
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører Stanley Wirak og Gyri Reiersen, leder 

av Sandnes ungdomsråd, åpnet det 15. Barn og 

Unges Bystyre i Sandnes.  

 

Fritidssjef Tone Strømø orienterte om 

programmet for dagen og gikk gjennom rutiner 

og etikette på rådhuset. 

 

Barnas 60000 Fond 
I 2010 gikk Barnas 60000 fond til Plan Norge 

og vann og hygieneprosjekt i Sierra Leone. 

Ingvild Elvestad fra Plan Norge  viste bilder og 

orienterte fra prosjektet. 

 

Gruppearbeidet ble holdt i møterommene 1A, 

1B, 2A, 2B, møterom 3 og i kantinen. 

Redaksjonskomitéen ble holdt i møterom 1A. 

Lunsjen ble servert i kantinen på rådhuset.  

 

Plenum i bystyresalen startet kl.12.00 og varte 

til kl.13.45.  

 

Ordfører Stanley Wirak ledet møtet og Gyri 

Reiersen fra Sandnes ungdomsråd var 

varaordfører under møtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte  
 

Rådmann Tore Sirnes 

Kommunaldirektør Hans Kjetil Aas stilte for 

rådmannen på formiddagen  

Tone Strømø, fritidssjef 

Roald Brekke, fritid, sekretær under møtet 

Liv M.R. Pedersen, kultur, sekretær under 

møtet 

Hege E. Røen, fagstab 

 

Egil Sandgren, Sunn By 

Anne Sviland – Transportplan 

Sigve Skjæveland – Bymiljø 

Hans Børge Aanestad – Park og idrett 

Kari Bente Daae – kommunaldirektør oppvekst skole 

Torill J. Kind – kommunaldirektør barn/unge 

Elin Selvikvåg – kommunaldirektør levekår 

Helene Bergsland - barnerepresentant 

 

Politikere: 

Tor Magne Seland (H) 

Heidi Bjerga (Sv) 

Jan Refsnes (Sv) 

Annelin Tangen (Ap) 

Kristoffer Birkedal (Frp) 

Signe Johanne Nijkamp (Krf) 

Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra  

Barn og Unges Bystyre 2011 
 

Bystyresalen – Sandnes rådhus  

 

24. november 2011 

 

 
 

Erik Nordbø underholdt med egenkomponert rap. 



 

 

Deltakerliste: 
Nr 

 

Gr 

 

Skole 

 

Navn 

 

