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Kommunene i Vest-Agder v/kontaktpersoner for lokale medvirkningsorgan for barn og
unge
Elevorganisasjonen i Vest-Agder
Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)
Representanter i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder 2015-2016

INNMELDING AV REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2016-2017
Ungdommens fylkesting (UFT) er inne i sin 3. periode og 5.-6. desember er det duket for møte der
UFT for 2017 konstitueres, det velges nytt Ungdommens fylkesutvalg (UFU) og det vedtas nytt
handlingsprogram.
Dette brevet går ut til alle kommuner i Vest-Agder ved kontaktpersoner for ungdomsråd eller
lignende, samt i kopi til medlemmer i UFT for 2015-2016. I tillegg går den ut til Vest-Agder barneog ungdomsråd og Elevorganisasjonen i Vest-Agder.
Det skal nå velges NYE representanter til UFT for 2017 som skal møte 5.-6. desember.
Meningen er at en kontaktperson fra hver kommune eller organisasjon skal koordinere valg og
foreta innmeldingen på vegne av ”sine” ungdommer og seg selv, hvis det er aktuelt.
Selve møteinnkallingen, med saker og praktisk info, kommer 3 uker før møtet, og sendes da
direkte til de som er meldt inn som representanter, samt til kontaktpersonene.
I første omgang trenger vi altså nå navn på de som skal representere kommunen eller
organisasjonen og i neste omgang vil disse få innkalling til selve møtet.
Frist for innmelding av representanter er 7. november. Innmelding av representanter og
kontaktpersoner gjør dere via denne lenken: https://response.questback.com/vaf/apqhmj3jfw

Valg av representanter
Fylkestinget har vedtatt nytt reglement for Ungdommens fylkesting, og en stor endring er at
representantene kun velges for ett år om gangen. I 2015 var det flere som ble valgt inn for 2 år, og
vi vil oppfordre kommunene og organisasjonene til å høre med disse om de vil fortsette eller ei,
før en foretar eventuelle nye valg. Dette er kun en oppfordring, kommunene står fritt etter nytt
reglement til å velge to nye.
Ellers sier reglementet følgende om sammensettingen av Ungdommens fylkesting:
Folkestyre – kompetanse – samarb eid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614 KRISTIANSAND

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 01
960 895 827
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4.1. Hver kommune i Vest-Agder skal sende 2 engasjerte representanter til UFT og oppnevne
personlige vararepresentanter for disse.
4.2. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men
representanten trenger ikke selv være med i en av disse. En av representantene må være
elev eller lærling i videregående opplæring. I kommuner som ikke har ungdomsråd eller
ungdommens kommunestyre bør kommunen sende 2 frivillige fra kommunens elevråd eller
ungdomsorganisasjoner.
4.3. UFT skal bestå av ungdom mellom 13 og 22 år med tilknytning til fylket i den aktuelle
valgperioden.
4.4. Det BØR velges representanter av hvert kjønn fra hver kommune, og en bestreber total
fordeling i UFT på 40/60 %. Kommuner som ikke kan stille med representanter av hvert
kjønn må sende søknad til UFU om dispensasjon.
4.5. Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) og Elevorganisasjonen kan hver stille med 2
representanter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Legg merke til at UFT skal være partipolitisk nøytralt. Representantene representerer kommunen
eller organisasjonen sin, men skal ivareta interessene til regionen som helhet. Legg også merke til
punkt 4.4. Siste mulighet for å søke UFU om dispensasjon er innen deres møte 24. november.
Se http://www.vaf.no/politikk/politiske-organer/ungdommens-fylkesting/ for reglement,
gjeldende handlingsprogram og oversikt over hvem som var med i UFT i forrige periode.
Foreldresamtykke
For alle representanter under 15 år MÅ vi ha foreldresamtykke. Dette må innhentes før
innmeldingen sendes. Vi ber om at kontaktopplysninger til foreldre oppgis i innmeldingen, slik at vi
kan verifisere at samtykke er gitt.

