
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 7652/21 Arkivsaksnr.: 21/1211-1 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
VALG AV VARAMEDLEM TIL UNGDOMMENS FYLKESTING  
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Ungdomsrådet er av Innlandet fylkeskommune bedt om å velge nytt varamedlem til 
Ungdommens fylkesting for Innlandet da varamedlem rykker opp som fast medlem.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Hensikten med Ungdommenes fylkesting er å ivareta de unges interesser, og å involvere de 
unge aktivt i utviklingen av Innlandet. Ungdommens engasjement er en forutsetning for et 
levende demokrati og for en sunn utvikling av det nye fylket.     
 
De som tar på seg verv forventes å prioritere tid og innsats til å skjøtte disse på best mulig 
måte. Det krever også at fylkespolitikerne og administrasjon bruker tid på å legge til rette for 
et velfungerende ungdomsdemokrati. Målet er at Ungdommens fylkesting skal være et 
levende politisk organ med reell påvirkningsmulighet.     
 
Ungdommens fylkesting skal bestå av en representant og en vararepresentant fra hver 
kommune i Innlandet fylke. Fortrinnsvis velges representantene fra det kommunale 
ungdomsrådet, men også andre organisasjoner i kommunen som representerer ungdom har 
rett til å fremme forslag om medlemmer. Det gis anledning til at tidligere representanter kan 
velges til ny periode.  Medlemmene kan velges fra det året man fyller 15, men skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Valgperioden er to år.      
 
Ungdommens fylkesting møtes minst to ganger i året.   
Medlemmene får dekt kost og losji på møter og samlinger, i tillegg til alt av reiseutgifter. 
Utover dette skal representantene godtgjøres på lik linje med andre folkevalgte.  Leder får 
en årlig godtgjørelse.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Medlemmene får dekt kost og losji på møter og samlinger, i tillegg til alt av reiseutgifter. 
Utover dette skal representantene godtgjøres på lik linje med andre folkevalgte.  Leder vil få 
en årlig godtgjørelse.   
 
Ungdomsrådet bes om å velge ny varamedlem, da nåværende varamedlem blir fast medlem.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling.