1 1 Bogafell skole Kristina S. Novak 

2 1 Bogafell skole Per R. Christensen 

3 1 Buggeland skole Erik Schøien 

4 1 Buggeland skole Linn Borg 

5 1 Smeaheia skole Malin Lie 

6 1 Smeaheia skole Sindre Enge 

7 1 Trones skole Elisabeth S. Asserson 

8 1 Trones skole Herman R. Ingebrethsen 

9 2 Ganddal skole Magnus Oldeide 

10 2 Ganddal skole Sander Øen 

11 2 Hana skole Marius Lunde 

12 2 Hana skole Rune Svebestad 

13 2 Høle skule - barnetrinn Elin Tangen Eide 

14 2 Høle skule - barnetrinn Jostein Backmann Alsvik 

15 2 Malmheim skule Emma Dahle 

16 2 Malmheim skule Janne Folkvord 

17 2 Sørbø skole Helena Vik 

18 2 Sørbø skole Marianne Nesse 

19 3 Hommersåk skole Adele Bolsøy 

20 3 Hommersåk skole Andreas Gramstad 

21 3 Kyrkjevollen skole Eirik Kvaleberg Slettemark 

22 3 Kyrkjevollen skole Erle Qianni Arnø Sandvik 

23 3 Maudland skole Kristin Øksnevad 

24 3 Maudland skole Stine Solheim 

25 3 Sviland skule Atara Nygård 

26 3 Sviland skule Line Selvikvåg 

27 4 Austrått skole Eira Eide 

28 4 Austrått skole Rine T. Skailand 

29 4 Figgjo skole Margrete Lybekk 

30 4 Figgjo skole Marie Reve 

31 4 Iglemyr skole Marcus Eggen Granli 

32 4 Iglemyr skole Vilde Hauge 

33 4 Lura skole Kristian Reime 

34 4 Lura skole Sara Undheim 

35 5 Aspervika skole Håkon Teigen 

36 5 Aspervika skole Trym D. Håra 

37 5 Porsholen skole Ingrid Torgersen 

38 5 Porsholen skole Sebastian Høyland Wahl 

39 5 Sandved skole Alexander Cameron Aga 

40 5 Sandved skole Guro Anda Estensen 

41 5 Soma skole Erlend Toska 

42 5 Soma skole Vetle Haugan 

43 5 Stangeland skole Marta Sundvor 

44 5 Stangeland skole Øyvind Holmebakken 

45 6 Høyland ungdomssskole Pernille Bringedal Dahle 

46 6 Høyland ungdomssskole Tanja Ødegaard Tjessem 

47 6 Riska ungdomsskole Malin Hetland 

48 6 Riska ungdomsskole Magnus Kjos Lode 

49 6 Skeiene ungdomsskole Ole Kristian Ånestad 

50 6 Skeiene ungdomsskole Victoria Klungtvedt 

51 6 Øygard ungdomsskole Mons Haakon Lunde 

52 6 Øygard ungdomsskole Tord-Viljar Miranda Husebø 

53 7 Giske ungdomsskole Aurora Løvaas 

54 7 Giske ungdomsskole Stine Tønnessen 

55 7 Høle skule - ungdomstrinn Kari Kleppa Larsen 

56 7 Høle skule - ungdomstrinn Ola Riveland Vik 

57 7 Lundehaugen ungdomsskole Kristine Elise Høye 

58 7 Lundehaugen ungdomsskole Ragnhild Handeland 

59 7 Lurahammaren ungdomsskole Marie Gårseth Gathe 

60 7 Lurahammaren ungdomsskole Tuve Dolve Hetlelid 



 

 

Tema:  

Kommunevalget – hva er viktig for barn og unge de neste 4 år? 

 
Deltakerne på BUBS deltok på elevrådskurs i oktober på Varatun Gård. Tema der var blant 

annet kommunevalget og hva barn og unge syns er viktig for politikerne å jobbe med de neste 4 

år.  Noen elever hadde meldt inn på forhånd at de ønsket å holde innlegg om tema. 

 

 

 

 

De som holdt innlegg var: 
 

 

Magnus Kjos Lode fra Riska ungdomsskole  
 

Vi syns det er viktig at det blir bedre av veier med fortau på Hommersåk, som Breivikveien, veien mot 

Lauvås og Bergsagel. Hommersåk har mange sideveier, men lite forkjørsveier. Dette skaper mange 

farlige trafikksituasjoner med biler, syklende og gående. Hvorfor tar ikke kommunen dette mer alvorlig, 

og gjør veiene mer sikre med et enkelt skilt? 

 

Når Riska ungdomsskole ble ombygd/rehabilitert, kuttet kommunen alt flomlys til fotballbanen, og 

siden har banen lagt i mørke (4 siste årene)  Dette ble lovet å ordnet opp i av kommunen i samarbeid 

med Lyse når skolen  stod ferdig ombygd. Elevrådet tok dette opp i fjorårets barn og unges bystyre, 

men ingenting er gjort fra kommunes side. 

 

Idrettslaget sliter med banetildeling til de unge på Riska, så vi håper nå kommunen ordner opp i dette 

snarest. Tilbud om aktiviteter til de unge er noe vi mener må prioriteres av de folkevalgte, og som ble 

voldsomt framhevet under valgkampen.   

 

Har kommunen gått bort fra planen om en tursti langs Frøylandsvannet på Hommersåk? Hommersåk 

har fine turområder, men de er lite tilrettelagt med en skikkelig turløype på for eksempel høst og 

vintertid. 

 

 

 
 

 



 

 

Øyvind Holmebakken og Mara Sundvor fra Stangeland skole 
 

Det er planlagt å bygge et kollektivfelt i Oalsgata, og da stenger de skoleveien for mange barn. 

Miljøgata går gjennom skolegården vår og mange flere billister vil bruke den istedenfor Oalsgata. 

Vi lurer på hvordan politikerne har tenkt å løse dette problemet? 

Lærerne må motivere elevene og hvis noen ikke forstår burde det være flere elementer som kan hjelpe 

elevene å forstå.  

 

Kan politikerne gjøre noe med timeplanen så skoledagen blir litt mer praktisk. 

Kan dere påvirke lærerne slik at vi får mer gruppearbeid og praksis i timene. 

