
Ungdomsråd 

 

Kommunevis:  

• Hva er typisk for folk i din kommune? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finnøy 

 
Stavanger Rennesøy 

 
Fellestrekk 

Tomatfestivalen Olje/Rikdom 

 

Klosteret 

De gamle kirkene 

Kjennetegn 

Ferieplass 

Båtreiser 

Natur 

 

Havet 

Naturen 

Turstiene 

Pilå 

Fin natur 

Grønt 

Havet/Naturen 

Landbruk og Havbruk Utrolig flinke på næringsliv Gårdsbruk/landbruk/fisk 

 

Næringsliv 

Øyfolk 

 

Samlet by/mangfold/levende Bondefolk 

 

By vs. Land 

Finnfast Klage på bompenger, men 

ønsker fortsatt fine veier 

Rennesøy-dialekten Typisk/Aktuelt 

Friluftsfolk/spreke folk 

Nevenyttige/arbeidsjern 

Fine bygninger 

Gatekunst 

Fargegata i sentrum 

  

Samhold/alle kjenner alle 

 

Restauranter og kafeer åpner, 

og stenger to måneder senere 

  

Torolf Nordbø 

 

Stort partimangfold i bystyret   

 Forsinkede/fulle busser 

 

  

 Typisk jenter: vinterjakke og 

slippers 

  

 

 

Alltid klare for regn   

 Mange fotballlag og mange 

ishaller 

Ishockey 

  



• Hva er du stolt over? 

 

 
Finnøy 

 
Stavanger Rennesøy 

 
Fellestrekk 

Norges største 

cherrytomat-drivhus 

 

Næringslivshovedstad 

Oljehovedstad 

Roen 

 

Kjennetegn/Næringsliv 

Natur/Båtreiser/Ferieplass Historisk Naturen 

 

Havet/Naturen 

Nevenyttige/arbeidsjern 

Friluftsfolk/spreke folk 

 

Mange engasjerte 

ungdommer 

 

Ungdom Engasjerte 

ungdommer 

 Fritidsklubbene/de 

kommunale tilbudene 

Skolen 

 

Kommunale tilbud 

 Sport, Oilers 

 

  

 Gosenrevyen 

 

  

 Skoleskipet Gann 

 

  

 

 

Blandede grupper: 

• Muligheter 

Infrastruktur 

 

Næringsliv 

 

- Utvikle infrastruktur til hverandre 

bedre 

- Bedre kollektiv tilknytning i Nye 

Stavanger 

- Kollektivtransport 

- Byutvikling 

- Lære av hverandre 

- Bedre samhold og større 

omgangskrets 

- Større areal og flere innbyggere 

- Utvikle felles kulturtilbud 

- Stor og slagkraftig 

landbrukskommune 

- Tomatfestivalen kan bli større 

- Selvberget/jord på bord 

- Stor på havbruk 

- Sterkere fagmiljø 

- Felles skatteinntekter 

- Økonomi 

Fritidstilbud 

 

Annet 

 

- Gode fritidstilbud 

- Forbedre og bygge ut fritidstilbud i 

Nye Stavanger 

- Mye felles rent sosialt 

- Legge tilrette for skole-lag i fotball og 

lage kommunale fotball cuper 

 

- Dugnadsånd 

- Nabolagsånd 

- Middelalderhistorie 

- Naturen: turmuligheter og friluftsliv 

 



 

• Utfordringer 

 

Maktbalanse 

 

Avstander 

 

- Finnøy og Rennesøy kan lett bli glemt 

- Ulike måter å forholde seg til kommunen 

- Alle kjenner alle fungerer ikke 

- Likt tilbud (kommunalt) 

 

 

- Dyrt å komme seg rundt i kommunen 

- Store avstander: vanskelig å nå 

hverandre.  

- Avstand og kommunikasjon 

- Båtpriser 

- Store avstander 

- Kollektivtransport 

- Bevare kollektive hurtigbåter og ferjer i 

Finnøy 

By vs. land 

 

Annet 

 

- Forskjeller mellom by og land. 

Landbruk/byliv. Tettbebygd/griskrent 

- Viktig med balanse mellom byutvikling og 

jordvern 

- Ikke bygge ut landbruksareal og 

kulturlandskap i Finnøy og Rennesøy 

 

- Mister arbeidsplasser 

- Funker i teori, men fungker det i praksis? 

 


