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Evaluering UFT
Ungdomspanelet ordna ei evaluering for Ungdommens Fylketing søndag 9.november 2018.
53 representantar svara på evalueringa, der 18 av dei kom frå Nordmøre, 9 frå Romsdal og 26 frå
Sunnmøre. Alle svarar at dei har ungdomsråd og koordinator i sin kommune.

På spørsmål om korleis ungdommens råd/kommunestyre fungerer, vart det avlagt 52 svar.
Jamnt over er det godt engasjement i dei kommunale organa, sjølv om fleire melder at
koordinator kunne vore meir tilgjengeleg, og at det enkelte plassar er vanskeleg å få
politiske saker og «aksept» hos dei vaksne politikarane. Vidare har fleire skrive at dei
meiner ungdomsråda sitt arbeid kunne vorte enda betre om dei hadde fått midlar til å
engasjere elevane i skulen meir og til å drive meir marknadsføring. Dei ønsker også å få
fleire saker og å bli aktivt involvert av kommunestyret og administrasjonen i kommunen.
Dette fungerer ulikt i dei ulike kommunane. Dei treng meir innflytelse, slik at dei får gjort
jobben etter formålet.
På spørsmål om sjølve gjennomføringa av UFT, er mange veldig nøgd med det faglege innhaldet.
Særskilt positiv tilbakemelding på debatten «ordet fritt», der alle hadde høve til å ta ordet. Fleire skriv
at dei fikk god innsikt og lærte mykje av denne. I tillegg blei innsikt i økonomi- og fylkeskommunal
saksbehandling løfta fram som positivt.

På spørsmål om kva som kan bli betre, kom det 50 svar. Det som utmerka seg var behovet
for fleire pausar, meir mat og betre lufteanlegg. I tillegg er det ønske om meir opplæring i
bruk av tekn til innlegg og debatt.
Under forventningar til Ungdomspanelet det komande året, har 49 svart. Det er forventa at
Ungdomspanelet skal fortsette sitt gode arbeid og engasjement, i tillegg til å jobbe betre med å vere
«tidlig inn» i saker – for reell medverknad. Vidare er det forventa at dei skal bli meir synleg i media og
at dei skal fortsette å ha god oppfølging av dei kommunale ungdomsråda.

Ungdomspanelet behandla saka om evaluering av UFT på sitt møte i Ulstein 25-27.januar
2019.
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