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Ungdommens fylkesting vedtok på sin samling 
4.–6. november 2022 årets prinsipprogram. Her 
er hva ungdom i Troms og Finnmark mener om 

de ulike sakene;

Helse
Samferdsel
Kultur og idrett
Demokrati og medvirkning

Kunnskap og utdanning

Nasjonalt og internasjonalt

Klima, Miljø og næring



Helse
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Mennesker som sliter med rusbruk, skal få støtte istedenfor straff.

2. Elever i fylket bør gis nok kunnskap om rus.

3. Skoletjenesten skal forbedres. Det bør være til stede flere psykologer, helsesykepleiere, 
miljøterapeuter og skoleleger.

4. Det bør ansettes flere fastleger i kommunene.

5. Det bør sikres at kommunale helsestasjoner for ungdom er et velfungerende tilbud.

6. Det skal være tilstrekkelig og tilgjengelig akutt helsehjelp for alle kommuner i fylket.

7. Det bør innføres gratis tannhelse til alle i alle aldre.

8. Egenandelen på medisin for barn og unge under 18 år bør fjernes/gjøres gratis.

9. Det bør være minst én kommunepsykolog, miljøterapeut og helse sykepleier tilgjengelig i 
hver kommune.

10. Det er viktig å få på plass et raskere tilbud for akutte fysiske og psykiske helseproblemer, 
hvor folk skal bli tatt på alvor og får kortere ventetid.

11. Det bør tilbys gratis prevensjon til all ungdom.

12. Det bør være et eget fag om livsmestring i skolen. Faget bør inneholde temaer som rus, 
psykisk helse og seksualundervisning. Folk med relevant utdanning bør ha så mye av 
undervisningen som mulig.

13. Fylkes bør ha minst en rusmiddelanalyse tilgjengelig.

14. Det bør være gyldig psykisk helse fravær i skolen.

15. Det bør være billigere legeerklæring, samt at man kan få legeerklæring digitalt.

16. Helsesykepleier kan gi gyldig sykefravær på skolen.

17. Det bør være flere lavterskeltilbud i fylket samt at tilbudene som eksisterer blir forbedret.

18. Alle broer i fylket bør selvmordssikres.

19. Det bør bli bedre oppfølging av unge som sliter med psykisk helse. 

20. Det bør være flere psykologer med minoritetsbakgrunn i kommunene.



Kultur og idrett
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Fritidstilbudene i distriktene skal forbedres og utbres.

2. Det skal etableres flere møteplasser for unge.

3. De private kostnadene innenfor idretten skal reduseres.

4. Oversikten over fritidsaktiviteter og arrangementer må forbedres og informeres om digitalt.

5. Det burde bygges flere flerbrukshaller. 6. Kulturskoletilbudet i kommunene skal styrkes.

6. Rasisme, diskriminering og utenforskap ikke hører hjemme i kultur og idrett.

7. Kultur og idrett bør være en sentral arena for integrering.

8. Det bør arrangeres flere lavterskeltilbud innenfor kultur og idrett.

9. Det skal være like tilbud for begge kjønn innenfor kultur og idrett.

10. Kulturarven til minoritetene i Troms og Finnmark må bevares.

11. Det skal åpnes muligheter for å danne flere arenaer for motorisert idrett.



Samferdsel
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Veiene i Troms og Finnmark skal forbedres og bli sikrere.

2. Månedskort for barn og ungdom skal bli billigere og gyldig i alle sonene i fylket.

3. Det bør bygges flere gang- og sykkelstier i Troms og Finnmark.

4. Nord-Norgebanen skal realiseres.

5. Kollektivtilbudet må forbedres, spesielt i distriktene. Det bør ses på alternative metoder for 
kollektivtransport.

6. Grensen for gratis skoleskyss skal reduseres.

7. Skoleveiene er kjempeviktig å holde trygge, og det skal iverksettes umiddelbare tiltak på 
skoleveier som oppleves utrygge.



Klima, miljø 
og næring
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Bybussene i fylket skal bli elektrifisert

2. Det skal i større grad tilrettelegges for kildesortering, resirkulering og gjenbruk.

3. Det skal reduseres matsvinn ved alle institusjoner og bedrifter.

4. Det skal tilrettelegges for bruk av bærekraftig og innovative ressurser

5. Utbyggingen av nye næringer og fornybar energi skal ikke ha negativ påvirkning på 
næringer som allerede er bærekraftige og miljøvennlige.

