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Innspill til budsjett 2021 - Ungdomsrådet

Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet i Karmøy kommune ber om at følgende prioriteres i budsjett- og økonomiplan for
2021-2024:

Karmøy ungdomsråd 16.09.2020:

Behandling:
Ungdomsrådet i Karmøy kommune ber om at følgende prioriteres i budsjett- og økonomiplan for
2021-2024:

- Busstilbud
Ungdomsrådet er opptatt av busstilbudet i kommunen. Ungdomsrådet mener det er for få
bussavganger i kommunen, og ønsker også å rette søkelyset rundt de manglende smitteverntiltakene
nå under koronapandemien.

- Kulturhus
Ungdomsrådet er også opptatt av å få opprettet et kulturhus i kommunen snarest mulig.
Ungdomsrådet viser til at det bygges flotte idrettshaller, men kulturhus som ivaretar både gode
øvingslokaler og velfungerende forestillingslokaler mangler.

- Helsestasjon
Ungdomsrådet viser til viktigheten av helsestasjon for ungdom. Ungdomsrådet synes det er
beklagelig at det er lange køer ved helsestasjonene og at det er kort åpningstid.

- Skatepark
Ungdomsrådet viser til behovet for oppgradering av eksisterende skateparker i kommunen.
Ungdomsrådet mener de eksisterende skateparkene ikke er gode nok for å dekke behovet for
velfungerende skateparker i kommunen vår.

- Idrettslag
Ungdomsrådet viser til viktigheten av å prioritere kommunens idrettslag. Det er en viktig og trygg
arena for ungdom i kommunen vår.



 
 
KUR- 019/20 Vedtak: 
Ungdomsrådet i Karmøy kommune ber om at følgende prioriteres i budsjett- og økonomiplan  for 
2021-2024: 
- Busstilbud 
Ungdomsrådet er opptatt av busstilbudet i kommunen. Ungdomsrådet mener det er for få 
bussavganger i kommunen, og ønsker også å rette søkelyset rundt de manglende smitteverntiltakene 
nå under koronapandemien.  
 
- Kulturhus 
Ungdomsrådet er også opptatt av å få opprettet et kulturhus i kommunen snarest mulig. 
Ungdomsrådet viser til at det bygges flotte idrettshaller, men kulturhus som ivaretar både gode 
øvingslokaler og velfungerende forestillingslokaler mangler.  
 
- Helsestasjon 
Ungdomsrådet viser til viktigheten av helsestasjon for ungdom. Ungdomsrådet synes det er 
beklagelig at det er lange køer ved helsestasjonene og at det er kort åpningstid.  
 
- Skatepark 
Ungdomsrådet viser til behovet for oppgradering av eksisterende skateparker i kommunen. 
Ungdomsrådet mener de eksisterende skateparkene ikke er gode nok for å dekke behovet for 
velfungerende skateparker i kommunen vår.  
 
- Idrettslag 
Ungdomsrådet viser til viktigheten av å prioritere kommunens idrettslag. Det er en viktig og trygg 
arena for ungdom i kommunen vår.  
 
 
 
 
 


