Samfunnsplan ungdomskonferansen
Hjertesaker
-

Kollektivtransport
Fritidstilbud – bedre informasjon
Ungdomshus
Skole – fokusere på trivsel/ skolepress, bygget og vikarer
Få ungdommen tilbake etter utdanning
Fortsette utviklingen av oppdrettsnæringen

Hvis dette blir, hør med oss hva vi mener med ungdomshus, kollektiv transport og skole. Ikke bare se
på hva dere tror blir best, men hva vi mener med det.

Hva bør Nærøysund kommune satse på i årene fremover?
-

-

Kollektiv transport (busstilbud til ytterdistriktet, kveld og helg).
Vedlikehold av blant annet veier
Ungdomshus eller lignende, et sted i sentrum hvor det er ting som fotballspill, dart, bord (slik
at man kan gjøre lekser) og gode sitteplasser. Det må være slik at man kan være der hvis man
må vente, det må være åpent sent og et sted man kan henge. Hvis det ikke blir på Kolvereid
og Rørvik så må man ha bare et rom med bord og gode sitteplasser til å vente i.
Fikse fotballbanen på Austafjord.
Få flere stillinger som krever høyere utdanning eks, psykolog.
Forbedre skolene, alle skolene, ikke bare de store.
Forbedre det vi har istedenfor å finne på nye ting. Vi kan ikke begynne på nye ting før det vi
har funker bra.
Få ungdommen tilbake (bra jobbmuligheter)Få vegger på Rørvik skole.
Miljø – forbruke mindre, stor buss til minibuss.
Kommunen må fortsette å utvikle oppdretts næringen i kommunen.

På hvilken måte kan ungdommen være med å utvikle Nærøysund kommune?
-

-

Kommunen må snakke mer med ungdom om hvordan de har det i kommunen, isteden at
kommunen skal slå ned alle muligheter ungdommer kommer med så kan de heller se på
saken nøyere og se for seg hvordan saken kan fungere. Ungdommer kan synes at det er
vanskelig å få sagt sin sak til kommunen pga. dårlig informasjon om hvordan man kan
kontakte kommunen etc.
Ungdomsrådet
Lære av deres feil og andre ting for å ta over
Komme med friske innspill
Komme tilbake etter endt utdanning
Engasjement – elevråd, parti ol.

Hvilke tilbud er viktig for at ungdommer skal trives? Både knyttet til fritid, skole og tjenestetilbud.
-

Fritidstilbud uansett alder, økonomi, bosted osv.
Kollektiv transport – gratis eller billig årskort eller lignende.
Ungdomshus eller lignende/rom for å vente. Ungdommen må ta et sted å møtes. Se
beskrivelse over.
God skole, bedre og flere vikarer.
Bedre kino.
Forbedre tilbud vi har, variert, motorbane.
Bra skole – bedre skolemiljø (fokusere på trivsel og skolepress).
For at ungdommene skal trives i kommunen så må vi få bedre kollektiv transport, få noe
annet enn bare idrett. Få minsket å bruke tid på skolearbeid i fritiden (det vi har snakket om i
dag er at elever burde få et visst antall oppgaver på skolen som de kan gjøre på skolen, om
de ikke blir ferdige så er det greit at de gjør de siste oppgavene hjemme). Helsetilbud på
skolene kan forbedres, vi tror det er viktig at vi får inn en psykisk helsesykepleier på skolen.

Hva er styrkene og svakhetene i Nærøysund?
-

-

Svakheter
o Alt går veldig treigt.
o Sier at ting skal skje men det skjer aldri – tomme løfter.
o Dårlig på vedlikehold, spesielt veier.
o Favoriserer/ prioriterer de store plassene, spesielt Rørvik, men også Kolvereid. De
dropper de små stredene.
o Informasjon om fritidstilbud.
o Kollektivtransport.
o Barnefattigdom.
o Mangel på vikarer på skolene.
Styrker
o Flinke til å inkludere de forskjellige «organene».
o Flinke til å prioritere idretten. Bra idrettsanlegg.
o Bra lærere.
o Gode tilbud på sommerjobb.
o Ungdommen er med.
o Garantert flinke til mer, men det er nok ting vi tar så selvfølgelig at vi ikke helt klarer
å sortere det ut. Men det er mye bra i kommunen.
o Styrkene til Nærøysund Kommune er vel fiskeoppdrett, det er mange ungdommer
som har lyst å jobbe med oppdrett etc. og kommunen samler inn studenter Norge
rundt fordi at det er stor økning av interesser for oppdrett.
o Noen andre styrker er at det er 2 kommunesenter i kommunen, Kolvereid og Rørvik.

Hvis du kunne endre på noe hva skulle det vært?
-

Det vi har skrevet ellers.
Ikke busskort til skolebussen, kunne ta hvilken som helst buss.
Flere språk på ungdomsskolene (alle), også VGS.
Inkludering av befolkningen, en plass for å samles på fritiden etc. Regelmessig informasjon
fra kommunen. Opplysninger om forskjellige tjenester i kommunen. Hvordan skal vi få dette

-

til? Når det kommer til inkludering av befolkningen så kan kommunen høre på hva
befolkningen ønsker etc. Til en samlingsplass så kan vi ordne sånn at diverse plasser som
regelmessig står tomt etter 16.00 brukes for å samle befolkningen til aktiviteter etc.
Opplysninger om forskjellige tjenester i kommunen er kommunen sitt ansvar, det er
kommunen som skal gi ut opplysning som alle i kommunen skulle ha fått med seg.
Kollektiv transport, barnefattigdom (hjelpe de barna som ikke har råd til å være med på fritid
aktiviteter). Bedre veier (Fortau i skolesoner f.eks. på Rørvik.)

FN’s bærekraftsmål – hvilke er viktigst å fokusere på?
-

Livet i havet. Kystkommune.
God helse og livskvalitet.
God utdanning. Folk kommer tilbake, er med på å gi god helse.
Bærekraftige byer og samfunn. Går i rundt, bruker ikke opp midler.
Anstendig arbeid og økonomiske vekst. Gi flere arbeidsplasser.
Livet på land.
Likestilling mellom begge kjønn.

