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KOMMENTAR

Konfettien drysset da ny digital veileder for ungdomsmedvirkning ble presentert under årets Dyrøseminar. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik står sammen med ordførerne
elv.

Distriktspolitisk inns
Konfettidryss og beskjed om at voksne må lytte når unge blir invitert til å si
noe. Bli med kommunalministeren på INNSPILLSMØTE om distriktspolitikk.

BRØSTADBOTN

først Bjørn Arild Gram, deretter
etterfølgeren Sigbjørn Gjelsvik, turnert Norge for å få innspill til den
nye meldingen. Den skal bidra til å
realisere ambisjonene fra Hurdal
om at tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over.
Nå befinner seg Gjelsvik og hans
medarbeidere seg på det trettende
Dyrøy-seminaret, en tradisjonsrik
arena for distriktspolitisk debatt.

Å lage distriktsmelding er en
favorittøvelse for en ny senterpartistatsråd i Kommunaldepartementet. For riktig å understreke betydningen av feltet ble «modernisering» byttet ut med «distrikt» i
departementsnavnet da Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over
regjeringsmakten i fjor.
Siden den gang har statsråden,

Jeg har tatt turen fra sentrum til
periferi for å bivåne seansen. Det er
ikke første gang jeg er her. I mitt tidligere liv som kommunikasjonsbyråkrat nettopp i Kommunaldepartementet, fulgte jeg både en senterpartistatsråd og en høyrestatsråd
hit. Det var lærerike turer med klar
tale fra seminardeltakerne, ikke
minst de unge stemmene.

Gjelsvik kommer langt på
vei til sine
egne. Det er
mange Sp-ordførere i MidtTroms og forventningene til
en ny distriktsoffensiv er
påtakelig.

Gjelsvik kommer langt på vei til
sine egne. Det er mange Sp-ordførere i Midt-Troms og forventningene til en ny distriktsoffensiv er
påtakelig. Verdiskapingen i regionen er bra. Det er stor aktivitet i de
maritime næringene. Industribedrifter lever og gror. Problemet er
at det ikke er nok.
Professor Kjell Arne Røvik ved
det arktiske Universitetet i Tromsø
har beskrevet dette som det nordnorske paradokset: Langvarig økonomisk vekst gir ikke lenger uttelling i form av befolkningsvekst og
bosetting i landsdelen.

i Brøstadbotn. Avdelingskontoret
på Hønefoss har 15 medarbeidere.
Varaordfører Rakel Jensen (H)
driver virksomheten sammen med
broren Levi. Foreldrene som startet det hele, sitter fortsatt i styret.
Bedriften deler sin store utfordring med mange virksomheter,
mangel på kvalifisert arbeidskraft.
Demas er lærlingbedrift. Det er
også mulig å ta teknisk fagskole for
dem som vil binde seg for noen år.
En ukrainsk flyktning fra Sørreisa
er også på plass takket være at Levi
snakker russisk. Kommer det tilflyttere til bygda, blir de oppringt.

Før innspillsmøtet besøkte statsråden den lokale hjørnesteinsbedriften Demas. Her produseres det
avanserte tavleskap for elektronikk. 35 medarbeidere er sysselsatt

Dagens innspillsmøte er nummer
14 i rekken. I tillegg til kompetansemangel er krav om bedre muligheter for å investere i boliger uten å
tape penger en gjenganger. Andre
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e i Midt-Troms. Til venstre Marit Alvig Espenes, Dyrøy og Toralf Heimdal, Bardu. Til høyre Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen, Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa og Bengt Magne Luneng, MålsALLE FOTO: AGNAR KAARBØ

spill med smell
saker er bedre veier, rassikring,
statlige arbeidsplasser, lokal utdanning, nye innkjøpsregimer og innovasjonsmidler tilpasset lokale og
regionale forhold. Dessuten må
lokalsamfunn, selv om de er små,
ikke glemme at det trengs urbane
kvaliteter og velholdte tettsteder.
Gjelsviks partifeller, ordførerne
Thoralf Heimdal i forsvarskommunen Bardu og Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen, mener det må
tenkes store tanker hvis det skal bli
befolkningsvekst og utvikling i
nord.
Heimdal mener Sverige og Finlands inntreden i NATO åpner for
en ny strategisk nordkommando
med hovedkvarter i Indre Troms.
Prestbakmo proklamerer fra
talerstolen at regjering styrt av
henne, ville satt i verk en massiv
utflytting av statlige direktorater til
distriktene. Dessuten trengs det
personrettede virkemidler, som
gratis barnehager, avskriving av
studielån i alle distriktskommuner,
lavere
drivstoffavgifter,
pluss

arbeidsgivertilskudd blant annet. –
Det skal merkes i pengeboka at det
er lurt å bosette seg i DistriktsNorge, sier Prestbakmo.
De forberedte innleggene går
mot slutten.
Nå er det ungdommen i MidtTroms som skal si sitt. «Going up,
going up. All the way». Musikk og
film fyller salen. Ungdommen på
skjermen ønsker blant annet gode
kommunikasjoner, lokale studiesteder og mer kunnskap om hvilke
arbeidsplasser som fins i lokalsamfunnene.
Filmen er slutt og ungdommene
inntar salen. Budskapene utdypes.
Det hele avsluttes med en beskjed
om at det ikke holder bare å bli invitert inn i ulike prosesser. Voksne
mennesker må være interessert i å
lytte til det som sies. Derfor presenterer ungdommene en ny digital
veileder for ungdomsmedvirkning i
praksis.
For å være sikker på at dette blir
forstått, blir ministeren og alle ord-

Jeg kan ikke la
være å bli
imponert over
pågangsmot og
entusiasme
blant deltakerne på Dyrøyseminaret.

førerne i regionen hentet fram. De
får et ark med informasjon om veilederen før Sunna Svendsen, medlem av ungdommens fylkesråd fra
Troms og Finnmark erklærer veilederen for åpnet. Det smeller høyt,
politikerne skvetter og konfettien
drysser ned over dem.
Jeg håper seansen sitter lenge i
politikerne. Det er jo ungdommene
som er ryggraden i disse lokalsamfunnene om noen år.
På vei ut døra får Gjelsvik med seg
en refleksvest hvor det står stedsuavhengig arbeidsplass. Et pilotarbeid Dyrøy kommune satte i gang
lenge før pandemien gjorde fenomenet mer utbredt.
Jeg spør om dagen har gitt ham
nye innspill. – Jeg får noe nytt på
hvert møte. Hver plass har sine særegenheter, sier Gjelsvik. Samtidig
trekker han fram sakene som går
igjen; kompetansebehov, desentralisert utdanning og boligtiltak.
Gjelsvik synes det derfor er bra at
han har ansvar for Husbanken. Og

for arealpolitikken, regionalpolitikken og IKT. Det er områder han
mener er viktig for å følge opp Hurdalsplattformen. I tillegg kommer
det som andre statsråder har
ansvar for. Alt handler ikke om nye
tiltak i en ny melding.
Seminaret er over og jeg går de vel
to kilometerne til hurtigbåtkaia. Jeg
ser lokal verdiskaping og vakker
natur, men det er altså ikke nok.
Skiftende regjeringer har gjennom
hele etterkrigstiden forsøkt å forhindre netto utflyttingen fra plasser
som Brøstadbotn. Men ingen har
lyktes.
Samtidig kan jeg ikke la være å bli
imponert over pågangsmot og entusiasme i slike forsamlinger. Men
som en av ordførerne sa til meg. –
Vi har ikke noe annet valg.

