.  

4.9) Det skal arrangeres en fylkespolitisk time under UFT.  

4.10) Det skal føres referat som gjøres offentlig tilgjengelig. Referatet skal skrives under av 

to valgte delegater.  

4.11) Det er forbud mot bruk av alkohol og illegale rusmidler under tingsamlingen. Brudd på 

denne regelen medfører utestenging fra tinget. Regelen gjelder alle deltakere på tinget. 

4.12) Endringer i vedtekter kan gjøres med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer i kraft når tinget 

heves. Endringer i arbeidsprogrammet krever simpelt flertall. 

 

 

§5 – Valg 

 

5.1) Ved møteslutt skal det velges en valgkomité som skal finne kandidater til neste års 

valg til UFU. Denne valgkomiteen skal bestå av fire representanter og en leder. 

Koordinator for UFT/UFU skal være en av medlemmene.  

5.2) UFU skal bestå av 17 faste representanter, hvorav en leder, en første nestleder og en 

andre nestleder. 

5.3) Leder og nestledere velges direkte på UFT.  

5.4) Det oppfordres til å ta hensyn til kjønn, alder og geografisk tilhørighet ved valget av 

UFU-representanter. UFT vedtar retningslinjer som valgkomiteen skal arbeide ut fra.  



   
 

 
 

 
 
 
 

5.5) Leder og nestledere velges for en periode på ett år. Alle ordinære UFU-representanter 

velges for to år. Dersom en UFU-representant velger å trekke seg fra vervet, blir det 

gjort valg på dette vervet ved nærmeste UFT. Lengden på dette vervet er ett år.   

5.6) UFU konstituerer seg selv og fordeler medlemmene i utvalg som følger fylkestingets 

struktur. UFU velger også et medlem med spesielt ansvar for nettside, mediestrategi 

og sosiale medier.  

5.7) Alle påmeldte delegater kan stille til valg, og personvalg krever alminnelig flertall. 

5.8) Medlemmer av det ordinære fylkestinget kan ikke velges eller gjenvelges som 

medlemmer av UFU. 

5.9) Dersom leder trekker seg fra sitt verv, rykker første nestleder opp til leder og andre 

nestleder opp til første nestleder. Det foretas erstatningsvalg på ny andre nestleder 

internt i UFU.  

5.10) Personvalg på UFT gjøres ved hemmelig valg med mindre det bare finnes en kandidat 

til vervet. Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal 

overvære tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset. 

5.11) Leder og nestledere kan ikke inneha verv som fast møtende i politiske parti på 

fylkesbasis og nasjonalt nivå. 

 

 

§6 – Redaksjonelle endringer 

 

6.1) UFU gis mandat til å utføre redaksjonelle endringer på vedtekter, arbeidsdokument og 

retningslinjer for valgkomité. 

6.2) UFU er pliktig i å opplyse om de redaksjonelle endringene de har foretatt på neste års 

UFT. 

 

 

§7 – Ungdommens Fylkesutvalg (UFU) 

 

7.1) UFU skal arbeide for å ivareta ungdoms interesser i Trøndelag fylke, og sørge for at 

ungdom blir hørt. 

7.2) UFU skal ha fokus på å øke politisk engasjement blant ungdom. 

7.3) UFU får tilsendt saker som skal behandles politisk, og som angår ungdom, så tidlig 

som mulig fra fylkesrådmann. 

7.4) UFU skal legge fram saker som er tatt opp under UFT for det ordinære fylkestinget. 

UFU kan gis talerett i fylkestinget i saker som angår ungdom. UFU inviteres til å 

holde appell på fylkestinget. 

7.5) UFU skal legge fram årsrapport og regnskap til orientering i løpet av UFT. 

7.6) UFU skal være referansegruppe for fylkeskommunens arbeid med planer og saker som 

har med barn og ungdom å gjøre.  



   
 

 
 

 
 
 
 

7.7)  UFU-representantene skal være kontaktledd inn til fylkeskommunen for de 

kommunale barne- og ungdomsrådene. 

7.8) UFU representerer UFT og vedtakene gjort på tinget. UFU-representantenes oppførsel 

og handlinger skal gjenspeile dette. 

7.9) UFU skal sørge for et tett samarbeid med alle ungdomsrådene i Trøndelag fylke. 

 

 

§8 – Møtevirksomhet UFU 

 

8.1) Fylkesrådmannen sørger for sekretariat til UFT og UFU. 

8.2) Det skal avholdes minst seks møter per år/periode i UFU.  

8.3) Møteinnkallinger skjer skriftlig, og med minst én ukes varsel. Forfall meldes i god tid. 

8.4) Koordinator for UFU skal sammen med leder og nestleder sette opp saksliste før hvert 

møte. Eventuelle andre nødvendige sakspapirer skal være kjent for medlemmene i god 

tid før møtet. 

8.5) Det må være minst ni medlemmer til stede før vedtak kan fattes. Vedtak i saker krever 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

8.6) Reise- og møteutgifter for UFU og dets medlemmer dekkes av Trøndelag 

fylkeskommune. Leder og nestledere mottar årlig godtgjørelse i samsvar med 

gjeldende budsjett. 

8.7) UFU følger ikke et spesifikt møtereglement, men skal gjennomføre og opprettholde en 

god møtestruktur med passende innhold og oppførsel. 

8.8) Ved behov kan UFU ta i bruk alternative møtearenaer, for eksempel Skype. 

8.9) Møtene i UFU legges inn i den politiske kalenderen til Trøndelag fylkeskommune, og 

sakslister og referater vil være tilgjengelige her. 

 

Sist oppdatert på Ungdommens fylkesting 24.11.2018 


