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Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer
Foretak/lag/forening

Eide ungdomsråd
Adresse

Eide
Postnummer

6490
Poststed

EIDE
Telefon
Telefaks
E-post kontakt

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
A

Høring - Familens hus

A

Høring - Nærdemokratiske ordninger i Hustasvika kommune

A

Høring - Skolestruktur Sylte/Malme, Haukås og Tornes

B

Høring - Planprogram Hustadvika kommune

Dato på kommunens høringsbrev

25.06.2018
Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Eide ungdomsråd ble bedt om å være høringsinstans i saken og tok høringsutkastet opp til behandling på møte i
ungdomsrådet 22.08.18. Anne Thorsrud var invitert og deltok på møtet for å svare på spørsmål fra ungdomsrådet.
Høringsutkastet ble diskutert og ungdomsrådet ønsker å gi følgende tilbakemelding til planprogrammet for
kommuneplanens samfunnsdel:

-

Det er ønskelig med flere sentrum i den nye kommunen, ikke bare i Elnesvågen. Det er ønskelig at flere av

tettstedene som finnes i Hustadvika kommune består med velfungerende sentrum. F.eks. Bud og Eide
-

Ungdomsrådet ønsker at det fortsatt er gode tjenestetilbud på Eide. Tjenester som blir nevnt er blant annet

tannlege og lege
-

Det er viktig for ungdommen å beholde fritidstilbudene lokalt, nær der vi bor.

-

Boligtomter: ønsker bebyggelse både i boligfelt, men også muligheter for å bygge utenfor boligfelt. Viktig med

boligtomter flere steder enn bare i sentrum, Viktig med bussforbindelser dit folk bor. Spesielt viktig for ungdom som
de ikke kan kjøre selv.
-

Hustadvika kommune må utnytte den flotte naturen vi har på en positiv måte (hav og fjell). Hustadvika kommune

har flere turistattraksjoner der potensialet kan utnyttes bedre. Bør legge til rette for flere rasteplasser,
campingplasser, overnattingssteder, og serveringssteder
-

Viktig med møteplasser på fritida – ungdomsklubb, gjerne flere steder enn på Eide

-

Fritidstilbud, gjerne enda flere tilbud til ungdom. Bruk tilbakemeldinger fra Ungdataundersøkelsene i Eide og

Fræna.
-

Kollektivtilbudet må bli bedre!

-

Hustadvika kommune må prioritere å beholde MOT i skolene

-

Satse på skole og utdanning. Sørge for at skolene har godt og tilfredsstillende materiale: skolebøker, pc`er,

lærerressurser m.m
I forhold til FN`s bærekraftmål så utpeker målene: god helse, god utdanning og likestilling mellom kjønnene seg som
mål som ungdomsrådet synes er viktig at Hustadvika kommune prioriterer. Livet under vann, ansvarlig forbruk og å
ivareta miljøhensyn er også viktig synes ungdomsrådet.
Ungdomsrådet mener det er mange fine tilbud til ungdom på Eide, både ungdomsklubber, idrettsaktiviteter og andre
fritidstilbud. Ungdomsrådet er god fornøyd med tilbudene som finnes i nærmiljøet her i Eide og håper Hustadvika
kommune prioriterer å legge til rette for at vi kan beholde alle de gode tilbudene vi har her.
Ungdomsrådet viser også til: «Melding fra de unge i Eide» fra 2017, der vi samlet inn tilbakemeldinger fra
ungdomsskole-elever i Eide til arbeidet med kommuneplanen. Ungdomsrådet håper Hustadvika kommune bruker
disse tilbakemeldingene videre i sitt arbeid med kommunens planer.
Ungdomsrådet i Eide har tidligere gitt tilbakemelding til både budsjett og økonomiplaner i Eide kommune,
trafikksikkerhetsplan, og vedr. kollektivtilbudet. Ungdomsrådet håper våre synspunkter i disse tilbakemeldingene blir
tillagt vekt i Hustadvika kommunes planarbeid.
På vegne av Eide ungdomsråd
Ellen Krakeli
Sekretær

