
Heiplansamlinga
20.-21. okt



Tobias Eriksen, (16) 17 år, 

Båtsfjord

Marthe Øijord, (16)18 år, 

Meløy

Kennet Tømmermo Reitan, (19) 20 år, 

Røyrvik

Nikola Bileska, (14) 15 år, 

Averøy

Hans Christian Knudsen, (19) 21 år, 

Sogndal

Trym Talgø Olsen, (17) 18 år 

Eigersund Siri Heimdal Knudsen, (15) 17 år, Søgne

Anne Snarteland, (23) 25 år, Fyresdal

Cecilie Skrindo, 17 år, Ål

Sofie Persdatter Sangnæs, (22) 24 år, Gran

Deltakerne i Ungdommens 

distriktspanel



Teste og 

validere
Kick-off HypoteserInnsikt

Justere og 

ferdigstille

Første samling:

17.-19. januar

2020

Andre samling:

24.-26. april

2020, Alta

Tredje samling:

16.-18. oktober

2020

Fjerde samling:

12.-14. mars

2021

Ungdommene arbeider med 

innsikt mellom samlinger

Ungdommene arbeider med 

hypoteser mellom samlinger

Ungdommene arbeider med 

testing mellom samlinger

Ungdommen 

ferdigstiller

Detaljering av 

dato for 

samlinger og 

arbeid mellom 

samlinger



Ungdommens distriktspanel ber om at

1. Vi får tilgang til jobbfellesskap, arbeidserfaring og varierte arbeidsplasser

2. Ungdom skal ha desentraliserte skole- og utdanningsmuligheter

3. Det må bli enklere å komme seg fra A til Å

4. Alle skal ha tilgang til stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett

5. Virkemidler gjør det enklere å etablere bedrift og få seg bolig

6. Veien til psykisk helsehjelp må bli kortere

7. Vi tar vare på distriktenes attraktivitet med nærhet til naturen

8. Lokalsamfunnene utvikles med møteplasser og lokaler for unge gründere og 
frivillige

9. Ungdom må få større innflytelse lokalt

10. Beredskapen skal være tilgjengelig og trygg



Vi får tilgang til jobbfellesskap, arbeidserfaring 
og varierte arbeidsplasser



Vi får tilgang til jobbfellesskap, arbeidserfaring 
og varierte arbeidsplasser

VI FORESLÅR:

• Finansieringsordninger for å skape fagmiljø og jobbfellesskap for unge.

• Offentlig forvaltning vedtar ny personalpolitikk slik at det aktivt legges til rette for fjernarbeid. 
Det skal synliggjøres i alle stillingsannonser.

• Ordninger for å sikre ungdom arbeidserfaring må samordnes, og tilpasses behovene i 
distriktene. Ansvaret for samordningen legges til regional jobbkoordinator.

• Regionale jobbkoordinatorer skal koble ungdom til lokalt næringsliv og offentlige 
virksomheter, og formidle ledige sommerjobber, praksisplasser, deltid- og heltidsjobb og 
traineeordninger.

• Kommuner og andre offentlige virksomheter må ta et større ansvar for å tilby eller framskaffe 
lærlinge- og praksisplasser.

• Videreutvikle lærlingemodellen slik at næringsliv og offentlig virksomhet sikres finansiering for 
å ta inn flere lærlinger.



Ungdom skal ha desentraliserte skole-
og utdanningsmuligheter



Ungdom skal ha desentraliserte skole-
og utdanningsmuligheter

VI FORESLÅR:

• De videregående skolene og fagskolene har en desentralisert struktur, som ivaretar 
nærskoleprinsippet, og tilbyr fag som næringslivet i regionen etterspør.

• Kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor på 
hybel, og det må være gode møteplasser for hybelboerne. Hjemkommunen må ha jevnlig 
kontakt med elever som flytter for å gå på videregående skole.

• Universitet, høyskoler og fagskoler skal utvikle desentraliserte og samlingsbaserte
studiemiljøer, som er sikret finansering.

• Gi ungdommer på yrkesfaglige linjer garanti for lærlingeplass. Privat næringsliv
og offentlig forvaltning må tilby lærlingeplasser med god kvalitet.
Dersom eleven ikke får lærlingeplass, skal de ha garanti for plass på
påbygning til generell studiekompetanse.



