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Behandling:
Det ble protokollert:
Redaksjonskomiteen la frem forslag til uttalelse i følgende saker:
1. NDLA
Se sak 20 - «NDLA – Reforhandling»
2. Hvordan ser en for seg livet som voksen i 2030?
UFT (Rogaland ungdommenes fylkesting) ønsker at vi 2030 skal ha fokus på
kollektivtransport i Rogaland. Dette løses med bruk av biobrensel som drivstoff og
fokus på sykkel og sykkelveier for å minske CO 2 utslippet. Vi vil også ta i bruk
innovative løsninger på samferdselsproblemet med for eksempel «taxi-buss»
løsningen i Sauda. Rogaland UFT vil også verne om matjorden i Rogaland, og heller
bygge på berg eller fjell enn å ødelegge matjorden. Vi mener at det bør settes opp
konkrete mål på hvor mye matjord vi vil ha/oppnå i fylket. Dette fører til at vi kan ha
kortreist mat og redusere matsvinnet. Rogaland UFT mener at vi skal bevare de små
bygdene og byene ved å ha beskyttende tiltak for lokale bedrifter og grundere.
Næringsliv og handel vi bli mer sentralisert og dette vil i større grad føre til at
butikkene blir rammet av konkurranse fra nettbutikkene. Vi tror også at Rogaland
fylke vil være mer sammenhengende og ha mer makt enn hva fylke har i dag.
Rogaland UFT tro at det er færre administrative nivå og at det vil være mer regional
tenkning i politiske vedtak.

Rogaland UFT mener at vi i 2030 vil ha en fylkeskommunal kulturapp som vil
hjelpe oss å komme oss ut og gjøre by-sentrum til attraktive og sosiale
møteplasser. Flere kulturtilbud vil finne sted i Rogaland i 2030.
Rogaland UFT ønsker derfor:
1. Å tilrettelegge for at transport og samferdsel blir løst på en effektiv og
miljøvennlig måte ved bruk at biobrensel som drivstoff i 2030
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2. At matjorden i Rogaland blir vernet og vi finner andre løsninger enn å
fjerne/ ødelegge matjorden med å konkrete mål på hvor mye matjord vi vil
ha i fylket.
3. I 2030 maten i fylket være kortreist og vi skal ha et redusert matsvinn
4. At i 2030 vil Rogaland fylke ha et beskyttende tiltak for lokale bedrifter og
grundere.
5. Næringsliv og handel vil bli mer sentralisert og butikkene vil ha i en mye
større grad enn i dag ha en stor konkurranse med nettbutikkene.
6. I 2030 vil Rogaland være et mer samlet fylke hvor kulturarrangementer og
en kulturapp vil få oss ut i by og bygde sentrumene som vil skape sosiale
møteplasser.
Ungdommens fylkesutvalg får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før
uttalelsen oversendes fylkesrådmannen v/ regionalplanavdelingen.

3. Regionalplan for klimatilpasning
Rogaland ungdommens fylkesting ønsker at vi skal forske på miljøvennlige
måter å organisere samfunnet vårt på. Miljøvennlige transportløsninger slik
som elbil, hydrogenbil, elektriske busser og elektriske ferjer. Rogaland UFT
mener at et mer omfattende vedlikeholdsarbeid og tiltak som flomsikring av
veier og infrastruktur vil være viktig klimatilpasninger for fylket. Vi ønsker å
intensivere arbeid mot plast i havet og benytte oss bedre av ressursene i
havet. Rogaland UFT mener at fylkeskommunen tar over renovasjon og
avfallshandtering for å gjøre det bærekraftig og sørge for et tilbud for alle
innbyggeren til avfallshandteringen.
Rogaland UFT ønsker derfor:
1. Å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger for å organisere samfunnet vårt
slik som hydrogenbil, elektriske busser og elektriske ferjer.
2. Å gjennomføre et vedlikeholdsarbeid av vår infrastruktur og sette i gang
ulike tiltak som flomsikring av veier.
3. At fylkeskommunen tar over renovasjonen av avfallshåndtering.
Ungdommens fylkesutvalg får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før
uttalelsen oversendes fylkesrådmannen v/ regionalplanavdelingen.

