
Referat fra møte i ungdomsrådet 

 

Politikere til stede: Daniel Fenstad (H), Knut Ola Vang (Ap), Stefan 
Hansen (V), Liv Darell (Sp), Jan Stølen (Pp), Per Brovold (SV), Anne 
Kirkeby (SV), Kurt Myrabakk (Frp), Odd-Arne Sakseid (KrF) 
 

Innspill fra ungdomsrådet i møtet: 
Hanne Bugten Aune: Vi må bli hørt. Dette angår oss. Legger dere mye vekt på det 
ungdommene ønsker? Eller hva legger dere vekt på når dere skal bli enige? 

Ane Bakken: Hører man på høringsuttalelsene? 4 av 44 stk ønsket alternativ D …?  

Jeg synes det er gode argumenter for alle alternativer, men tror det er bedre å få større 
klasser. Det er lettere å være utadvendt når man er 12-13 år enn når man er på VGS.  

Så lenge en 1-7-skole består, tror jeg ikke det er veldig farlig for bygda. Jeg tror 
ungdommene synes det er spennende med større klasser. 

Det er veldig viktig med valgfag. Nå er vi gamle nok til å velge selv og da må vi ha gode 
valgalternativer. 

Det å samle Vanvikan og Stadsbygd på Stadsbygd er vel det beste alternativet. 

Malin Sunde: Valgfag er virkelig viktig. Det er vanskelig å ha et valgfag man ikke trives i. 

Hanne Bugten Aune: Alternativ C1 hvor Stadsbygd ungdomsskole flyttes til Vanvikan virker 
som det beste alternativet. Jeg ønsker et samarbeid mellom videregående og 
ungdomsskolen, men jeg klarer ikke helt å bestemme meg. 

Andreas Hollås Asphaug: Vi i Leksvik opplever at vi bli litt adskilt. Dette blir jo bare verre 
om ungdomsskolene skal være så langt fra hverandre. 

Linda Lillemo: Jeg synes det er for dårlig at vi må invitere politikerne hit til oss. Jeg synes 
dere skulle henvendt dere til oss mye tidligere i denne saken. Det er oss ungdom det gjelder. 

 

Svar fra partipolitikerne i møtet: 

Høyre: Det er ulike meninger innad i partiet. Vi ble på møtet i dag enige om at vi ønsker å 
utsette hele behandlingen av denne saken. Indre Fosen er i ferd med å pådra seg mye gjeld. 
Har vi god økonomisk styring så kan man få vekst i grendene. Unge Høyre ønsker alternativ 
D, så vi lytter til ungdommen, men dette må jo selvfølgelig legges sammen med fornuft. 
Valgfag er noe jeg legger stor vekt på. Man ønsker stor valgfrihet. Synd at dette skal være 
grendeavhengig.  Rådmannen er nok klar over innspillene på høringen. Når noen foreslår å 
legge ned noe, står folk på barrikadene, og da vises alle de som er negative til innstillingen. 

Ap: Vi har 15 representanter i kommunestyret og nesten like mange meninger. Vi er veldig 
uenige innad i partiet. Vi har diskutert saken med AUF, så vi bryr oss mye om hva 
ungdommen mener. Partiet er virkelig ikke samstemt. Det spriker i alle retninger. Det tror vi 
også at vi kommer til å gjøre fram til 7. juni.   



Det som gjør denne saken ekstra kompleks, er at vi må tenke på så mange momenter. Hva 
skjer med ei bygd om man tar bort ungdomskolene? 

Jeg er veldig glad for at vi ble invitert hit. 

Det er viktig med god kvalitet i skolen, men den er vanskelig å måle. Økonomi er selvfølgelig 
viktig.  

Venstre: Dette er en veldig spesiell sak for meg. Jeg bor på Stadsbygd og jobber på 
skolen. Jeg blir inhabil i saken og skal ikke stemme i kommunestyret. Jeg er personlig for å 
bevare bygdene. Økonomisk sett er det ikke VELDIG store forskjeller mellom alternativene. 
Det kan være positivt med litt større ungdomsskoler. Det kommer til å bli vekst på 
Stadsbygd, da blir det et dårlig signal å legge ned skolen. Venstre kommer til å stemme for 
alternativ A, tror jeg. Det er ikke bare avstand som avgjør dette med å beholde skolene. Det 
er et holdepunkt i bygda.  Vi kan ikke tenke tilbake til for 60 år siden. Det er gammeldags. 

