Innspill til Ungdommens Distrikspanel
Ungdomsrådet for Fjellregionen, som er et frivillig samarbeid mellom ungdomsrådene i de sju
kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen, mener Ungdommens
distriktspanel har satt søkelys på viktige spørsmål for en framtidig distriktspolitikk.
Styret mener det er tre tiltak som bør ha førsteprioritet:
- Desentralisert utdanning
- Å komme seg fra A til Å
- Gi ungdomsrådene reell innflytelse
I forhold til desentralisert utdanning er det viktig at kommunene og fylkeskommunen får økonomi til
å gi gode tilbud ved skoler i distriktene, på samme måte som for andre tjenester som må være nær
innbyggerne. Fylkeskommunene må fortsatt få bestemme om de vil benytte nærskoleprinsippet eller
ha såkalt «fritt skolevalg» til de videregående skolene.
I forhold til utdanningstilbud ved høyskoler og fagskoler, må det ikke nødvendigvis bygges opp
mange campus. Men staten må ta økonomisk ansvar for driften av de om lag 70 studiestedene som er
etablert rundt om i landet med desentraliserte tilbud, der Tynset studie- og høyskolesenter er ett av
disse.
Manglende kollektivtilbud er en stor utfordring for å komme seg fra a til å, og sannsynligvis må det
finnes ulike løsninger i de forskjellige områdene av landet. Dette arbeidet bør prioriteres opp.
Ordninger som «Trygt hjem» og «Hent meg» må utvikles og gjelde på tvers av kommune- og
fylkesgrenser, helst sammen med andre tiltak som styrker kollektivtilbudet.
Styret støtter ikke forslaget fra demografiutvalget om førerkort for 16-åringer. Vi mener at
mange 16-åringer ikke er modne nok til å få dette ansvaret, og er bekymret for at det kan ha negativ
betydning for trafikksikkerheten.
Vi støtter forslaget om å gi ungdomsrådene reell innflytelse. Det er avgjørende at kommunene har
ressurser til å følge opp ungdomsrådene, og det samme gjelder for regionale ungdomsråd som hos oss.
Styret mener at stemmerett for 16-åringer kan innføres for kommune- og fylkestingsvalg, og at
stemmerett ved stortingsvalg kan vurderes etter evaluering av en slik reform.
Da Sofie Persdatter Sangnæs ga en god orientering på vår høstsamling 27. november, hadde vi fokus
også på regional jobbkoordinator. Styret mener at denne oppgaven kan løses på ulike vis, tilpasset
lokale forhold og muligheter – forutsatt at det stilles ressurser til diksposisjon. I vårt område kan dette
kanskje løses gjennom et utvidet samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som allerede arbeider med
koblingen mellom skolene og næringslivet. Her det mange muligheter i tillegg til trainee-ordning, som
vi har i vårt område og bør benyttes av flere.
Vi mener også at dette kan skje i en kombinasjon med oppgaver som er beskrevet under forslagene om
«Skolen i lokalsamfunet=lokalsamfunnet i skolen» og «Gi ungdomsrådene reell innflytelse».
Det er vår vurdering at forslagene om høyhastighetsnett, digitalt innbyggertorg og
kontorfellesskap kan slås sammen, og det gjøres allerede mye godt arbeid i forhold til dette i
kommunene. Staten må ta et langt større ansvar for å bygge ut bredbånd i hele landet, som er en
forutsetning for å iverksette de fleste forslagene som er lansert på disse områdene.
Styret mener at forslagene «Statsråd for bærekraft» og «Nærhet til naturen gjør distriktene attraktive»
kan tas ut. Bærekraft må prege all samfunnsutvikling i årene som kommer, og det bør derfor være
unødvendig med en egen statsråd for dette. Forslagene i forhold til naturen er etter vår vurdering
allerede ivaretatt, men vi støtter selvsagt at det bør være mer fokus på å ta vare på naturen.
De øvrige forslagene støttes.