6. Det skal satses på utviklingen av fornybar energi i Troms og Finnmark.

7. Det skal bli gunstig å bygge og kjøpe passive hus og bygninger.

8. Det skal læres mer om klima og miljø på grunnskolenivå.

9. Næringslivet skal være mer likestilt og inkluderende, dette vil innebære kjønnsbalanse og 
mangfold i jobbhverdagen.

10. Vi stiller oss positive til kjernekraft.

11. UFR skal over tid trappe ned på oljeboring i nord, og forhindre åpning av nye oljefelt ved 
kysten av Troms og Finnmark.



Nasjonalt og 
internasjonalt
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Det skal opprettes flere, samtidig styrke de eksisterende nasjonal og internasjonale bånd, 
med spesielt fokus på Europa og Arktis.

2. Samarbeid med andre ungdomsorgan om større arrangement, både på nasjonalt og 
internasjonalt plan bør utføres i større grad.

3. Oversikten over internasjonale utdanningstilbud i fylket må forbedres.

4. Flere internasjonale utdanningstilbud skal opprettes i fylket.

5. UFR skal etablere tettere kontakt med Barents Regional Youth Council (BRYC).

6. Desentraliserte, offentlige tjenester er en nødvendighet i hele fylket, og ser på det som 
svært viktig å bevare de eksisterende arbeidsplassene og tilbudene i fylket.

7. Norge skal gi mer bistand til undertrykte nasjoner og folkegrupper.

8. Flere større internasjonale arrangement skal legges til Troms og Finnmark.

9. Det skal utbedres tilbud på skolested og offentlige institusjoner for internasjonale elever for 
å forbedre samhold, og de eksisterende tilbudene må synliggjøres.



Kunnskap og 
utdanning
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Det skal være en mer realistisk fraværsordning som ivaretar elevenes og lærernes behov.

2. Borteboerstipendet og utstyrsstipendet skal økes.

3. Det skal ansettes flere og mer kompetente lærere.

4. Lærere skal få opplæring i bruk av digitalt utstyr.

5. Skolebøker skal opprettholde god standard, fornyes jevnlig og om ønskelig være 
tilgjengelig på minoritetsspråk.

6. Elever skal få muligheten til å velge minoritetsspråk som programfag.

7. Skolebygg skal aktivt forbedres og vedlikeholdes.

8. Det skal bygges flere hybelhus og internater, og pusse opp de eksisterende. Det må å 
dannes flere ettermiddagstilbud for de som er borteboere.

9. Det skal tilbys gratis sanitetsprodukter på alle skoler i Troms og Finnmark.

10. Skolestrukturen i Troms og Finnmark skal opprettholdes, og at det ikke kuttes i 
utdanningstilbud.

11. Skolemat skal bli billigere og alle elever skal få minst et gratis varmmåltid hver dag.

12. Eksamen bør reformeres.

13. Helsepersonell i skolen skal ha kompetanse om både fysisk og psykisk helse

14. Parkering på alle videregående skoler skal være gratis.

15. Helsesykepleier i skolen skal kunne gi dokumentasjon for elevers fravær ved fysisk eller 
psykisk sykdom.



Demokrati og 
medvirkning
Ungdommens fylkesting mener at:

1. Den økonomiske støtten til kommunale og regionale ungdomsråd må økes.

2. Det skal opprettes et nasjonalt ungdomsråd.

3. Det er et behov for et regionråd i alle regionene i Troms og Finnmark.

4. Alle kommuner skal ha en ungdomskoordinator, og det skal kvalitetssikres og tilbys 
skolering av koordinatorene. Ungdommens fylkesting oppfordrer også kommunene 
til å ansette koordinatorer som har relevant kompetanse og som legger til rette for at 
ungdommens stemme blir hørt.

5. UFR skal etterstrebe å ha tett dialog og veilede både kommunale og regionale 
ungdomsråd, samt elevråd, for å bedre sikre oppfølging av ungdomsrådenes og 
elevrådenes medvirkning.

6. Ungdomsrådsmedlemmer skal lønnes på lik linje med andre folkevalgte.

7. Det er viktig med møter og sosiale arrangementer med de andre rådene i nærområdet.

8. Ungdomsrådene skal ha talerett og forslagsrett i kommunestyret.

9. Det burde være møter med alle ledere i de kommunale ungdomsrådene i fylket.



Troms og Finnmark fylkeskommune
tffk.no
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