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Busstilbudet må bli bedre - for alle

Den siste t ida har det vært mye oppmerksomhet både i t radisjonelle og sosiale medier om omleggingen av
bussrutene i deler av Karmøy kommune. Dett e er også tatt opp polit isk i formannskapet .

Kommunen er blant annet blitt varslet om at korrespondanse mellom ruter er blitt dårligere. Eksempelvis
melder en innbygger om at t uren fra Sandve t il Haugesund t idlig på morgenen er blitt fordoblet - fra en t il
nærmere to t imer. Tilsvarende skal det ha blitt vanskeligere - og mer tidkrevende - ata seg fra Røyksund t il
Haugesund for akomme på videregående skole. Ellers ser vi at busst ilbudet på vestsida av Torvastad er
redusert t il fordel for et bedre t ilbud på østsida.

For kommunen er et funksj onelt kollekt ivt ilbud avgjørende i et integrert bo- og arbeidsmarked som vi har på
Haugalandet . På samme måten som det er vikt ig for boatt rakt ivitet og næringsutviking, er det avgjørende hvis
vi skal sikte oss inn mot «det grønne skiftet ». Når innbyggere i kommunen opplever at busst ilbudet forsvinner
eller blir vesent lig forverret , er det liten t røst i at det «blir bedre for noen». Det er vikt ig at grupper av
innbyggerne i kommunen ikke blir forhindret fra å ta del i skole, arbeidsliv eller f rit idsakt ivit eter fordi
busst ilbudet ikke er godt nok. Kommunen krever at Kolumbus t ilpasser busst ilbudet t il brukernes behov.-/
l ei kt.
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