
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Hustadvika kommune 

Høringsuttalelse fra Eide ungdomsråd 
 

Eide ungdomsråd har hatt budsjettet for Hustadvika kommune oppe som tema på to møter. Først 
fikk vi informasjon fra økonomisjef Ole Rødal, som la fram kommunedirektøren sitt forslag til 
budsjett. Alle medlemmene fikk både dette og senere formannskapet sitt forslag til budsjett tilsendt.  

Ungdomsrådet har diskutert budsjettet og ønsker å gi følgende innspill til kommunestyret: 

 

Helse: 
Ungdomsrådet viser til følgende tilbakemelding fra Eide ungdomsråd i forbindelse med 
budsjettprosessen i 2017:  

"Ungdomsrådet synes det er bra at skolehelsetjenesten er styrket og at mestringsenheten har styrket 
tilbudet til ungdom. Behovet for noen å snakke med er stort for mange unge, og ungdomsrådet synes 
det er viktig at tilbudet opprettholdes eller styrkes."  

Eide ungdomsråd har merket seg at tilbudet fra Mestringsenheten til ungdommer er kraftig redusert. 
Dette er noe ungdomsrådet ikke kan akseptere! Tall fra Ungdata viser at det er store behov, både i 
Eide og Fræna, for et slikt tilbud og ungdomsrådet blir svært overrasket og skuffet om politikerne 
ikke prioriterer å videreføre ungdomsprosjektet. Tilbudet bør styrkes, ikke legges ned! 

  

MOT:  
Eide ungdomsråd er enige om at MOT er viktig for unge. Ungdom utsettes for mye press og står i 
mange vanskelige valgsituasjoner i ungdomsåra. Å få ta del i diskusjoner og undervisning gjennom 
MOT gir en bevisstgjøring som er nyttig å ha med seg når man står i vanskelige valg i livet. MOT gjør 
også ungdommer i stand til å hjelpe seg selv og andre til å styrke det positive i livet. Eide ungdomsråd 
oppfordrer kommunestyret sterkt til å prioritere MOT 

 

Eide som tettsted og fritidstilbudene her:  
Eide ungdomsråd mener det er viktig å bevare Eide som tettsted og at det gode fritidstilbudet vi har 
her, og i bygdene rundt, bevares. Svært viktig for ungdom i Eide at fritidstilbudene fortsatt er lokale 
og i nærmiljøet. Ungdata 2018 viser at ungdom fra Eide er veldig godt fornøyd med nærmiljøet sitt. 
Slik håper vi det fortsatt vil være når vi blir Hustadvika kommune. 

 

Skoler: 
Viktig at det settes av nok penger til lærebøker og digitale verktøy, samt opplæring i bruk av digitale 
verktøy i skolen. Ungdomsrådet opplever at dagens standard ikke er god nok sammenlignet med 
andre kommuner. Det er også viktig at det ikke kuttes i trivselstiltak som skidager og ekskursjoner og 
at lærertettheten ivaretas. Ungdomsrådet opplever det som veldig nyttig med to kontaktlærere pr. 
klasse i ungdomsskolen. 



 

  

 

Andre saker som er viktige for Eide ungdomsråd: 
 

• Ungdomsrådet synes det er viktig at det fortsatt settes inn ressurser for å forebygge mobbing i 
skolene i Hustadvika slik at ungdommer forbinder oppvekst i Hustadvika med noe positivt og ønsker 
å bosette seg her i framtiden. 

 

• Gatelys: viktig for trafikksikkerhet at gatelys er tent. Ungdom ferdes ofte til fots, sykkel, eller 
moped og det kan oppleves som utrygt dersom gatelysene ikke er på. 

 

• Hustadvika kommune må fortsatt være en pådriver for å bedre kollektivtilbudet i hele Hustadvika 
kommune, ikke bare til Elnesvågen.  

 

• Det må satses på utbygging av fibernett til hele kommunen 

 

Håper kommunestyret tar med seg innspillet vårt inn i budsjettbehandlingen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eide ungdomsråd 


