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VEDLEGG TIL ANDØY KOMMUNES BUDSJETT 2021
OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024
- Uttalelse fra ungdomsrådet

Notat budsjett 2021
Som tidligere år ønsker vi å starte med det vi er fornøyd med i kommunen. Vi er takknemlig for
at vi har Rock mot rus i kommunen, gode ungdomsklubber og et bredt utvalg av organisert idrett for
barn og unge. Vi er også takknemlig for at dere beholder ungdomstrinnet på Risøyhamn skole.
Vi i ungdomsrådet har noen ønsker vi håper dere kan se på i de kommende årene når budsjettet skal
legges frem. Punktene vi har dratt frem er det vi anser som viktig for at ungdom skal ha det best
mulig.
Psykisk helse
Vi ser at den psykiske helsa til ungdom i Andøy er dårligere enn ellers i landet. Vi ser også at ungdom
har høyt skjermbruk, og at statistikken rundt ensomhet er større blant ungdom i Andøy enn det den
er på landsbasis, ifølge ungdata-undersøkelsen. Vi observerer også at det er en økende rusmiljø blant
ungdom i Andøy. Vi tror at det er en voksende ukultur blant ungdom, som krever forebygging. Flere
møteplasser for ungdom er en bidragsyter vi ser for oss at vil være hensiktsmessig med tanke på at
dette gir ungdom mulighet til sosialt samvær uten at det er rus tilstede. Det kan også gjøre det
enklere for ungdom å sosialisere seg, som igjen kan bidra til at færre føler på ensomhet. Vi tenker at
for å bedre den psykiske helsa blant ungdom så må dere se på flere faktorer som sammen er
avgjørende for at ungdom skal ha det bra og trives i kommunen. Et tilstrekkelig tilbud på
helsesykepleier, kommunepsykolog og ellers helsetjenester er viktig for at ungdom i Andøy skal ha
mulighet på den hjelpa de måtte trenge. Vi foreslår at ungdomsklubbene i kommunen har åpent
oftere, eller at det skapes et nytt møtested for ungdom.
Spesialpedagogikk og kutt i lærere og assistenter
Vi i ungdomsrådet mener det kan bli problematisk med et redusert antall lærere på Andenes skole.
Ved å slå sammen klasser kan det føre til at ikke alle får den hjelpen eller tilretteleggingen de trenger
med bare en lærer tilgjengelig eller at ikke alle elever føler seg sett.. Noen av oss som gikk på
Andenes skole i 2019-2020 opplevde mangel på lærere på ungdomstrinnet, og ser at slike kutt ikke vil
gjøre dette noe bedre.
Vi ser et forslag om at spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp skal reduseres. Vi ser at
kuttene som muligens skal gjøres, treffer de mest sårbare ungdommene. Målet for de fleste lærere
er at elevene deres skal lære og forstå hva de lærer, men i noen tilfeller er det enkeltelever som
trenger ekstra hjelp for å bestå og for å komme seg gjennom grunnskolen. Vi ser også at det er
skrevet i forslaget at det vil igangsettes et større arbeid for å redusere behovet for
spesialundervisning. Det virker unaturlig å redusere i spesialundervisningen og spesialpedagogikken
før man vet at man har en fungerende erstatning.
Vi har i flere budsjett-taler nevnt at ungdom ønsker bedre og mer hensiktsmessige bussruter, som
gjør det mulig for ungdom og komme seg mellom tettstedene i kommunen. Vi føler at vi ikke blir hørt
og tar dette igjen opp som et ønske vi håper dere kan se på de kommende årene. Vi er klar over at
fylkeskommunen styrer dette, men vi ønsker at dere tar ansvaret med å påvirke bussrutene vi har i
dag slik at det blir enklere for ungdom å sosialisere seg. Vi foreslår også at de store bussene kunne
vært byttet ut med noen mindre ettersom bussene sjeldent er full, dette vil være bedre for miljøet og
bedre økonomisk.
Avslutningsvis ønsker vi å takke for en god dialog så langt, også håper vi på en videre god dialog de
kommende år.
-Andøy Ungdomsråd-
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