Oppsummering av innspill fra samling for
ungdomsråd 6. mars 2019
Onsdag 6. mars var ungdomsrådene fra Rennesøy, Finnøy og Stavanger samlet i bystyresalen i
Stavanger rådhus. De fikk en presentasjon av kommuneplanens samfunnsdel, og fikk deretter jobbe
med temaene i grupper.

Oppgave 1:
I første oppgave ble deltakerne presentert med en rekke innspill fra medvirkningsarbeidet, og de ble
bedt om å svare på følgende:

Er dette noe dere kan kjenne dere igjen i?
1. Hvis ja, del ut hjerte. Skriv gjerne hvorfor.
2. Hvis nei, del ut dødningskalle. Skriv gjerne hvorfor.

Svar:

Kommentarer:
«Det kan godt bli bedre idrettshalltilbud, altså flere haller, fordi det oppstår problemer rundt
halltider.»
«Vi må få større og mer spennende [kommunedels]sentrum, som er mer tilrettelagt for ungdom.»
«Synes det er lurere å prioritere andre satsinger enn kultur, med de utfordringene vi ser i for
eksempel eldreomsorgen.»

Oppgave 2:
I andre oppgave fikk deltakerne presentert målene fra kommuneplanens samfunnsdel, og de ble
bedt om å diskutere følgende i grupper (kafédialog):

Hva må kommunen gjøre for at vi skal oppnå de målene vi har satt oss i kommuneplanen? Og hva
kan vi gjøre selv?
1. Velg ut noen satsningsområder
2. Skriv ned forslag til tiltak

Svar:

Valgte satsingsområder:
Stavanger vil styrke byen som drivkraft for
hele regionen

Innspill til tiltak:
- Gjøre det billigere å bo sentralt
- Unngå å bygge boliger i områder med
mye trafikk
- Tilrettelegge for at det skal kunne
drives med idrett i hele kommunen
o Flere idrettshaller
o Haller som kan brukes til de
mest populære aktivitetene
o Færre ishaller, flere
flerbrukshaller
- Moderne skoler og
barnehager/boligområder i
sentrumsnære områder.

-

-

-

Stavanger vil videreutvikle et mangfoldig og
konkurransedyktig næringsliv i hele regionen

-

-

-

«Vi vil heller tape
penger enn å tape
planeten vi bor på»

Senke prisen på
bussbillett/kollektivtransport. I hvert
fall lavere pris enn bompasseringen.
Øke bompengene, senke bussprisene
Gode busstilbud i distriktene
o Flere avganger i timen
o Mindre områder
Generelt god samferdsel
Bedre fritidstilbud
o Fritidsklubber
Bedre belysning
Vanskelig å være i sentrum for ungdom
o Få steder for de under 18
o Rart bygget, lite oversiktlig
Økonomi på inn i skolen, de tvil være
med oss for alltid, og det samme vil
næringslivet
Personlig økonomi og næringsliv inn i
skolen
Trygge og gode arbeidsplasser
Gode vilkår for næringslivet
Sikre landbruksområder
o Utnytte områder til det de
passer til: Landområder til
landbruk og sentrale områder
til handel, barnehage, skole og
bolig.
Høre på landbrukskommunene
La marker og beiter være
Legge til rette for mer teknologi
Tilskudd til unge entrepenører
Ungt reklamebyrå