Det må bli enklere å komme seg fra A til Å



Det må bli enklere å komme seg fra A til Å
VI FORESLÅR:

• En mer utbredt ordning av bestillingstransport, der du bestiller transport fra
der du er til ønsket møtested på alle dager. Et brukertilpasset bestillingstilbud
som kan ivareta flere transportfunksjoner i distriktene.

• Riksveier, fylkesveier og ferjesambandene får et økonomisk løft slik at varene som produseres 
og folket som bor der kommer frem.

• Trygghet med å bo i distriktene må økes ved å sikre rasutsatte strekninger, tunneler, utbygging 
av gang- og sykkelvei og mer gatelys.

• Billettpriser på all transport må senkes for ungdom.

• Førerkort for 16-åringer på kjøretøy med begrenset hastighet gjennomføres som 
prøveordning, og det skal være mulig å ta teoriprøver til førerkort desentralisert.

• Distriktene har behov for nye miljøvennlige og fremtidsrettede transport- og 
kollektivløsninger. Investeringene skal økes og miljøvennlig teknologi tas i bruk på 
kortbanenettet, jernbane, buss og båt.



Alle skal ha tilgang til stabilt og sikkert 
høyhastighets- og mobilnett



Alle skal ha tilgang til stabilt og sikkert 
høyhastighets- og mobilnett

VI FORESLÅR:

• Alle må ha tilgang til stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett med kapasitet til å kunne 
jobbe hjemmefra, benytte skoleplattformer og ha tilgang til digitaliserte offentlige tjenester. 
Dette er en forutsetning for at det skal være mulig å ta med seg jobben til distriktene.

• Stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett anses som grunnleggende infrastruktur som er 
viktig for sikkerhet, beredskap og lik utvikling av velferdsteknologi i hele landet.

• Staten har hovedansvaret for å sikre at det er tilgang på høyhastighets- og
mobilnett i hele landet og til like priser. Distriktene må prioriteres der behovet
er størst.



Virkemidler som gjør det enklere å 
etablere bedrift og få seg bolig



Virkemidler som gjør det enklere å 
etablere bedrift og få seg bolig

VI FORESLÅR:

• For å rekruttere kompetanse til distriktene må det være et sett med støtteordninger som 
gjøres godt kjent. Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen for å få treffsikre 
ordninger.

• Unge arbeidstakere under 30 år i distriktskommuner gis lavere skatt.

• Nedskriving av studielån i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark har vært et effektivt 
virkemiddel for å rekruttere kompetanse til regionen. Nedskriving av studielån, og de andre 
virkemidlene i tiltakssonen må styrkes.

• Nedskriving av studielån innføres som et virkemiddel i distriktskommuner i hele Norge.



Virkemidler som gjør det enklere å 
etablere bedrift og få seg bolig

VI FORESLÅR:

• Å lære seg å etablere egen arbeidsplass er viktig i områder med ensidig næringsliv. Ungt 
entreprenørskap arbeider med å utvikle barn og unges kreativitet og skapertrang, og må 
styrkes som faglig tilbud på alle skoler.

• Det etableres et investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere/gründere. Lokalt 
næringsliv bidrar med midler sammen med kommuner, fylker og staten.

• Distriktskommuner har Ungbo-ordning sammen med Husbanken og lokale banker.
Finansieringsordninger gjøres kjent for førstegangsetablerere. Kommuner skal gi
tilskudd til unge opp til 30 år for å kjøpe eller bygge bolig i distriktskommuner.

• Egenkapitalkravet for boligkjøpere under 30 år i distriktene må fjernes.

• En aktiv boligpolitikk skal sikre velfungerende boligmarked med varierte boligtilbud.



Veien til psykisk helsehjelp må bli kortere



Veien til psykisk helsehjelp må bli kortere
VI FORESLÅR:

• Alle elever og lærlinger må ha tilgang til lavterskeltilbud for psykisk
helsehjelp med åpne dører alle dager.

• Digitale helhetsløsninger må styrkes og utvikles.

• Alle tilbud må gjøres godt kjent i distriktene.

• Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester må også omfatte
lavterskeltilbud for unge med psykiske plager.

• Kommunene får øremerkede midler til skolehelsetjenesten.

• Tema psykisk helse koples til faget livsmestring og folkehelse
fra barneskolen, og integreres i læreplanen. 



