
Høringsuttalelse fra ungdomsrådet – Handlings- og økonomiplan 

 

Drift  

 

Politisk styring  

• Ungdomsrådet ser ikke noen problem med å ha mindre kommunestyrerepresentanter. 

Angående rådet sitt selv mener rådet at de bør være 9 medlemmer, for å representere de 

ulike skolene.  

o Rådet diskuterer flittig møtegodtgjørelsen. Rådet mener det er viktig at for 

ungdomsrådet skal ikke møtegodtgjørelsen være motivasjonen for å delta på møter 

og gjøre jobben sin.  

o Enkelte synes møtegjørelsen er noe høy, med tanke at de deltar i skoletiden og 

arbeidsmengden de opplever.  Noen synes samtidig det er bra å ha god godtgjørelse 

for å ha noe å strekke seg etter.  

o Flertallet vil ha samme godtgjørelse som i dag.  

• Ungdomsrådet ønsker en egen pott ref; årsmeldingen. En pott både for egen aktivitet for 

rådet, besøke andre skoler, delta på ulike ting. Og en pott for at ungdomsrådet kan støtte og 

jobbe aktivt for ungdomstiltak i kommunen.  

 

Samfunnsutvikling og Familiens Hus 

• Ungdomsrådet ser at ungdomsarbeider utgår i 2024, og er bekymret for videre drift av Hubn 

ungdomsklubb. Ungdomsrådets gjentakende tilbakemelding er viktigheten med uformelle 

møteplasser, og at ungdomsklubbene, både Hubn og Pluggen burde vært åpent mer, både 

kveld og nå mest etterlengtet etter skoletidtilbud. Rådet mener klart at en 

ungdomskoordinator er viktig for kommunen for å styrke aktiviteter for ungdommer.  

 

Oppvekst 

• Ungdomsrådet fremhever Bjørnsund leirskole som en svært god leirskole, og et flott tilbud i 

Hustadvika kommune.  

• Kulturskolen er et viktig tilbud i kommunen, og ekstra viktig tilbud for barn og unge som ikke 

er så glad i sport. Drift ved kulturskolen bør ikke gå ned, da ungdommene mener at det 

driftes på minimumsnivå i dag, og burde kanskje heller styrkes for å skape enda flere tilbud.  

• Ungdomsrådet er totalt uenig i at MOT skal fjernes som tiltak. Og fremhever viktigheten med 

MOT nå mer enn noen gang, både når en ser økende bruk av rusmidler, en ser viktigheten 

med slike tiltak når kommunen nå jobber med blant annet planen for forebyggende 

selvmord. Ungdomsrådet reagerer på at som i fjor blir MOT foreslått igjen kuttet. 

• Kommunedirektøren foreslår å kutte i praktisk fag. Rådet fremhever at praktiske fag er for 

mange svært viktig for ungdommens skolenærvær, og bidra til mer skolevegring. De 

praktiske fagene er ekstremt viktig for de som allerede sliter med skolen, og øking i 

teoretiske fag vil gi mindre mestring, enda flere som er lei skolen, skolevegring. 

Ungdommene trenger variasjon og praktisk oppæring. Arbeidslivsfag er et fag med mye 

variasjon og kan enklere tilrettelegges for den enkelte elev.  



o Det er mye fokus på guttens psykiske helse, og mye forskning viser at skolen i dag er 

mer tilrettelagt for jenter enn gutter – Med å kutte i praktiske fag kan dette 

forsterkes og gutters psykiske helse forverres.  

 

• Svømmetilbudet – Det kommer frem i ungdomsrådet at det er den forskjeller på 

svømmetilbudet til ungdommene avhengig av skole, og det første en bør gjøre er å skape 

likhet for skolene. Ungdommene opplever at det er for lite svømming i dag, og at det bør ikke 

kuttes.  

 

• Ungdomsrådet mener det er greit at det gjøre en utredning av fremtidig skolestruktur. Men 

fremhever at ungdomsrådet og elevrådene må være godt involvert for å sørge for god 

medvirkning og høringsprosess på vegne av barn og unge. Helst delta i kartleggingen fra start 

til slutt, og påvirke hvordan utredningen/mandat blir for saken.  

 

• For å oppsummere, så mener ungdomsrådet at kuttene i skole vil føre til en nedprioritering 

av de som allerede sliter på skolen.  

 

Helse 
• Ungdomsrådet ser at økningen innen helse, ikke tilsvarer kuttene i oppvekst. Noe rådet 

reagerer på, når hovedargumentasjonen for kutt i oppvekst er at midlene skal kompensere i 

økende andelen eldre.  Isteden ser man at rammene holdes på samme nivå som før, samtidig 

som lønnsutgiftene øker. Dermed blir det mindre å rutte med der også. 

 

Landbruk 
• Ungdomsrådet mener en kommune som Hustadvika hvor landbruk er så viktig, burde en 

satse enda mer, og øke budsjettet.  

 

Investering 
• Krysset i Malmefjorden – Ungdomsrådet mener dette er svært positivt, og støtter at 

Hustadvika kommune er med på dette spleiselaget.  

• Ungdomsrådet er svært glade over å se at det er satt av midler til Eide barneskole.  

• Ungdomsrådet er positivt og mener torget i Elnesvågen trenger en oppgradering. Mange av 

ungdommene henger ikke normalt sett ikke i Elnesvågen sentrum, men likevel ser at behovet 

for å fikse opp kommunens sentrum. Likevel er ungdommene skeptisk når en ser utviklingen i 

Hustadvikas gjeld de kommende åra med tanke på at det blir mindre penger til drift. Men 

anerkjenner det de større investeringen som utgjør hovedproblemet, men alle ting monner. 

Ungdomsrådet mener denne investeringen bør stå langt nede på prioriteringenslisten 

fremfor andre tiltak.  

• Rådet er positive til et eget demenssenter. Ungdommene mener det er god fremtidig 

ressursforvaltning å samle denne gruppen, som vil gjøre det enklere ved annen eldreomsorg 

og bedre helsetilbud til gruppen.  

En generell tilbakemelding fra ungdomsrådet ved budsjettet, er at det ekstremt krevende å forstå. 

Det er mye kompliserte ord, det er omfattende, vanskelig å forstå hva alt innebærer, hva er 



bakgrunnen for forslagene, osv. Ungdomsrådet synes derfor det er krevende å gi tilbakemelding på 

mye i budsjettet til Hustadvika kommune.  

Ungdomsrådet forstår at for å kutte i driften og bedre kommunens økonomi, er at noe kommunale 

tilbud, innen oppvekst eller/og helse – er nok det nødvendige onde som må til, og bør gjøres snarere 

enn sent siden det uansett vil komme.  

 

 

 


