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Til  
Ungdommens distriktspanel 
 
 
Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Ungdommens 
distriktspanels forslag 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
på deres forslag til ny distriktspolitikk. Vi er ikke distriktsungdom, men 
distriktspolitikken angår også oss fordi vi kanskje ønsker å flytte til distriktene i 
løpet av livet. Dessuten er vi opptatt av barn og unges situasjon her og nå - både i 
by og distrikt. Vi har valgt å trekke frem seks av forslagene deres og si noe om 
hvorfor vi mener disse bør prioriteres. 
 
Gi ungdomsrådene reell innflytelse 
Det er ingen overraskelse at vi, som jo er et ungdomsråd, støtter dette forslaget. 
Men vi mener at ungdomsrådene er en billig investering i barn og unge, og at det 
er viktig å fortsette å satse på ungdomsmedvirkningen nå som ungdomsråd er 
lovfestet på kommune- og fylkesnivå. Vi vil spesielt peke på panelets underforslag 
om å etablere et nasjonalt ungdomsråd og å gi ungdomsrådene anledning til å 
uttale seg i alle saker som er til behandling. Når det kommer til et nasjonalt 
ungdomsråd mener vi at dette er et naturlig ledd i lovfestingen av ungdomsråd. Vi 
mener at regjeringens satsning på ungdomspanel undergraver ungdoms rett til å 
uttale seg om alle saker som angår dem - med ungdomspanel-modellen er det de 
voksne som bestemmer hva barn og unge skal si noe om. Det mener vi er 
problematisk. Samme prinsipp gjelder når det kommer til panelets andre forslag, 
om å la ungdomsrådene uttale seg i alle saker de selv vil. Vi mener et viktig 
prinsipp for god ungdomsmedvirkning er at den er på barn og unges premisser - 
ungdom skal selv få vurdere hva som er relevant å uttale seg om. Derfor mener vi 
at dette forslaget bør prioriteres. 
 
Stemmerett for 16-åringer 
Vi mener at det å senke stemmerettsalderen er en viktig utvidelse av demokratiet, 
og en anerkjennelse av ungdoms plass i samfunnet de lever og vokser opp i. Det 
fattes mange beslutninger på vegne av unge uten at de blir lyttet til. Derfor mener 
vi at dette forslaget bør prioriteres. 
 
Å komme seg fra A til Å 
Fremkommelighet er nøkkelen for å kunne ha en variert, innholdsrik og 
meningsfull hverdag for ungdom. Vi mener at fleksibiliteten som ligger i et godt 
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kollektivtilbud vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg på mindre steder, og 
mener derfor at dette forslaget bør prioriteres. 
 
Desentralisert utdanning 
Utdanningen er ungdoms ramme i hverdagen. Det er viktig at det finnes et bredt 
tilbud også når det gjelder lokalisering. Å spre utdanningsinstitusjonene styrker 
hele landet, og gir oss større valgfrihet. Derfor mener SUR at dette forslaget bør 
være blant de ti anbefalingene fra Ungdommens distriktspanel. 
 
Kort vei til psykisk helsehjelp 
Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger og endringer. 
Unge skal finne ut av hvem de er og hva de står for, og møter stadig høyere krav 
og forventninger. Koronasituasjonen har vist oss viktigheten av å ta vare på den 
psykiske helsen, og med stengte tilbud har vi sett en økning i psykisk uhelse. 
Digitale tilbud kan ikke måle seg med fysiske, personlige tilbud. Vi mener at alle 
unge, uansett bosted, må sikres en god oppfølging, og støtter derfor dette 
forslaget.  
 
Garanti for lærlingplass 
Vi mener at alle elever må sikres lærlingplass, og at dette ikke minst gjelder i 
distriktene, slik at man ikke blir tvunget til å flytte langt. Vi tenker også at 
forutsigbarheten sikker lærlingplass gir vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i 
distriktene. Dessuten er vår oppfatning at mange unge dropper å søke seg inn på 
yrkesfaglige studieretninger i frykt for å ikke få lærlingplass. Sånn kan vi ikke ha 
det! 
 
 
Oppsummering 
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener at spesielt disse seks forslagene bør prioriteres:  

● Gi ungdomsrådene reell innflytelse 
● Stemmerett for 16-åringer 
● Å komme seg fra A til Å 
● Desentralisert utdanning 
● Kort vei til psykisk helsehjelp 
● Garanti for lærlingplass 

 
 

Vi håper innspillene våre er nyttige i deres arbeid videre. Ta gjerne kontakt hvis 

dere har oppfølgingsspørsmål! 

 

Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 
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