Det er mange fritidstilbud som for eksempel korps, fotball, håndball o.s.v. ikke alle liker disse tilbudene, 

så vi kunne kanskje laget flere fritids/ungdomsklubber i nærmiljøet, slik at alle får et fritidstilbud. 

 

Vi ønsker at dere gir oss leirskolen tilbake, som sikkert elever på alle skolene i Sandnes ønsker. 

Det var dumt at de tok det vekk for vi hadde gledet oss til dette. Lærerne har brukt dette som motivasjon 

helt fra første klasse. I 7. klasse må vi bli kjent med de andre på trinnet for vi blir splittet til 

ungdomsskolen, da kan det være greit å kjenne noen av dem du skal gå sammen med på ungdomsskolen.  

 

På leirskolen lærer vi mer om naturen. Det kan være smart og være kjent med naturen hvis noe kritisk 

skjer og vi lærer bedre og samarbeide i grupper. 

Er det en annen løsning på å få leirskole for eksempel elevbetaling, eller lignende? 

 

 

 

 
 

 

 

Aurora Løvaas og Stine Tønnesen fra Giske ungdomsskole  
 

Idrett er viktig for mange ungdommer. Det er mange idrettshaller i Sandnes, og det synes vi er bra. 

Fysisk aktivitet er en stor del av ungdom sitt liv. Mange unge tror derfor at den nye ordningen om at vi 

må betale for å spille på kunstgress og idrettshaller vil føre til at færre kommer f.eks. til å spille fotball.  

Fritidsklubber: er viktig for ungdom. Det er en del fridtidsklubber i området, men ungdom ønsker flere 

”disko”plasser, som for eksempel ”Step In” Mange ønsker at 8 og 9 klassinger også skal få være på L54.  

Mange unge ønsker en mer fargerik by og at det skal bli tryggere på Ruten. Fjorårets park på Ruten var 

veldig vellykket. Det var en park som folk brukte og ikke bare gikk forbi. Derfor ønsker vi å ha noe som 

står der fast hele året, eventuelt halve året, og for eksempel juleby eller annet ”vinter arrangement” i 

vinterhalvåret. Som vi så i fjor, så vi at parken ble mye brukt. Hvis det er mange folk der, vil det kanskje 

også føre til at det kanskje blir mindre kriminalitet på Ruten? 

 

 



 

 

Astrid Prestegård, Gunvor Skjørestad og Oda Tjetland fra Ungdomsrådet  
 

Sandnes Ungdomsråd synes det er viktig med et trygt sentrum der en kan være både på dagtid og 

kveldstid uten å være redde. Mange ungdommer har foreldre som blir bekymret når de er på Ruten. Det 

bør ikke være slik. Vi vil at alle skal føle seg trygge i sentrum og en ting som vi tror sterkt på er at 

politiet og brannbetjenter samarbeider og er synlige i byen og snakker med ungdommen, og at de gjerne 

besøker ungdomsskolene. 

 

Det bør gjøres noe med søppelet og kloakken i havna. Det er viktig å bukt med dette hvis en skal trives i 

sentrum. Et forslag kan være at kun buss og taxi har lov å kjøre i sentrum. 

 

Sandvedparken er byparken vår og den bør vi være stolte over. Det bør være en park vi bruker i 

hverdagen, enten til trening, turgåing, pikniker osv. Den bør være like koselig om vinteren som om 

sommeren. Ungdomsrådet ønsker derfor at det blir arrangert julearrangement, hengt opp julelys og 

pyntet med nisser. Parken bør være en park som alle bruker! 

 

Ungdomsrådet syns det er kjekt når mange ungdommer fra hele Sandnes samles. Vi ønsker derfor flere 

kulturarrangement som for eksempel Barnas By med bystrand og felles arrangementer for 

ungdomsskolene. Vi ønsker oss en møteplass for ungdom, så sentralt som mulig, hvor vi kan være i 

helger både på dag- og kveldstid. 

 

Ungdosmrådet etterlyser også et bedre kollektivt tilbud. Hvis ungdommene skal bruke buss, så må i alle 

fall bussene komme på tiden.  

 

I dag er Ruten et utrivelig sted hvor en går rett gjennom, eller en er der kun for å ta bussen eller toget. 

