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Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, 

så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske 

Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle, nettopp 

fordi jeg får muligheten til å tale ungdommens sak. Og det er nettopp det 

jeg skal gjøre her i dag.  

 

Jeg har ingen planer om å stå her og snakke om masse tall for dere, for 

det er ikke det jeg er god på, og det er heller ikke derfor jeg er her. Det 

jeg er god på er å tale ungdommens sak. Så det er nettopp det jeg skal 

gjøre, og formålet mitt er å få dere til å se ting fra vår synsvinkel.   

 

Jeg skal tale på vegne av de som skal ta over, på vegne av fremtiden. Og 

for at fremtiden til denne kommunen skal bli best mulig. Må det tas kloke 

valg i nåtiden. Det er dere som sitter her som har makta, og det er dere 

som skal legge grunnlaget for oss unge.  

 

Jeg vil si at en av deres viktigste arbeidsoppgaver er å legge et så godt 

grunnlag, at min generasjon ønsker å komme tilbake til Fauske. At de 

ønsker å få seg jobb her, og at de ønsker å få kommunen opp, og frem. 

Og for å legge et godt grunnlag, må det som sagt tas kloke valg. Så jeg 

ønsker å komme med det vi, ungdommen, altså fremtiden anser som 

kloke, og ikke minst ukloke valg i henhold til budsjettet for 2017. 

 

Noe som er utrolig viktig er saker som engasjerer, og en sak i budsjettet 

har til og med engasjert barn på barneskolen. Nemlig forslaget om å 

innføre lokal leirskole. Dette i stedet for det flotte, og velfungerende 

tilbudet som kommunen nå har, for leirskole i Lofoten.  

 

Jeg husker selv hvor mye, og hvor lenge jeg gikk og gledet meg til 

leirskolen. Det var noe som det hadde vært snakk om lenge, og noe som 

ble en slags motivasjon. Og det er så ufattelig viktig at denne 
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motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da 

man er små, og når man blir større. 

 

Vi i Fauske Ungdomsråd ønsker derfor at det ikke innføres lokal leirskole. 

Å reise på leirskole er en utrolig lærerik opplevelse, og man lærer masse 

om seg selv. Og man kan ikke sitte her å si at det blir en like fin 

opplevelse med leirskole f.eks. i Sulis eller i Valnesfjord, for det blir det 

ikke. Jeg sier ikke at det blir helt forferdelig, men sett i forhold til det 

eksisterende tilbudet, kan det ikke måle seg. 

 

I en såpass liten kommune som vi er, er det ekstra viktig å ta vare på det 

som er bra. Leirskoletilbudet er bra, og bør derfor tas vare på. 

Lærdommen som kommer etter en slik tur, og alle opplevelsene man tar 

med seg hjem, er verdt mer enn noen kroner i et budsjett. Disse 

opplevelsene er for de unge håpefulle verdt alt, og de burde i aller 

høyeste grad passes godt på. De burde bli beskyttet av alle og en hver, og 

barndomsdrømmer burde ikke bli knust. I vår lille kommune burde det 

være mulighet til å oppleve utenfor kommunegrensene, også gjennom 

skolen. Det gir på en måte en helt annen følelse å reise på noe slikt alene, 

man føler seg mer voksen.    

 

Siden Fauske  kommune er en liten, men spredt kommune, er det utrolig 

viktig at vi ikke glemmer de som ligger litt i utkanten. I budsjettet er det, 

som dere vet nevnt at ungdomsklubben i Sulis desperat trenger nye 

lokaler. Men det er ikke nok å bare nevne det, man må faktisk gjør noe 

med det. 

 

Lokalet de bruker nå er slettes ikke egnet som ungdomsklubb. Det er i 

forferdelig dårlig stand, og det er ikke slike kår det skal være. 

Ungdommen i Sulis sier at det nesten ikke er folk som benytter seg av 

tilbudet, nettopp på grunn av de dårlige forholdene. Og det skal ikke være 

sånn at ungdom føler seg fanget, fordi de ikke har noen plass å være. 
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Ungdomsrådet ønsker derfor å fremme et forslag om nye lokaler til 

ungdomsklubben. Nemlig legedelen på Sagatun, som er i langt bedre 

stand, enn det nåværende lokalet. 

 

En annen ting som så vidt er nevnt i budsjettet, er uteområdet på skolen i 

Sulis. Eller jeg vet ikke om det er rett å kalle det  et uteområde, fordi det 

er ikkeeksisterende. Barn og unge, også i Sulis trenger lekeapparater. De 

trenger noe å gjøre, og noe å utfordre seg selv på.  

 

Ungdomsrådet mener at uteområdet, spesielt i Sulis er noe som burde 

sees på. Elevene på skolen har ikke noe å gjøre i friminuttene sine, og det 

er vel ingen ønskesituasjon? 