Valgte satsingsområder:
Sikre barn og unge kompetanser for framtiden

Arbeide systematisk for å gi alle like
muligheter

Innspill til tiltak:
- Være åpne for lærlinger og ungdommer
i bedrifter. Ungdom har mye mer
kompetanse og kunnskap enn det de
voksne tror.
- Bedrifter må være mer åpne for å ta inn
ungdommer i jobb. Uten kompetanse er
det vanskelig å få jobb, så derfor
trenger barn og unge og være i en
bedrift fra tidlig alder, for å få denne
kompetansen.
- Motivasjon på skolen
- Ekstrahjelp til alle som trenger det
- Mer variasjon i skolene
o Sitte mindre i ro
- Få mer kunnskap om andre ting enn
bare det som er fagrelatert, som ting
som er viktig i livet.
- Gode lærere
- Fokus på nåtiden og framtiden
- Mer fokus på psykisk helse i skolen og
hvordan man kan få hjelp
- Snakke mer om framtidige muligheter,
og tidligere veiledning
- Informasjon om yrker som ikke er så
vanlige
- Ha et fag på skolen som hjelper deg å
velge hva du skal bli. Få lærere og andre
som har ulike yrker til å komme og
snakke om jobben og utdanningen.
-

-

Billigere tilbud innen idrett osv.
Redusere forskjeller, slik at de som
kommer fra lavinntektsfamilier får de
samme mulighetene
Gi eldre og funksjonshemmede et bedre
liv og flere muligheter

Valgte satsingsområder:
Stavanger skal være ledende i arbeidet for et
klima- og miljøvennlig samfunn.

Stavanger skal ta vare på naturen og sikre
artsmangfoldet og kulturlandskapet

Innspill til tiltak:
- Øke bompenger i rushtiden (men mer
fleksibilitet)
- Bedre kollektivtransport på øyene
o Punktlighet er viktig
o Flere avganger
- Billigere kollektivtransport
o Billett til 10 kr.
- Færre parkeringsplasser
- Helelektrisk hurtigbåt fra Rennesøy til
Stavanger
-

-

Satse på innovasjon innenfor
oppdrettsnæringen
Ikke ødelegge naturen for å bygge nye
veier
o Vedlikehold i stedet for å
ødelegge og bygge nye
o Dyr flykter fra sine naturlige
habitater og ender opp i hager
osv.
o Gi ut mat til dyr
Flere avgifter
Flere offentlige søppelbøtter
o Må tømmes oftere
Strengere og dyrere bot for forsøpling
Mer kunnskap og informasjon til
offentligheten
o Kampanjer

Valgte satsingsområder:
Vi skal utvikle og ta i bruk nyttige, digitale
løsninger

Vi skal utvikle og gjennomføre oppgavene
sammen med innbyggerne

Innspill til tiltak:
- Digitalisering foreldre
- Kjøpe inn Wii til alle sykehjemmene og
dagsentrene
- Ungdom lærer opp eldre i bruk av
digitale hjelpemidler

-

-

Møteplasser for ungdom flere steder i
kommunen
Legge til rette for mer bredde i
aktivitetene på Metropolis slik at det
når flere
o Trenger nytt utstyr
o Mer enn bare musikk og spill
Samle ungdom i hele kommunen
Flere tilbud for ungdom i Rennesøy

Oppgave 3:
Hva synes dere ungdommens fellesnemnd og/eller et fremtidig ungdommens kommunestyre i nye
Stavanger skal jobbe med?
1. Skole
a.
b.
c.
d.

Mer rom for de som har det vanskelig økonomisk og læremessig
Nivåtilpasset undervisning
Hjelpe elever til å bli den beste versjonen av seg selv
Skeiv-kompetanse i skolen
i. Lærere må kunne mer om å være skeiv
ii. Ønsker 100 % stilling til helsesykepleier i alle skoler.
e. Livsmestring, økonomi, sex og psykisk helse som egne fag i alle skolen

2. Kollektivtrafikk/samferdsel
a. Busspriser
b. Punktlighet (buss)
c. Sterkt utvidet tilbud
3. Informasjonstiltak
a. Informasjon om helsestasjon for ungdom til alle ungdommer i kommunen

Eli Sirnes Willumsen presenterer
kommuneplanens samfunnsdel

Oppgave 1. Hvilke av innspillene fra
medvirkningsarbeidet kjenner du deg
best igjen i og hvorfor?

Oppgave 2. Hvilke satsingsområder
er viktigst og hva kan kommunen og
dere selv gjøre for å oppnå dette?