Vi vil at Ruten skal være et trivelig sted der en kan møtes og ha det moro. En plass hvor en kan føle seg 

trygg. Ruten er tross alt sentrum av Sandnes. 

 

Et friskt og aktivt Sandnes som driver med idrett og fysisk aktivitet er noe vi ønsker. 

Ungdomsundersøkelsen i 2010 viste at ungdommer som trener har bedre psykisk helse enn de som ikke 

trener. Derfor er det viktig at Sandnes satser på gode idrettsanlegg slik at det er et tilbud til alle. Mange 

etterspør en stor og fin skatepark. Det er ikke umulig å få til. Drammen har fått dette til og fått en 

skatepark, som igjen har skap et veldig godt miljø. Vi ungdommer synes det er viktig at kommunen tar 

ansvar og henger med på idrettstrendene. 

 

Ungdomsrådet håper de voksne politikerne vil ta dette med videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Emma Dahle og Janne Folkvord fra Malmheim skule 
 

Vi ønsker at det blir gjort noe med trafikkforholdene på Malmheim. Krysset ved Jokerbutikken er farlig 

fordi det ikke er fotgjengerfeltet. Det er ganske farlig å sykle der, for plutselig kommer det en bil og du 

ser ikke bilen, og føreren i bilen ser ikke deg. 

Det er ekstra farlig ved ”Huset på landet”. Der parkerer bilene og det er vanskelig å se de syklende og 

gående. Krysset må ordnes slik at elever kan sykle og gå til og fra skolen. Det er farlig å sykle på 

Heigre, Jutland, Årsvoll og Killinglandveien siden det mangler sykkelsti der. Det er heller ikke gatelys 

på Malmheim ved Heigre, Årsvoll, Killinglandveien og Jutland, og det er mye trafikk der. 

 

Vi ønsker at kommunen skal gjøre det tryggere for gående og syklende på Malmheim! 

 

  

 

Tord Viljar Miranda Husebø fra Øygard ungdomsskole 
 

Elevene på Øygard ungdomsskole er misfornøyd med bussene som konsekvent kjører feil, for eksempel 

kan bussene kjøre opp oppkjørselen, noe de ikke har lov til. Bussene til Dale kjører ofte forbi elevene 

som står venter på dem, og det fører til at de må krysse veien, som egentlig ikke burde være nødvendig. 

Elevene på Øygard lurer på om det er slik på alle skolene i Sandnes, og ber politikerne gjøre noe med 

det. 

 

 

 

Oda Tjetland og Birthe Wathne fra Skeiene ungdomsskole 
 

Vi er fra Skeine ungdomsskole, og i elevrådet har vi blitt informert om budsjettkuttene som rådmannen 

har foreslått. 

Hvert år bestemmer politikerne hva pengene skal brukes til. Årets forslag gjør at skolen kanskje må 

redusere antall undervisningstimer. Det kan for eksempel bety at vi mister delingstimer i musikk, 

naturfag, kunst og håndverk eller mat og helse. 

 

Skolen skal bli mer praktisk har politikerne sagt, og nå sier de at de vil kutte ned på penger til skolene 

pga økonomien. Det vil si at i helse må en lærer ha 30 elever på et kjøkken som er beregnet for 15 

elever, og det sier seg selv at det blir mye mer teori. Dette er ett av fagene som er svært viktig i dagens 

samfunn, ungdommer trenger å lære om kosthold og helse. 

 

Noe annet som vil kunne bli kuttet ned på er alternativ skoledag, som er en hel dag for elever som 

trenger det, hvor de spiser frokost, gjør lekse, og noe praktisk slik at de forstår de ulike fagene bedre. 

Den ene dagen de har alternativ skole, får elevene mulighet til å få motivasjon for resten av uken. 

Dersom en tar bort dette tilbudet, får ikke elevene som trenger dette, motivasjon til å holde ut. Må de 

være i en vanlig klasse hele uken, kan det føre til bråk og uro. For mange er en dag i alternativ nok til 

holde ut en hel uke i vanlig klasse. 

 

Naturfag er et viktig fag i skolen, kanskje et av de vanskeligste. Mange forstår innholdet bedre ved å 

gjøre praktiske ting selv. Dersom det blir kuttet ned på delingstimene, får vi ikke mulighet til å gjøre 

forsøk. 

 

I musikk har vi muligheten til å gjøre kjekke ting. Spille instrumenter, synge, danse og komponere. 

