
Invitasjon til

Ungdommens
fylkesting
5.–7. november 2021



Ungdommens fylkesting (U FT) er en årlig
samling hvor ungdom fra alle kommuner
i fylket samles for å vedta saker og velge
et nytt ungdommens fylkesråd (U FR).
Samlingen nner sted i Tromsø fredag
5. november til søndag 7. november.

I løpet av arrangementet blir det foredragsholdere, erfaringsutveks -

ling, skolering og sosiale aktiviteter. Målet er at deltakerne på slutten

av helgen har større kjennskap til det politiske systemet og hvordan

drive god og rettferdig ungdomspolitikk. I tillegg skal det under

ungdommens fylkesting være en formell del der deltakerne vedtar

et nytt ungdommens fylkesråd (UFR) og et nytt prinsipprogram

(tidligere UNGplan) for det nyvalgte UFR.

Prinsipprogrammet er UFRs politiske plattform. Prinsipprogram -

met lages av deltakerne under ungdommens fylkesting. Her får

ungdommene bestemme nøyaktig hva UFR skal jobbe med det

neste året.



I forbindelse med nytt valg av UFR er det nt om dere allerede nå

tenker på aktuelle kandidater. Kandidater noterer interesse i påmel -

dingen og det er viktig med referanse på tidligere verv. Deltakere

som stiller til valg må på valgtidspunktet være mellom 15 til 18 år

(ikke fylt 19 år).

Hver kommune inviteres med to representanter valgt i samråd med

ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsorgan. Flere kommuner

har valg av ungdomsråd i løpet av høsten, men på grunn av tidlig

avbestillingsmulighet på hotell settes påmeldingsfrist til 13. sep -

tember. Kommuner som ikke har nytt ungdomsråd klart før denne

fristen kan melde på sitt ungdomsråd for så å ettersende navn.

Påmelding er allikevel bindende. Vi oppfordrer til kjønnsbalanse og

å invitere ungdom med minoritetsbakgrunn.

Det er ønskelig at noen kommuner stiller med reiseledere slik at

ere voksenkontakter er tilgjengelig for ungdommene i løpet av

helgen. Disse reiselederne vil få dekket reise og opphold. Ta kontakt

med fylkets ungdomskoordinator dersom det er aktuelt å delta

som voksenkontakt.

Reise og overnatting

Overnatting vil være på Scandic Ishavshotell. Representantene

må regne med å dele rom med representanter av samme kjønn.

Fylkes kommunen dekker overnatting og alle måltider.

Kommunene må selv sørge for reise, men vi har åpnet for at

kommuner med høye reiseutgifter kan søke om å få dekket

deler eller hele beløpet. Det må da sendes en begrunnet søk -

nad til fylkeskommunen ved ungdomskoordinator på epost

hilde.therese.normo@tffk.no . Vi starter fredagen med lunsj kl. 11.30

og avslutter ca. kl. 15.00 på søndagen.

mailto:hilde.therese.normo@tffk.no


Covid-19

Vi tar utgangspunkt i at ungdommens fylkesting kan gjennomfø -

res som normalt. Vi følger smittesituasjon og retningslinjer gitt av

myndighetene.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med ungdomskoordinator for Troms og

Finnmark fylkeskommune, Hilde Therese Normo. Kommunikasjon

foregår på epost og derfor viktig at alle følger med på eposten sin.

Ungdomskoordinator Hilde Therese Normo:

hilde.therese.normo@tffk.no

970 432 89

Viktige punkter

Sted: Tromsø 5.–7. november 2021

Tid: Fredag kl. 11.30–søndag kl. 15.00

Påmeldingsfrist: 13. september

Påmeldingskjema

Ungdommens fylkesting er et rusfritt arrangement. Det er null -

toleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler. Dersom disse

reglene blir brutt vil vedkomne bli sendt hjem øyeblikkelig for

egen regning og foresatte kontaktes.

Håper å se dere!

Med vennlig hilsen

Ungdommens fylkesråd og ungdomskoordinator Hilde Normo
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