4. Kulturliv i Rogaland for ungdom
Rogaland ungdommens fylkesting ønsker å ha et bredt kultur tilbud for
ungdom i fylket. Kulturtilbudet skal være for enhver ungdom i Rogaland fylke.
Vi i Rogaland UFT mener at en app vil være den beste løsningen fordi dette
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krever ikke mye penger eller tid og lage. Her kan vi ta i bruk en av media og
kommunikasjon klassene i Rogaland til å designe og lage en moderne og
attraktiv app. Rogaland UFT mener at appen bør være en sosial plattform hvor
en får rabatt på ulike kulturarrangementer i fylket. Appen blir en sosial
plattform som vil inneholde chat, invitasjonsfunksjon og veibeskrivelse med
hvordan man kommer seg dit med kollektivtransport. Appen kan bli designet
etter hvordan appen «Tise» fungerer. Rogaland UFT mener dette er en smart
løsning fordi dette fremmer folkehelsen og at folk får kommet seg ut på ulike
arrangementer i lag med andre folk. Ved å gå på kulturarrangementer kan du
tjene deg opp poeng som du f.eks. Kan bruke på å få en gratis billett til et
senere kulturarrangement. Rogaland ungdommens fylkesting tror at
arrangementer blir mer attraktive hvis du får det igjennom en slik samlende
app. Vi kan også se på muligheten til samarbeidd med andre fylker Rogaland
grenser til.
Rogaland UFT ønsker derfor:
1. Å ha et bredt tilbud innenfor ulike kulturarrangement ved å ha en
kulturapp.
2. At ungdommer som går på media og kommunikasjon i Rogaland skal
lage selve appen.
3. At appen vil tilrettelegge for rabatter innenfor kulturarrangementer som
du kan eventuelt bruke senere med oppsamling av poeng
4. Ved å få start på denne kulturappen vil det forbedre folkehelsen i den
forstand at folk kommer seg ut og møter hverandre på ulike kulturelle
arrangementer.
Ungdommens fylkesutvalg får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før
uttalelsen oversendes Stavanger Aftenblad og fylkesrådmannen v/
kulturavdelingen.
----Forslagene ble gjennomgått og endelige uttalelser ble vedtatt slik det fremgår under
«Vedtak».

Votering:
Redaksjonskomiteens forslag til uttalelser, slik de bearbeidet i møtet, ble enstemmig
vedtatt.
Forslaget om at UFU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer, ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
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1. NDLA – Se sak 20
2. Hvordan ser en for seg livet som voksen i 2030?
Rogaland ungdommens fylkesting ønsker at vi 2030 skal ha fokus på
kollektivtransport i Rogaland. Dette løses med bruk av palmeoljefri biobrensel
som drivstoff og fokus på sykkel og sykkelveier for å minske CO 2 utslippet.
Vi vil også ta i bruk innovative løsninger på samferdselsproblemet med for
eksempel «taxi-buss» løsningen i Sauda.
Rogaland UFT vil også verne om matjorden i Rogaland, og heller bygge på
berg eller fjell enn å ødelegge matjorden. Vi mener at det bør settes opp
konkrete mål på hvor mye matjord vi vil ha/oppnå i fylket. Dette fører til at vi
kan ha kortreist mat og redusere matsvinnet.
Rogaland UFT mener at vi skal bevare de små bygdene og byene ved å ha
beskyttende tiltak for lokale bedrifter og grundere. Næringsliv og handel vil bli
mer sentralisert og butikkene vil i større grad bli utkonkurrert av nettbutikkene.
Vi tror også at Rogaland fylke vil være mer sammenhengende og ha mer makt
enn hva fylke har i dag. Rogaland UFT tror at det er færre administrative
nivåer og at det vil være mer regional tenkning i politiske vedtak.
Rogaland UFT ønsker derfor:
1. Å tilrettelegge for at transport og samferdsel blir løst på en effektiv og
miljøvennlig måte ved bruk at palmeoljefri biobrensel som drivstoff i 2030
2. At matjorden i Rogaland blir vernet og vi finner andre løsninger enn å
fjerne/ ødelegge matjorden med å konkrete mål på hvor mye matjord vi vil
ha i fylket.
3. I 2030 maten i fylket være kortreist og vi skal ha et redusert matsvinn
4. Næringsliv og handel vil bli mer sentralisert og butikkene vil ha i en mye
større grad enn i dag ha en stor konkurranse med nettbutikkene.
Ungdommens fylkesutvalg får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før
uttalelsen oversendes fylkesrådmannen v/ regionalplanavdelingen.
3.