Dette er mulig fordi vi har to lærere i noen timer. Hvis dette fjernes vil undervisningen blir mer teoretisk 

og kjedelig. 

 

Konsekvensen ved å fjerne delingstimer i kunst og håndverk, er at vi ikke får ha alle de kjekke 

aktivitetene vi har i dag. 

 

På bakgrunn av alt dette er vi veldig bekymret. Vi håper at politikerne forstår alvoret og bestemmer seg 

for ikke å skjære ned på skolebudsjettet. Vi vet at det er mange viktige oppgaver i kommunen, men 

skolen har blitt utsatt for nedskjæring flere ganger. 

 



 

 

Sak 1: Fordeling av mindre strakstiltak  

 

Ordfører Stanley Wirak presenterte forslag til fordeling. 
 

 

Skole 

 

 

Tiltak 

 

Beløp 

Aspervika skole Utstyr til friminuttene 2500 

Austrått skole Reparere mobilus og utstyr til kjøkkenet 3300 

Bogafjell skole  Tarzanløype 1500 

Buggeland skole Uteleker 2800 

Figgjo skole Ikke tilstede 0 

Ganddal skole Ramme tilskøytebane 2500 

Giske ungd. skole Skoleklokke 3500 

Hana skole Mikro/bordtennis m/utstyr 2500 

Hommersåk skole Barnebasket 2500 

Høle skole  Diverse utstyr, leker til de minste 2500 

Høyland ungd. skole Basketkurver 3400 

Iglemyr skole Trampoline til kroppsøving 4000 

Kyrkjevollen skole Benker 2800 

Lundehaugen ungd. Skole 3 mikrobølgeovner 3000 

Lura skole Utstyr til aktiviseringskasser 3500 

Lurahammaren ungd. skole Sosial møteplass 4300 

Malmheim skole Klatrestativ 3500 

Maudland skole Art spill 2500 

Porsholen skole Kjemilab 2500 

Riska ungd. skole Fotballnett og håndballnett + 2 ekstra mål 3400 

Sandved skole Premie til Sandved-talenter 2000 

Skeiene ungd. skole 2 ovner i jentegarderoben 2000 

Smeaheia skole Bøker til mediatek 2500 

Soma skole Smashball 2500 

Stangeland skole Nye bøker til skolebibliotek og maling til 

uværsskur 

4000 

Sviland skole Utstyr til klassene 3000 

Sørbø skole Bøker til bibliotek 2500 

Trones skole Oppmåling av slåballbane/håndballbane 4000 

Øygard ungd. skole Knagger i klasserom 2000 

 

SUM 

 

  

81.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

VEDTAK: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

Sak 2: Fordeling av midler til ett større tiltak 

 

     
 

 

35 – Håkon Teigen, Aspervika skole 

Støtter forslaget til gruppe 5 der tre barneskoler blir 

tildelt støtte. Han syns det er på tide at det store 

forslaget går til barneskolene. Det er alltid 

ungdomsskolene som samarbeider for å få flertall for 

det store tiltaket. 

 

39 - Aleksander Cameron Aga, Sandved skole 

Jeg vil bare at jeg er enig med han forrige. Aspervika, 

Stangeland og Sandved står sammen. 

 

13 – Elin Tangen Eide, Høle skule 

På Høle er det mange som lager show og forestillinger 

og mange trenger lyd. Da må vi alltid låne mikrofoner. 

Dette utstyret er dårlig og de som sitter bakerst hører 

aldri hva som blir sagt. Vi trenger bedre utstyr. 

 

59 - Maria Gårseth Gathe, Lurahammaren ung. 

skole 

Ordfører: jeg representerer Lurahammaren og Høle. Vi 

på Lurahammaren vil ha en møteplass for ungdom. Vi 

trenger et bedre miljø og vi vil innrede et rom med 

sofaer og spill slik at vi har et sted å møtes. Vi støtter 

Høle som virkelig trenger de mikrofonene de ønsker 

seg. 

 

55 og 56 – Kari Kleppa Larsen og Ola Riveland Vik, 

Høle skule 

På Høle har vi laget revy og skuespill i mange år. Det 

er kjekt, men problemet er at mange ikke hører hva 

som blir sagt. På samfunnshuset er det bare é mirkofon 

som er brukelig. Vi trenger 5 mikrofoner + én ny 

høyttaler. 

