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Sykkelstrategi Bergen kommune 2020-2030 – merknader fra
ungdomsrådet til behandlingen av saken i utvalg for miljø og
byutvikling 05.11.20
Ungdomsrådet behandlet i møtet 27.10.20 sak 37/20 og fattet følgende vedtak:
«Merknad 1:
Ordningen med sykkelbokser videreføres, og utvides til flere bydeler.
Et viktig tiltak for å rekruttere syklende er å ha gode og sikre sykkelparkeringer ved blant
annet skoler, og tilbud ungdommer bruker, som idrettshaller og kulturhus, samt
kollektivknutepunkt. Spesielt på skolene er det viktig å ta elevene med i utviklingen av
sykkelparkeringen.
Merknad 2:
Et annet tema å se på når det gjelder å få flere til å sykle er holdninger mellom
gående/syklende og kjørende/syklende. Det er mange ubehagelige situasjoner og farlige
tilfeller i trafikken som kunne vært unngått. Kan det vurderes en app/nettside som viser deg
en smart og trygg rute når du skal sykle fra A til B?
Merknad 3:
Tilbudene bør være gratis, spesielt for unge. Det må være økonomisk gunstig å velge
sykkelen! Tilbudene må også være universalt utformet."
Behandling av rådets forslag til vedtak i bystyreutvalget
Vi ber om at merknadene fra ungdomsrådet legges til saken som skal behandles i utvalg for
miljø og byutvikling 05.11.20 og bystyret og at merknadene tas opp til votering, jf. pkt. 6 i
rådets reglement 1, samt pkt. 1.2. i reglement for bystyreutvalgene:
«Bystyreutvalgene skal legge til rette for at innspill og initiativ fra ungdomsrådet, eldrerådet
og rådet for funksjonshemmede blir tatt hensyn til, og at rådene blir involvert i behandlingen
av relevante spørsmål og saker. Forslag fra rådene til bystyret tas opp til votering i
innstillende bystyreutvalg».
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Pkt. 6 i reglementene til de tre rådene er likelydende.

