
 

 
Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark fylkeskommune  

Fylkestinget for Troms og Finnmark godkjente i møte 13.12.19, sak 20/19, reglementet for 
ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark.   
 
§ 1 Formål  
Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark skal bidra til ungdomsmedvirkning i Troms og 
Finnmark fylkeskommune. Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ og skal ha reell 
politisk medvirkning i saker som angår ungdom. For å øke ungdommens samfunns -
engasjement skal det etableres et Ungdommens fylkesting i Troms og Finnmark. 
Ungdommens fylkesråd skal legge til rette for arbeidet og aktiviteten i Ungdommens 
fylkesting. 

§ 2. Hjemmel  
Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark opprettes i medhold av Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 22.6.2018, § 5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

§ 3 Innstilling og valg  
Fylkestinget i Troms og Finnmark velger selv 9 medlemmer og 5 varamedlemmer til 
Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark, basert på et helhetlig forslag fra Ungdommens 
fylkesting.  
Ungdomsorganisasjonene i Troms og Finnmark har også forslagsrett, disse må foreligge før 
Ungdommens fylkesting avgir sitt forslag. Valgperioden er to år, og medlemmene skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  
Rådet velger selv leder og nestleder.  
 
§ 4 Ungdommens fylkesting  
De kommunale ungdomsrådene velger 2 medlemmer fra hver kommune i Troms og 
Finnmark, en av hvert kjønn med tilhørende varamedlemmer til ungdommens 
Fylkesting som skal gi Troms og Finnmark fylkesting et helhetlig forslag til medlemmer i 
Ungdommens fylkesråd. 

§ 5 Arbeidsområde  
Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ for Troms og Finnmark fylkeskommune, og 
har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.  

Fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådet 



 

kan også ta opp saker som angår ungdom på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.  
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges frem for fylkestinget.  
 
§ 6 Møtevirksomhet  
Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i fylkestinget. 
Ungdommens fylkesråd er et fylkeskommunalt organ og følger kommunelovens bestemmer 
om møter og saksbehandling.  
Ungdommens fylkesråds leder, eller det medlemmet rådet utpeker, har møte og talerett i 
fylkestinget i saker som angår ungdom.  
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av kommuneloven §11-5.  



 

Minst halvparten av medlemmene må være tilstede for at møtet i Ungdommens fylkesråd skal 
være vedtaksfør jf. Kommuneloven §11-9. 



 

Alle møter og arrangement i ungdomsrådenes regi skal være rus- og tobakksfri.  
 



 

 
§ 7 Innkalling  
Det skal normalt innkalles til møte med 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde 
foreløpig saksliste med nødvendig dokumentasjon der det er mulig. Ungdomsrådene skal få 
tilsendt sakene så langt mulig 8 skoledager før møtedagen.  
 
§ 8 Økonomi, administrasjon og koordinator- og sekretærfunksjon  
Fylkestinget vedtar budsjettet for Ungdommens fylkesråd, inkludert budsjett for 
Ungdommens fylkesting.  
Fylkesrådet sørger for ressurser til veiledning, opplæring, koordinator og sekretariatsfunksjon 
for Ungdommens fylkesråd.  
I budsjettet skal det tas hensyn til utgifter til skyss, kostgodtgjørelse, overnatting, 
møtegodtgjørelse, kursvirksomhet, befaring, samt utgifter til Ungdommens fylkesting og 
konferanser arrangert av Ungdommens fylkesråd.  
 
§ 9 Godtgjøring  
Ungdommens fylkesråd godtgjøres i hht Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og 
Finnmark fylkeskommune. 

 

 

 

 

 