MØTET I UNGDOMMENS FYLKESTING 5.-6. DESEMBER
Konstituerende Ungdommens Fylkesting er lagt til Maritim Fjordhotell i Flekkefjord,
mandag 5. – tirsdag 6. desember.
Invitasjon til kontaktpersoner
Vi ønsker å invitere kontaktpersonene til å følge møtet. Vi kan dessverre ikke dekke overnatting,
men lunsj og middag skal dere få. Intensjonen er at kontaktpersonene skal kunne fungere som
veiledere for ungdommene i utforming av handlingsprogrammet, og ellers ha anledning til å treffe
andre kontaktpersoner. Det kommer egen invitasjon til dere sammen med endelig innkalling til
representantene, 3 uker før møtet, men sett av datoen nå.
Innspill til handlingsprogrammet
UFT vedtar et årlig handlingsprogram, som UFU skal følge opp.
Vi oppfordrer alle representantene til å forberede 1-2 saker som forslag til handlingsprogrammet,
gjerne i samråd med ordfører. Det er viktig å tenke over hvilke saker som ”hører hjemme” på
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regionalt nivå, og eventuelt hvordan en kan løfte lokale saker til dette nivået. Det er også viktig å
tenke over hvordan en skal kunne jobbe med saken videre.
Program (foreløpig)

Mandag 5. desember

Tirsdag 6. desember

11001130



Ankomst/registrering (frukt e.l.)

09001200





11301300






Velkommen
Konstituering
Bli kjent
Lunsj

12001300









Valg UFU og andre
utvalg/råd
Takk for nå til UFT




Valg av valgkomite og
programkomite
Utvalgssaker
Pause med frukt e.l.

13001500
15001515
1515



Program slutt for UFT



Utforme handlingsprogram



Pause

15151600
1600





UFU samles
Fotografering
Program slutt for UFU



Fotosession UFT





Middag (pent antrekk)
Sosialt opplegg
Ro på rommene

13001400
14001600
16001630
16301900
19001945
19452000
20002359
2359

God morgen
Eventuelle utvalgssaker
Vedta
handlingsprogram
Lunsj

Praktiske opplysninger:
Deltagelse, måltider og overnatting er gratis – og den enkelte representant får møtegodtgjørelse. I
tillegg vil vi dekke reiseutgifter. Dette gjelder også videre deltakelse i UFT og UFU.
Vi oppfordrer til samkjøring der det er mulig. Kontaktpersoner som kjører med representanter vil
få dekket reise. Til og fra møtet i Flekkefjord skal det være mulig å ta buss via strekningen
Kristiansand – Lyngdal – Flekkefjord, med ankomst mandag 1045 og avreise tirsdag 1710.
Representantene innlosjeres i dobbeltrom sammen med andre av samme kjønn og alder (så langt
det lar seg gjøre). Overnatting for kontaktpersoner må dekkes av kommunen.
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Møteinnkalling
Endelig møteinnkalling med program og saker sendes til representantene 3 uker før møtet (med
kopi til kontaktpersonene). Er man meldt inn som kommunes representant til UFT gjelder følgende
for forfall:
4.21 Deltakelse i møter i UFT eller fylkeskommunale utvalg er å betrakte som
tillitsverv/politisk arbeid etter forskrift til Opplæringsloven § 3-47 og vil ikke bli ført som
undervisningsfravær, inntil 10 dager sammenlagt per skoleår.
NB. Protokoll fra møtet er gyldig dokumentasjon.
8.9 Oppmøte i UFT og UFU er ikke lovpålagt, men en forventer at forfall har gyldig grunn. Ved
melding om forfall skal grunn oppgis. Med gyldig grunn mener en sykdom, nødvendig
undervisning/prøver/eksamener og nødvendige familiehensyn. Jobb og
møter/arrangement i andre organisasjoner eller råd/utvalg på lokalt nivå er IKKE gyldig
grunn – så fremt møteplan er satt i god tid i forveien.

Spørsmål?
Ta kontakt med koordinator Astrid Marie Lund Gilje på e-post asl@vaf.no eller på telefon 473 49
083.

Med hilsen
Karoline Johannessen Litland
Leder for Ungdommens fylkesutvalg
Klikk her for å skrive inn tekst.