Vi tar vare på distriktenes attraktivitet 
med nærhet til naturen



Vi tar vare på distriktenes attraktivitet 
med nærhet til naturen

VI FORESLÅR:

• Til alle utbyggingssaker skal det være en konsekvensvurdering. Disse skal vurdere og verdsette 
konsekvensene for fremtidens generasjoner og inneholde en bærekraftsanalyse.

• Oppgradering av eksisterende bygg- og anlegg prioriteres foran nyetableringer.

• Alle kommuner må ha oppdaterte kommuneplaner der nærhet til naturen må få større 
betydning i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Det bør tas hensyn til økt rekreasjon, 
bosetting og næringer, særlig primærnæringer.

• For å sikre selvforsyningen må kommunene vedta nullvisjon for nedbygging av matjord. Staten 
må støtte opp om og se til at kommunene ikke tillater nedbygging av matjord.

• For å sikre koordinering av klima- og bærekraftsarbeid må det øremerkes
midler til kommunale bærekraftskoordinatorer.



Lokalsamfunnene utvikles med møteplasser og lokaler 
for unge gründere og frivillige



Lokalsamfunnene utvikles med møteplasser og lokaler 
for unge gründere og frivillige

VI FORESLÅR:

• Etablere et utviklingsprogram for å utvikle stedene, deres egenart og sosiale møteplasser.

• Fylkeskommunene må utvikle strategier for attraktive lokalsamfunn, og jobbe aktivt med 
kommunene og frivilligheten i gjennomføringen av strategien. Fylkeskommunenes virkemidler 
for distriktskommunene må samordnes.

• Sikre inkluderende lokalsamfunn med møteplasser for innbyggere i alle aldre for å bidra til at 
folk trives og blir boende.

• Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Alle kommuner skal ha strategier for samarbeid med 
frivillige lag og organisasjoner.

• Tilbud om gratis lokalleie for unge gründere, unge næringsutøvere og frivillige organisasjoner.



Ungdom må få større innflytelse lokalt



Ungdom må få større innflytelse lokalt

VI FORESLÅR:

• 16-åringer får stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Med en aldrende befolkning må 
ungdommen få direkte innflytelse på fremtidens løsninger.

• Ungdomsråd er lovpålagt, men vi må arbeide for flere aktive ungdomsråd som fremmer saker 
som opptar ungdom overfor kommuner og fylkeskommune. Arbeidet må tilrettelegges av en 
ungdomskoordinator i minimum 50 % stilling, enten alene eller i et regionalt samarbeid. 
Ungdomsrådene sikres opplæring, og dokumenter og sakspapirer må skrives på et forståelig 
språk. Ungdomsrådene skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som er til behandling.

• Elevrådet og skolenes arbeid med temaet medbestemmelse i lokaldemokratiet brukes til å ta 
opp saker som opptar unge.

• Kommuneloven endres slik at kommunestyrene og fylkestingene gir
ungdomsrådene tale- og forslagsrett i kommunestyre- og fylkestingsmøtene.

• KS (kommunesektorens organisasjon) tar ungdomsmedvirkning inn i
folkevalgtprogrammet



Beredskapen skal være tilgjengelig og trygg



Beredskapen skal være tilgjengelig og trygg

VI FORESLÅR:

• Trygge lokalsamfunn i distriktene trenger løsninger som ivaretar beredskap og akutt hjelp når 
vi trenger det. Løsningene skal gi kort responstid, ha god kvalitet på tjenestene og sikre oss 
trygghet og tilgjengelighet i hverdagen. Ungdom må få medvirke i utforming av 
forsøksordninger.

• Staten (politi), de regionale helseforetakene (helse) og kommunene (brann, legevakt) må legge 
distriktenes forutsetninger til grunn når de lager planer for akuttberedskapen. Trygghet og 
tilgjengelighet handler om kort responstid for politi, ambulanse og brann, inkludert båt- og 
luftambulanse.

• Etablere et formalisert regionalt samarbeid mellom kommuner, fylke, helseforetakene og stat 
om lokalisering av og innhold i helsetjenester. Nasjonal helse- og sykehusplan må ivareta 
distriktenes behov.

• I styrkingen av den lokal beredskap må ressurser fra kommunal 
beredskap,Heimevernet/Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og andre frivillige 
organisasjoner ses i sammenheng.



Tør å gi ungdommen ansvar!

ungdomspanel.distriktssenteret.no



ungdomspanel.distriktssenteret.no