 

50 – Victoria Klungtvedt, Skeiene ungdomsskole 

Jeg representerer Skeiene. Vi er 400 elever og de fleste 

er inne i friminuttene på vår skole. Vi trenger benker i 

gangene slik at vi kan treffe elever fra andre klasser i 

pausene. Vi har nemlig ikke lov å gå inn i andre sitt 

klasserom. 

 

28 – Rine T. Skailand, Austrått skole 

Iglemyra på Austrått er full av salamandere og trenger 

å bevares. Den holder nå på å gro igjen og gruppe 4 

ønsker å bevilge penger til å ta vare på myra. Området 

her brukes til aktivitetsdag og mye annet. Det har også 

stått om dette i avisen. 

 

2 - Per R. Christensen, Bogafjell skole 

Skatepark på Ruten er vårt forslag. Vi vil utvide den 

som allerede er der. Vi mener dette er det beste 

forslaget siden det kommer alle til gode. Dersom det 

skal bygges parkering der først, kan disse pengene 

sparers til etterpå når skateparken skal bygge opp igjen. 

 

56 – Ola Riveland Vik, Høle skule 

Vil foreslå at gruppe 2 trekker sitt forslag og heller 

støtte gruppe 7 sitt forslag. 

 

Ordfører ga BUBS 5 minutters pause for at gruppene 

kunne møtes 

 

14 – Jostein Backmann Alsvik, Høle skule 

Gruppe 2 ble enig om å trekke sitt forslag og 

oppfordret heller å støtte gruppe 7 sitt forslag.  

 



 

 

Da gjenstod 6 forslag og det ble foretatt en prøveavstemming: 

 

Gruppe 1 – 2 stemmer 

Gruppe 3 – 5 stemmer 

Gruppe 4 – 11 stemmer 

Gruppe 5 – 12 stemmer 

Gruppe 6 – 12 stemmer 

Gruppe 7 – 16 stemmer 

 

       
 

      
 

Deretter ble det foretatt en ny avstemming og ordfører gjorde alle oppmerksom på at de to 

forslagene som får flest stemmer vil til slutt bli satt opp mot hverandre: 

 

Gruppe 1 – 0 stemmer 

Gruppe 3 – 2 stemmer 

Gruppe 4 – 3 stemmer 

Gruppe 5 – 16 stemmer 

Gruppe 6 – 17 stemmer 

Gruppe 7 – 20 stemmer 

 

Ved endelig avstemming ble resultatet slik: 

 

Gruppe 6 – 30 stemmer 

Gruppe 7 – 28 stemmer 

VEDTAK: 

 

Kr. 25.000,- går til benker i gangene på 

Skeiene ungdomsskole 

 



 

 

Sak 3: Barnas 60.000 Fond 
 

 
Innbyggertallet i Sandnes var pr. 1. juli 66245 og beløpet som i år går til et humanitært formål er derfor 

kr 66.245,-.  Skolene hadde gitt sine stemmer i forkant og disse ble overlevert til ordfører som 

presenterte resultatet i plenum. 

 

 Leger uten grenser og deres arbeid med å redde underernærte barn fikk hele 58 av totalt 60 stemmer. 

 

Erik Schøien og Maria Volden fra Buggeland skole, og Sara Svarstad fra Høyland ungdomsskole holdt 

innlegg om prosessen ifm utvelgelsen av de tre humanitære organisasjonene som var invitert til å søke 

om årets Barnas 60 000 fond. 

 

De skolene som neste år skal være med å velge ut tre prosjekt er Figgjo skole og Lundehaugen 

ungdomsskole. 

 

Tidligere prosjekt som har fått støtte er: 

 
 Malariaprosjekt i Uganda - Plan-Norge (2006) 

 SOS- barneby i Livingstone i Zambia - SOS-barnebyer (2007) 

 Barn på flukt i eget land - Norges Røde Kors (2008) 

 Hjelp til hiv-smittede barn og deres familier i India - Fadderbarnas framtid (2009) 

 Vann- og hygieneprosjekt i Sierra Leone - Plan-Norge (2010) 
 

 

Sammendrag av de tre foreslåtte prosjektene i 2011:  
 

Organisasjon Prosjekt 

 

 
 

 

Leger uten grenser – støtte arbeidet med å redde 

underernærte barn 
Leger uten grenser er i gang med flere prosjekter for å 

redde underernærte barn i Somalia, Kenya og Etiopia. En 

evt. støtte fra BUBS vil gå til dette arbeidet. 

