Referat fra møte i Ungdomsrådet 15.desember 2011 - Gruppearbeidet
Ungdomsrådet består av de eldste i Barn og unges kommunestyre, to fra hver ungdomsskole,
samt Steinerskolen og Stange videregående.
Hva gjorde vi denne dagen?
I likhet med møte i barnerådet, ble representantene fra ungdomsrådet delt inn i 3 ulike
grupper, fordelt på ungdomsskolekretsene Ottestad, Stange og Romedal.
Igjen var formålet å få innspill på kommunal planstrategi; hva er Stanges hovedutfordringer
og hva bør gjøres for å svare på disse. Stange kommune har et mål om å være en god
kommune å bo i for alle, dette inkluderer også ungdom. Derfor er det viktig å vite hvordan
ungdommen har det og hva de mener at Stange kommune bør fokusere på i framtiden.
Samtidig må vi ikke glemme at det er ungdommen som er framtiden i Stange. Også her var
ønsket å kartlegge hvorvidt utfordringsbildet er forskjellig mellom de ulike tettstedene i
kommunen.
Oppgaven som ungdommen fikk tildelt var som følger:
1) Hva er bra med å bo i bygda di?
2) Hva er ikke bra med å bo i bygda di?
3) Hva kan kommunen gjøre for å forbedre dette? Hvilke fokusområder mener dere at
Stange kommune bør ha for at Stange skal være en god plass å bo i for alle, også
ungdom?
I likhet med arbeidet i barnerådet ble det først lagt opp til individuell tenkning. Alle på gruppa
fikk muligheten til å skrive ned det de mente var bra/dårlig i bygda si, og deretter hva
kommunen kan gjøre for å forbedre dette. I fellesskap skulle gruppa bli enige om 5
hovedsatsningsområder. Erfaringene som ble gjort i barnerådet gjorde at jeg valgte å
inkludere spørsmål 1) Hva er bra med å bo i bygda di. Dette ble gjort fordi jeg tror det er
viktig for kommunen og politikere å vite at det er mye som fungerer bra, men hva som
fungerer godt er det ikke alltid vi vet. Innsikt i dette vil være viktig for det videre
planleggingsarbeid i kommunen.
Nedenfor har jeg ”rekonstruert” arkene som ungdommen fylte inn under gruppearbeidet.
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Tabell 1: Romedal
Bra
Bra idrettsmiljø, fotball,
ski og friidrett

Dårlig
Mangler møtested
for ungdom i
Romedal
Jordbær
Dårlig busstilbud
Små steder = godt
UMULIG å komme
samhold
seg til og fra
Jønsberg til rett tid
fra Vallset med buss
Ballbinger på alle
Dårlig variasjon i
barneskolene/tettstedene fritidstilbudet
Mye bra turstier,
Lite som skjer
uteområder
Tabell 2: Stange
Bra
Stangehallen
Togstasjonen,
Tangen og Stange
At vi bor ved Mjøsa

Bibliotek
Fritidstilbud, fotball,
håndball
Tabell 3:Ottestad
Bra
Biblioteket i Stange
Togstasjonen
Helsestasjonen for
ungdom
Skoletilbudet

Kafètilbudet

Dårlig
Mer liv

Hva må gjøres
Åpne en ungdomskafè

Flere avganger
Flere avganger ”rett sted til rett tid”

Opprette tilbud i andre idretter eksempelvis
dans, hest, kampsport, tennis, badminton.
Mer arrangementer og aktiviteter for
ungdom.

Hva må gjøres
Sommerleir for ungdom, samle ungdom fra
hele kommunen, kvelder og arrangementer
Flere interessante butikker H&M osv.

Juleshopping i
Stange
Gjøre mer av at vi
Friske opp stranda
bor ved Mjøsa. Bedre
strandtilbud.
Narkotikamisbruk,
Male siloen, lage et kunstverk så den blir fin
stasjonsområdet
å se på.
Kulturhus med kino, kafè og konserter.
”Tingvold ungdommens hus”

Dårlig
Offentlig
svømmehall
Dyr buss, slutt på
ungdomskortet
For få fritidstilbud

Hva må gjøres
Bygge ny/åpne skolene for offentlig bruk
Få studentpris/ungdomskortet tilbake
Arrangere lagspill for eksempel i den
kommende idrettshallen i Ottestad
Legge ny vei

Veger, store hull i
Idrettsvegen i
Ottestad, gjelder også
veiene rundt.
Ingen kino eller
Kino i Stange og kulturhus, bruk Tingvold.
kulturhus
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Litt om framgangsmåten
Jeg har tatt utgangspunkt i samme framgangsmåte som med barnerådet. Først kartlegge
likheter mellom gruppene for å se om det er noen som går igjen med hensyn på
fokusområder. Dette vil være en indikasjon på at dette er noe som preger hele kommunen, og
ikke bare kretsene. Deretter sette gruppene opp mot hverandre. Skiller noen av kretsene seg
ut? Er det noen som har satt opp et fokusområde som ingen av de andre gruppene har? Her
har jeg særlig tatt hensyn til kretsene.
Tabell 4 er et forsøk på å oppsummere hva Stange kommune bør sette fokus på i framtiden
basert på tabellene 1-3. Fra tabell 4 ser vi at det er mye som er likt samtidig som det er noe
som skiller seg ut.

Tabell 4: Oppsummering: Hva må Stange kommune sette fokus på
Hva er bra med bygda di?
Hva er dårlig?
Lite variasjon i
Likheter på tvers - Et bra fritidstilbud
- Stange bibliotek
fritidstilbudet
av gruppene
- Togstasjonen i Stange og på
Tangen
Lite som skjer
- Skoletilbudet og ballbinger
- At vi bor ved Mjøsa, skaper
gode uteområder

Særtrekk ved
Ottestad
Særtrekk ved
Stange

Særtrekk ved
Romedal

Helsestasjon for ungdom og
kafètilbudet
Stangehallen

Små steder = godt samhold

Hva må gjøres?
Opprette tilbud i andre
idretter
Åpne
ungdomscafè/sommerleir
for ungdom, samle
ungdom fra hele
kommunen, kvelder og
arrangementer

Mangel på kulturhus
Veger, store hull i
Idrettsvegen i Ottestad
Lite butikker

Kulturhus på Tingvold
Legge ny vei

Narkotikamissbruk.
Stasjonen på Tangen et
utsatt område.
Dårlig busstilbud,
UMULIG å komme seg
til og fra Jønsberg til
rett tid fra Vallset

Få bukt med dette
problemet.

Flere interessante
butikker

Flere avganger
”rett sted til rett tid”
Etablere treffested for
ungdom

Mangler et møtested for
ungdom.
Ser vi innspillene fra barnerådet og ungdomsrådet under ett, kommer det også frem en del
likheter, blant annet er attraktive møtesteder/by - og tettstedsutvikling, trafikksikkerhet
og variert fritidstilbud fokusområder som går igjen.
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