
 
 

 

Distrikts- og digitaliseringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriktspanel 

Høsten 2019 inviterte regjeringen ti ungdommer fra hele landet til å gi ti råd om hva som skal 

til for å gjøre det attraktivt å bo og arbeide i distriktene. Ungdommene har jobbet systematisk 

og grundig, og har innhentet synspunkter fra unge over hele landet. Ungdommens distrikts-

panel overleverte 26. april sine ti råd om framtidens distriktspolitikk til statsministeren og 

distrikts- og digitaliseringsministeren.  

 

Rådene fra panelet er vedlagt dette brevet, sammen med rapporter om kunnskapsgrunnlaget 

og om arbeidsmåten til panelet. Distriktssenteret har fungert som sekretariat for Ungdom-

mens distriktspanel. På deres hjemmeside ligger mer informasjon om arbeidet og flere 

utredninger som har blitt utarbeidet for panelet.  

 

Bakgrunnen for at regjeringen oppnevnte Ungdommens distriktspanel, er at befolkningen i 

Norge eldes. Denne utviklingen er særlig framtredende i distriktsområder. Distriktene trenger 

flere unge, for å utvikle næringsliv og lokalsamfunn. 

 

Rådene fra ungdomspanelet viser hva unge i distriktene er opptatt av, og gir et godt grunnlag 

for en framtidsrettet distriktspolitikk. Ungdom er opptatt av en rekke tema, som tilgang på 

arbeid og utdanningsmuligheter, helse og beredskap, bolig og fritid, digitalisering, 

infrastruktur, kollektivtransport og bærekraftig utvikling. De er også opptatt av at unge må få 

større innflytelse på avgjørelser som tas lokalt.  

 

Jeg mener at ungdommens ti råd er gode og nyttige. De utfordrer både staten og kommuner 

og fylkeskommuner i hele landet til handling. Jeg vil oppfordre kommuner og 

fylkeskommuner om å sette seg inn i rådene fra ungdomspanelet, og se hvordan de kan 

følges opp for å skape attraktive lokalsamfunn i framtiden.  

Til   

alle kommuner og  

fylkeskommuner 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/6020-15  

Dato 

11. mai 2021 

 



 

 

Side 2 
 

 

Jeg vil også sende rapporten til relevante departementer for dialog om oppfølging av rådene 

på nasjonalt nivå. En del av rådene vil bli omtalt allerede i de tre nye strategiene for småbyer 

som regionale kraftsentre, næringsutvikling i fjell og innlandet og næringsutvikling langs 

kysten, som regjeringen vil legge fram i juni.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Linda Hofstad Helleland 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport fra Ungdommens distriktspanel 

- Rapport om kunnskapsgrunnlaget for panelet 

- Rapport om tjenestedesign som metode brukt av panelet 
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