Regionalplan for klimatilpasning

Rogaland ungdommens fylkesting ønsker at vi skal forske på miljøvennlige måter
å organisere samfunnet vårt på.
Vi ønsker å få mer miljøvennlige transportmidler og få til mer kollektivtransport.
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Rogaland UFT mener at et mer omfattende vedlikeholdsarbeid og tiltak som
flomsikring av veier og infrastruktur vil være viktig klimatilpasninger for fylket.
Vi ønsker å investere i arbeid med tanke på resirkulering av plast. Rogaland UFT
mener at fylkeskommunen bør ta over renovasjon og avfallshåndtering for å gjøre
det mer helhetlig og sørge for et likeverdig tilbud for alle innbyggere i hele fylket,
med bedre og mer effektive løsninger på avfallshåndtering og henting av avfall.
Rogaland UFT ønsker derfor:
1. Å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger for å organisere samfunnet vårt
slik som el.-bil, elektriske busser og elektriske ferjer.
2. Å gjennomføre et vedlikeholdsarbeid av vår infrastruktur og sette i gang
ulike tiltak som flomsikring av veier.
3. At fylkeskommunen tar over renovasjonen av avfallshåndtering.
4. Å gjøre tiltak for å hindre plast i havet, og å rense havet og kysten ved
Rogaland for plast.
Ungdommens fylkesutvalg får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før
uttalelsen oversendes fylkesrådmannen v/ regionalplanavdelingen.
4. Kulturliv i Rogaland for ungdom
Rogaland ungdommens fylkesting ønsker å ha et bredt kulturtilbud for ungdom i
fylket. Kulturtilbudet skal være for enhver ungdom i Rogaland fylke.
Rogaland UFT mener at en app inspirert av Buskerud fylkeskommunes «Bizzy»
vil være den beste løsningen, da dette er kostnadseffektivt og ikke behøver mye
vedlikeholdsarbeid. Her kan vi ta i bruk en av media og kommunikasjon klassene i
Rogaland til å designe og lage en moderne og attraktiv app. Rogaland UFT
mener at appen bør være en sosial plattform, hvor en får rabatt på ulike
kulturarrangementer i fylket, chatfunksjon, invitasjonsmuligheter og beskrivelse av
hvordan man kommer seg dit med kollektivtransport. Rogaland UFT mener dette
er en smart løsning fordi dette fremmer folkehelsen og at folk får kommet seg ut
på ulike arrangementer i lag med andre folk. Ved å gå på kulturarrangementer
kan du tjene deg opp poeng som du f.eks. Kan bruke på å få en gratis billett til et
senere kulturarrangement. Rogaland ungdommens fylkesting tror at
arrangementer blir mer attraktive hvis du får det igjennom en slik samlende app.
Vi kan også se på muligheten til samarbeid med andre fylker Rogaland grenser
til.
Rogaland UFT ønsker derfor:
1. å ha et bredt tilbud innenfor ulike kulturarrangement ved å ha en kulturapp
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2. at ungdommer som går på media og kommunikasjon i Rogaland skal lage
selve appen.
3. at appen vil tilrettelegge for rabatter innenfor kulturarrangementer som du kan
eventuelt bruke senere med oppsamling av poeng
4. Ved å få start på denne kulturappen vil det forbedre folkehelsen i den forstand
at folk kommer seg ut og møter hverandre på ulike kulturelle arrangementer.
Ungdommens fylkesutvalg får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før
uttalelsen oversendes Stavanger Aftenblad og fylkesrådmannen v/ kulturavdelingen.
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