 

En utrolig positiv ting i budsjettet er at satsningen på skolehelsetjenesten 

fortsetter, og at det til og med er satt av penger til å ansette en egen 

kommunepsykolog. Dette er spesielt bra etter at det kom frem via UNG-

data undersøkelsen at unge jenter i kommunen, spesielt, sliter med 

psykiske problemer. Psykiske lidelser er noe som skal tas på alvor, og at 

kommunen velger å gjøre dette, stiller vi oss veldig positive til. Det er et 

viktig tema, og det settes uendelig stor pris på at det prioriteres i 

budsjettet.   

 

Noe man kanskje ikke skal tro er så viktig for ungdommen, men som 

faktisk har utrolig mye å si, er gatelys. Ungdomsrådet reagerer på at det 

ikke er satt av noen form for midler til gatelys i budsjettet. De fleste 

gatelysene i kommunen er i dårlig stand, og det fører til at blant annet 

barn og unge føler seg utrygge ute når det er mørkt. Om det så er snakk 

om å sjekke hva som funker, og hva som ikke funker så hjelper det på.  

 

Noe som ikke funker i budsjettet, sett fra barn og unges synsvinkel er 

nedleggelsen av Newtonrommet. Dette rommet inneholder en verdi så 

stor, at den ikke kan måles. Det inneholder verdi, ikke i form av penger, 
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men i form av glede, inspirasjon og utvikling. Newton er noe nytt, og 

spennende, for de aller fleste. Det er en unik mulighet til å utvikle seg på, 

og til å prøve litt av hvert. Rommet har noe for en hver smak, og inne på 

et slikt rom er det smil på alles lepper, det kan jeg si av erfaring.   

 

Det gjør at enkelte klarer å konsentrere seg ordentlig, og faktisk få noe 

matnyttig ut av skoledagen. For det finnes ikke få av dem som lærer mye 

bedre praktisk, enn teoretisk. Og det er så himla bra at kommunen per 

dags dato har et tilbud for dem, og for oss alle. Et ordentlig tilbud for 

utvikling og kreativitet, noe som trengs i en ellers grå og kjedelig 

hverdag. 

 

Noe ungdomsrådet er litt usikker på, og som kan gjøre ting grått og 

kjedelig for noen, er kommunens fordeling av ressurser når det kommer 

til spesialundervisning. Det er selvfølgelig positivt at behovet for 

spesialundervisning har minsket, men ressursene må fortsatt fordeles 

jevnt.  

 

Det burde ikke være slik at så altfor mange elever deler på en ressurs, for 

man sliter med ulike ting. Og da kan man havne i fare for at noen sitter 

og får hjelp med den ene tingen de faktisk kan, men ikke forstår noe i de 

andre fagene. Så selv om behovet minsker, er det ikke sikkert at man 

trenger å minske ressursene så altfor kraftig. 

 

Dette med ressurser går hånd i hånd med en annen sak. Nemlig 

barnevernet, og deres utvikling, som ungdomsrådet ikke liker. Rådet 

ønsker kun en positiv utvikling for barn og unge i kommunen, og vi er 

redde for at barnevernets utvikling kan føre til negative konsekvenser. 

Faktum er at de har litt vel mye å gjøre, noe som fort kan gå utover vår 

velvære, og fremtid. Så her vekkes det en ørliten bekymring fra vår side. 
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Ungdomsrådets siste bekymring går på kuttene i kulturtilskuddene. Kultur 

er en utrolig viktig del av ungdomstida vår, og noe som det settes stor 

pris på. At det som finnes av kultur her i kommunen skal få færre midler, 

synes vi ikke noe om. Vi mener at kultur er en måte å holde interessen, 

og en måte å utvikle seg på. Et flott kulturtilbud fører til en flott 

kommune, og en flott oppvekst. Og jeg vil da påstå at alle dere ønsker at 

Fauske kommune skal være en flott kommune å vokse opp i!  

  

Nå virker det kanskje sånn om at det ble mye klaging fra min del, så da 

tenker jeg å avslutte med en hyggelig tone! Dere har helt sikkert merket 

at det lå en liten ekstra ting på plassen deres, fra ungdomsrådet. Grunnen 

til det er at vi ønsker å fremme et forslag, vi vil gi dere noe å tygge på.  

 

Vi mener at det vil være helt fantastisk for både kropp og sjel, hvis det 

innføres gratis frokost også på ungdomsskolen. Dette er et tilbud som 

allerede eksisterer på videregående, og etter UNG-data undersøkelsen 

kom det frem at det er mange som ikke spiser frokost. Med et slikt tilbud 

både tror og håper vi at det vil bli bedring på dette planet.  

 

Jeg kunne selvfølgelig ha stått her og snakket om alt dette i en evighet, 

men det skal jeg spare dere for. Jeg ønsker bare å be dere om en enkel 

ting, nemlig å tenke nøye over hva jeg har sagt. Og virkelig vurdere det, 

fordi det jeg sier er det ungdommen mener. Og ungdommen er som dere 

alle vet fremtiden, og meningen vår burde bety noe! Den skal bety noe! 

Noe jeg også er ganske så sikker på at den gjør. 

 

Tusen takk for meg! 

 

 

 

 

 


