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Ungdomshøring

Rådmannens forslag til vedtak:
Funn fra ungdomshøringen tas til etterretning og legges til grunnlag for videre
samfunnsutvikling.
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Ungdomshøring

Bakgrunn for saken:
På bakgrunn av vedtatt oversikt over helsetilstander og påvirkningsfaktorer i Gildeskål
kommune (sak19/..) og Ungdata-undersøkelsen gjennomført våren 2019, ble det bestemt at
det i løpet av året skulle holdes en ungdomshøring for å få frem ungdommenes syn på
resultatene.
Vurdering:
Ungdomshøringen ble gjennomført digitalt på en plattform kalt Padlet. Her er det mulig for
alle som ønsker å legge inn anonyme svar på de gitte problemstillingene elevene fikk utdelt

av læreren. Problemstillingene var konkretisert og spisset ned til to viktige temaer som
omhandler flere forhold fra ungdata: følelser og fritid.
Hvordan Padlet fungerer: dette er en anonym digital plattform hvor man ikke kan se hvem
som skriver hvilke kommentarer. Alle som ønsker, besvarer problemstillingene som de har
fått utlevert av læreren samtidig som de fikk linken til den digitale høringen. Gjennom denne
plattformen ligger der ingen føringer for hva som må skrives og ungdommene er selvstyrt, og
har på denne måten mulighet til å få frem sine meninger rundt temaene. Noe tull
forekommer, men svarene som kom inn viser at det er tydelig at ungdom savner
foreldremedvirkning og sosiale møteplasser. De ønsker et sted å være.
I forkant av ungdomshøringen har Folkehelsekoordinator orientert om ungdata-undersøkelsen
på foreldremøter flere steder i kommunen og i alle ungdomstrinn på Inndyr skole. Hos
ungdomstrinnene var det også gode diskusjoner rundt hva de selv mente om resultatene fra
ungdata.
Basert på ungdommenes synspunkter som fremkom i vedtatte dokumenter 26.06.2019
ønsket rådmannen et møte med elevrådene i kommunen, for å bidra med sine ønsker til
budsjettet. Ut i fra dette møtet er det, som tidligere nevn, klar tale på hva ungdommene
ønsker, et sted å være sammen.
Rådmannen ønsker med denne saken å skape en bevisstgjøring og ansvarliggjøring basert på
ungdommenes stemmer. Det er viktig at de føler at det nytter å si ifra og oppleve at de blir
hørt.
Det bør nevnes at respondentraten var lav og at ikke alle skolene valgte å delta. Meløy VGS
avd. Inndyr deltok også, da vi mener ungdommenes stemmer der er like viktige i Gildeskål
sitt samfunn.
Ungdomshøringen utfyller ungdata-undersøkelsen og møtet mellom elevråd og Rådmann, og
gir en statusrapport for Gildeskålungdommen og har behov for oppmerksomhet.
Dokumentene som er utarbeidet og fremlagt i 2019 er lagt til grunn for denne
ungdomshøringen, og basert på stemmene til ungdommene er det viktig at dette følges opp
av kommunens politikere og administrasjon.
Konklusjon:
Det som fremgår i svarene fra den digitale ungdomshøringen er mye av det samme som har
kommet frem i samtaler med ungdommene i forkant, i møte med Rådmann og gjennom
Ungdata-undersøkelsen.

