Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 29.02.2020
Ungdomspanelet er svært kritiske til rutereduksjon av følgande grunnar:
1. Det kuttast i miljøsatsing. Skal vi nå Møre og Romsdal fylkeskommune sitt mål
om å vere berekraftsfylke nummer éin, kan vi ikkje nedprioritere satsinga på
kollektivtransport. Noko som inngår i målet, er at befolkninga skal oppfordrast til å
vel kollektivt, altså buss, framfor bil. Ein drastisk reduksjon likt denne vil direkte
motverke det grøne skiftet, og verkar dobbeltmoralsk til målet om eit
“berekraftsfylke”. Slik det ser ut no, vil og må fleire vel bilen, og enno er det varsla
at fleire kutt kan kome.
Om bussen ikkje går, fjernast eit miljøvenleg alternativ. Korleis skal ein då få folk til
å vel miljøvenleg om det ikkje ein gong er eit tilbod?
Om desse kutta blir vedtekne er det no viktig at Fram Flexx -tilbodet vidareutviklast
og marknadsførast på eit høgare nivå enn i dag. Når det blir gjort såpass drastiske
kutt er det viktig med eit tilbod som kan erstatte bussrutene som forsvinn.
Ungdomspanelet meiner FRAM Flexx-tilbodet burde inkorporerast i Fram-appen for
å sikre at alle tilboda samlast på éin stad og at tilbodet blir brukarvennleg.
2. Kutt i satsinga på barn og unge. Ikkje alle barn bur i gangavstand til
fritidsaktivitetane sine. For mange unge kjem tilgangen på buss til å vere ein
føresetnad for å drive med idrett og kultur. No blir desse avhengige av at foreldre
med tilgang på bil. Dette er både miljøfiendtleg og usosialt for enkelte familiar.
3. Det kuttast i satsinga på distrikta. Ingen ynsker å flytte tilbake til ein tettstad
eller bygd der det ikkje går buss. Ein føresetnad for attraktive lokalsamfunn er
mellom anna eit godt kollektivtilbod. Skal Møre og Romsdal arbeide imot
fråflyttinga hjelp det ikkje å kutte i bussavgangane.
Om Møre og Romsdal skal vere eit “berekraftsfylke”, bør ein ikkje nedprioritere
kollektivtransporten.

