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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 21/11   
 
UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/21 Ungdomsrådet 26.01.2021 
2/21 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 21.01.2021 
2/21 Flerkulturelt råd 21.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Distriktspanelet sin nettside: 15 forslag og 4 spørsmål til hver av forslagene. 
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/ 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Administrasjonen tilrettelegger for ei arbeidsøkt i hver av de tre rådene. Ungdomsrådets 
svar legges fortløpende inn på distriktspanelet sin nettside og rapporteres til formannskap 
og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. Fellesrådet for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til formannskap og 
kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 
skal gi regjeringen 10 råd om fremtidens distriktspolitikk. Ungdommene har laget forslag til 
politikk på ulike områder. Forslagene er presentert i 15 ulike historier som skal synliggjøre 
det ungdommene mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, 
og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken. Dette er de 15 forslagene 
distriktspanelet vil teste på mange ulike personer og grupper: Kort vei til psykisk helsehjelp, 
høyhastighetsnett, desentralisert utdanning, statsråd for bærekraft, nærhet til naturen gjør 
distriktene attraktive, kontorfellesskap, regional jobbkoordinator, garanti for lærlingeplass, 
økonomiske virkemidler, attraktive distriktssamfunn – nytt utviklingsprogram, å komme seg 
fra A til Å, skolen i lokalsamfunnet = lokalsamfunnet i skolen, gi ungdomsrådene reell 
innflytelse, digitalt innbyggertorg og stemmerett for 16-åringer. Etter «testingen» vil 
distriktspanelet konkretisere til 10 råd. 
  
Distriktspanelet ber om at følgende fire spørsmål blir besvart for hvert av de 15 forslagene: 
Er det noe ved disse forslagene som bør endres? Hva kan du/dere gjøre for at denne 
politikken skal bli gjennomført? Hvilke andre aktører mener du/dere må involveres for at 
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politikken skal bli gjennomført? Vil forslagene få flere unge til å bosette seg og bli boende i 
distriktene? 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ber om at rådsmedlemmene går inn på nettsiden i forkant av 
rådsmøtet og gjør seg kjent med de 15 forslagene og de fire spørsmålene som skal besvares 
til hvert av de 15 forslagene.  
 
Administrasjonen tilrettelegger ei arbeidsøkt i hvert av rådene. Ungdomsrådets 
tilbakemeldinger legges fortløpende inn på distriktspanelet sin nettside og rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. Fellesrådet for eldre 
og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet.  
 
Kommunedirektøren ber om rådets tilbakemelding. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 26.01.2021 sak 2/21 
 
Behandling: 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom innledet. 
 
Vedtak: 
For å beholde unge i distriktene er disse politikk-områdene: 
 

Viktige Mindre viktige Lite viktige 
Høyhastighetsnett til alle Økonomiske virkemidler Digitalt innbyggertorg 
Enkel psykisk helsehjelp Regional jobbkoordinator Desentralisert utdanning 
Attraktive lokalsamfunn Skole i lokalsamfunnet Stemmerett for 16-åringer 
Garanti for lærlingeplass   Statsråd for bærekraft 
Å komme seg fra A til Å   Kontorfellesskap 
Nærhet til naturen     
Innflytelse til ungdomsrådet     

 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 
21.01.2021 sak 2/21 
 
Behandling: 
Rådet plukker ut de politikkområdene er viktig for den brukergruppe det representerer. 
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Rådets tilbakemelding: 
Prioriterte politikkområder: 
Høyhastighetsnett til alle 
Garanti for lærlingeplass, tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser 
Enkel psykisk helsehjelp 
Kontorfellesskap 
Attraktive lokalsamfunn 
Å komme seg fra A til Å 
Desentralisert utdanning 
Nærhet til naturen 
Innflytelse for rådet 
 
Rehabilitering og habiliteringHelsestasjon for eldre 
 
 
Behandling/vedtak i Flerkulturelt råd den 21.01.2021 sak 2/21 
 
Behandling: 
Rådet plukker ut de politikkområdene er viktig for den brukergruppe det representerer. 
 
 
Rådets tilbakemelding: 
Prioriterte områder: 
- Høyhastighetsnett til alle 
- Økonomiske virkemidler: også for å sysselsette flerkulturelle 
- Enkel psykisk helsehjelp 
- Attraktive lokalsamfunn 
- Garanti for lærlingeplass: også veldig viktig med arbeidspraksis-plasser 
- Å komme seg fra  A til Å 
- Desentralisert utdanning 
- Nærhet til naturen 
- Regional jobbkoordinator 
- Kontorfellesskap 
- Innflytelse til ungdomsrådet 
- Leie til eie. Bedret vilkår for å kunne låne penger til bolig 
- Flere møteplasser. Møteplasser for inkludering på tvers av kultur og alder 
- Et levende bibliotek 
- Norskopplæring 
 
 


