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Forslag til ny politikk
1. Kort vei til psykisk helsehjelp

2. Statlig styrt 5 G nett

3. Desentralisert utdanning

4. Statsråd for bærekraft

5. Endring i krav om lokal og regional 
konsekvensutredning av inngrep i 
naturen

6. Kontorfelleskap

7. Regional jobbkoordinator

8. Garanti for lærlingeplass og arbeid 3 
år etter læretid

9. Egne økonomiske virkemidler for 

ungdom i distriktene

10. Attraktive lokalsamfunn – nytt 
utviklingsprogram

11. Hent meg

12. Økt satsing på grønn  mobilitet i 
distriktene

13. Skolen i 
lokalsamfunnet=lokalsamfunnet i 
skolen

14. Gi ungdomsrådene reell innflytelse

15. Stemmerett for 16-åringer



Testefasen i Trøndelag

Innen 1. februar 2021

• Brev til alle ungdomsråd

• Brev til ordførere/kommunestyrer (Sentralitetsklasse 4,5 og 6)

• Brev til fylkesting og Sametinget

• UFT 2020 (21. november)

• Politikere, ungdom og andre

Jeg kommer gjerne til dere på besøk!



Forutsetninger for å få ungdom til distriktet
Konkurrerer dere?

• Jobbmuligheter for to

• Bruke sin kompetanse – kontorfellesskap?

• Stillingsutlysninger

• Transport

• Ta vare på ungdommene når dere har de!

• Skape eierskap og stolthet til kommunen

• «Bjuda på»

• Endre fremstillingen av distriktet



Budsjettid: Utgiften ungdom?

Ungdom er den investeringen dere ikke har 
råd til å la være å gjøre

Kennet Tømmermo Reitan, 
Ungdommens Distriktspanel
Tlf: 954 42 341
E-post: kentre@hotmail.no


