
     

1 
 

  
 

Arkivsak-dok. 20/11804-91 
Saksbehandler Line Samuelsen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato Saksnr 

Fylkestinget 08.12.2020 42/20 

 
 

  Uttalelse: 
 

Uttalelse: 

 Det må iverksettes aktive distriktspolitiske tiltak for å få unge til å bosette seg i 

distriktene 

Befolkningen i distriktene blir stadig lavere. Det mest dramatiske er at det fødes svært lite barn i 
distriktskommunene. Dette gjør at det blir mindre attraktivt for andre unge å bosette seg i distriktene.  
 
Regjeringen har nedsatt et demografiutvalg, ledet av Victor Normann, som skal foreslå tiltak for å få 
unge til å bosette seg i distriktene. Troms og Finnmark fylkeskommune støtter fullt og helt opp om dette 
viktige arbeidet.  
 
Det er på tide å iverksette mye sterkere tiltak for å kunne få unge til å velge å bosette seg i distriktene. 
Demografiutvalget har kommet med en rekke gode forslag, som bør iverksettes, for å få unge til å 
bosette seg i distriktene. Her kan nevnes: 
 

• Forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile 

• Forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering i og tilflytting til 
distriktskommuner 

• Forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene 
 
Det har til nå vært stort fokus på å skape attraktive arbeidsplasser i distriktene. Vi ser at det ikke er nok 
da svært mange bedrifter har problemer å få tak i kvalifisert arbeidskraft som vil bosette seg i 
distriktene. Tiden er derfor inne til å gjøre det attraktivt og lett for unge å flytte til distriktene. Gratis 
barnehage/ SFO og billige tilgjengelige utleieboliger vil være tiltak som senker grensene for å bosette 
seg i distriktene. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er svært positiv til økt bosetting i distriktene, og vil igjennom sin 
politikk med et attraktivt kollektivtilbud, et godt videregående skoletilbud i distriktene og aktiv 
næringsutvikling være med å legge til rette for at flere skal velge å bosette seg i distriktene. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ser frem til den videre behandlingen av demografiutvalgets 
innstilling, og vil være en aktiv bidragspart for å sikre at vi lykkes i dette viktige arbeidet. 
 
 
Trine Noodt, Venstre  
Christine Bertheussen Killie, Høyre  
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Nils Einar Samuelsen, Krf    
Toril Bakken Kåven, NKF  
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