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Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge  - Bærekraft i hele landet 

Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene 

 
Utvalget som skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene 

(distriktsdemografiutvalget) ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 11. oktober 2019. Utvalget 

skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og 

privat sektor, og komme med forslag til mulige løsninger. Formålet med utvalget var blant 

annet å få mer kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre yrkesaktive vil 

påvirke de mindre sentrale områdene i landet, få identifisert konsekvenser og utfordringer, 

særlig med hensyn til å opprettholde bærekraftige samfunn, og få forslag til hvordan 

utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private. 

 

Utvalgets rapport, Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet, Utredning om 

konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15), ble overrakt til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4. desember 2020. Følg lenken over for å gå til 

NOUen. 

 

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og 

sender derfor rapporten på høring. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. 

Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/2815127. Her 

ligger også en oversikt over høringsinstansene. Alle kan avgi høringsuttalelse, selv om de 

ikke har fått høringsbrev fra KMD. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir 

publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

Ved helt særskilte behov kan høringssvar unntaksvis sendes Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet på e-post til postmottak@kmd.dep.no eller alternativt 

Kommunal- og Moderniseringsdepartements postadresse. Ved bruk av epost må 

saksnummer 20/6731-1 oppgis. 

 

Frist for innspill og høringssvar er utgangen av 26. mars 2021. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/
https://www.regjeringen.no/2815127
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