Det utdannes veldig få småtrinnslærere. Er du en 5-10-lærer velger du en 1-10-skole. 
Trondheim støvsuger markedet. De har allerede underskudd på lærere. Det er ikke viktig nok 
med valgfag når man skal flytte 120 elever. Stadsbygd har for øvrig flest valgfag av alle 
skolene. 

Sp: Vi er 100 prosent enige innad i partiet. Man skal ikke tenke så veldig mye på økonomi 
når det gjelder skole og oppvekst, dette er noe av det viktigste vi har. Vi har nettopp blitt en 
ny kommune, den må sette seg litt før man bestemmer seg. Vi ønsker å beholde strukturen 
som den er, så kan vi tenke gjennom dette i neste periode. Jeg angrer på at vi sa ja til å se 
på strukturen. Jeg er veldig glad for at jeg blir invitert på et slikt møte. Dette er første gangen 
jeg har blitt invitert inn. Det er en god start på en ny kommune. Det er lurt å tenke et år eller 
to i stedet for et halvår på denne saken. Veien blir til mens man går. Jeg ønsker ikke at 
lærere skal pendle fra Trondheim med hurtigbåten, jeg ønsker å få de til å flytte hit. Linjer og 
det du skal lære må jo være viktigst. Vi må ikke rote oss så veldig inn i disse 
bygningsmassene. Elevene er det viktige her. Min gutt på 25 år sier at han ikke traff sin 
bestekompis før han var 18 år. Tida forandrer seg. Man trenger ikke snakke fysisk sammen 
for å bli venner. Nå til dags kommuniserer man også via sosiale medier. 

Pp: Jeg ønsker å få en samstemt mening etter oppvekstutvalget. Jeg snakker for meg selv 
når jeg sier at økonomien er viktig da vi låser økonomien for mange år fremover om vi ikke 
tenker klokt nå. Før i tiden gikk staværinger på ungdomsskole i Rissa. Det var mye positivt 
med det. Det var negativt med reising, men det veide så mye opp det at man møtte mange 
folk. Jeg ønsker alternativ D. Det er ikke så dumt å utsette denne saken, da blir den en del 
av valgkampen. Bygda er ikke dødsdømt fordi om ungdomstrinnet flyttes. 

Vi kommer ikke til å ha økonomi til 5 ungdomsskoler.  

Jeg nevner noe som ikke tidligere har blitt nevnt: I Leksvik er det tannlegekontor og i Rissa er 
det tannlegekontor. De som går på skole i Leksvik og Rissa kan spasere. Skal denne legges 
et annet sted, må man virkelig mobilisere foreldre til å ut og kjøre. Det samme gjelder 
legevakt på dagtid, den er i Rissa. Dette øker fraværet. 

 

SV: Vi gikk til valg på felles ungdomsskole. Vi er ikke helt enige innad i partiet. En ny, fin 
skole står på Åsly. Jeg tror det er bra for sammenslåingen og fint for samholdet mellom 
ungdommene å samle ungdomsskolene på Åsly. Økonomi: Vi er den 372. fattigste 
kommunen i landet. Økonomien blir veldig vanskelig å forsvare fremover.  



Jeg er fra byen og har gått på store skoler. Det gikk veldig bra. Det var flotte valgfag. Alle 
ønsker skole nær heimplassen sin.  En av grunnene til sammenslåingen er jo at vi må videre.  

60 prosent av alle skoler i Norge er 1-7-skoler. Skolen blir ikke flyttet, kun ungdomstrinnet. 
Det går nok bra. 

Svømmehall i Rissa står for tur uansett, så det er vel ikke så godt argument. 

Frp: Vi ønsker å beholde dagens struktur. Vi er samstemte i partiet. 

Et av momentene er fritt skolevalg. 

Vi regner med det er mange barn som sitter og tenker: hva skjer med skolen vår?  

Det er utrolig dumt med en utsettelse. Vi må ha nye skolebygg NÅ. 

Ja, vi kan godt utsette, men hva betyr dette for ungene? Stadsbygd venter. Utsettelse vil 
bremse rehabilitering av den skolen også. 

Å bevare dagens skolestruktur er viktig for folk som eventuelt ønsker å flytte til Indre Fosen. 
De ønsker 1-10-skoler.   

Det er skummelt om vi lager et stort Rissa. Det må balanseres. At det skulle være flere 
likeverdige grender var det positive med sammenslåingen.  

KrF: Vi har ikke diskutert så veldig mye innad i partiet ennå. Vi ønsker ikke felles 
ungdomstrinn på Åsly. Alternativ C1 eller A er vel det vi går for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