 

 
 

 

 

Redd Barna – skoleprosjekt i Nicaragua 
I Nicaragua bor det mange barn som ikke får gå på skole 

fordi foreldrene er fattige, syke eller uten jobb. Barna må 

derfor jobbe, og over 700 000 barn får ikke gå på skole. En 

evt. støtte fra BUBS vil gå til arbeidet med å bygge skoler i 

Nicaragua. 

 

 

 
 

 

Norsk Folkehjelp – ungdomsprosjektet East Africa 

Cup 
East Africa Cup ble startet i 2003 og er et prosjekt som 

samler ungdommer fra flere afrikanske land. Ifm med 

arrangementet gjennomføres det flere seminarer til hjelp 

for videre barne- og ungdomsarbeid.  En evt. støtte fra 

BUBS  vil gå til dette arrangementet. 

 

 

 

VEDTAK: 

Barnas 60 000 Fond går i 2011 til Leger uten grenser og 

deres prosjekt for å redde underernærte barn. 

 
 



 

 

  

Sak 4: Tilbakemelding på jubileumsgaven som ble gitt av BUBS  

til byen i 2010 

 

 

I fjor bevilget BUBS totalt kr 75.000,- til plastisbane på Ruten. Dette var en 

jubileumsgave fra BUBS til Sandnes ifm Sandnes sitt 150 års jubileum. 

 
Hans Børge Aanestad fra Park og idrett orienterte om prosessen og arbeidet med å få på plass 

plastisbanen på Ruten, og viste flotte bilder fra selve åpningen. Banen er fullfinansiert med 

sponsormidler og med tilskuddet fra BUBS  i fjor. Vedlikeholdet koster pr. år kr 75.000,- og 

dette blir dekket av reklameinntekter. 

 

Han oppfordret også alle til å prøve ut og bruke banen. Om sommeren blir banedekket skiftet 

ut slik at den kan brukes til rollerblades og bandy. 

 

 

Finansieringen har vært slik: 

 

BUBS   kr   75 000 

Spillemidler  kr 200 000 

Tore Christiansen  kr 150 000 

Sandnes Lions  kr   50 000 

Sandnes Tomteselskap kr   50 000 

Rabatt   kr   95 000 

Sum    kr 620 000 

+ Sommerbelegget kostet  kr 100 000  

 

Vedlikehold 1 år   kr   75 000  
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Sak 5: Åpen Post 
 
1 og 2 – Kristina S. Novak og Per R. Christensen, 

Bogafjell skole 

Ordfører, vi ønsker gatelys på gangfelt mellom 

Glettefjell og Stokkelandsvannet. Dette er skoleveien 

for mange barn, og om vinteren er det mørkt og det 

kan være glatt. 

Vi ønsker også gangfelt i krysset mellom Prestheiveien 

og Nisseberget. Vi ønsker også flere lekeapparater i 

skolegården! 

 

Anne Sviland, Transportplan: 

Vi får mange søknader om gangfelt i kryss. Dessverre 

ser vi at det også er mange ulykker i gangfelt. Vi er 

opptatt av sikkerhet og det må derfor vurderes nøye 

før det blir konkludert om gangfelt er det rette 

alternativet. For at det skal lages gangfelt, må det 

også være fortau på begge sider. Jeg har sjekket 

kartet, og det ser ut som om det ikke er fortau på 

begge sider der dere mener gangfeltet bør være. 

Oppfordret elevene om å ta direkte kontakt med henne 

dersom hun har misforstått hvor dette er. 

 

23 og 24 - Stine Solheim og Kristin Øksnevad, 

Maudland skole 

Trappen på skolen vår er farlig. 

Hvorfor er det sånn at vi får tilbud om skolekino, men 

ikke transport. Vi mener at utkantskolene bør få dekket 

transport. 

 

Kari Bente Daa – Kommunaldirektør for oppvekst 

skole 

Spørsmålet om transport må dere ta opp med rektor på 

skolen. 

 

Tore Sirnes – Rådmann 

Den trappen er det satt av penger til og den skal fikses 

i 2012, så det vil bli ordnet. 

 

28 – Rine T. Skailand, Austrått skole 

Savner også gangfelt med Mixen v/Austrått skole. 

Spør også hvorfor en har ikke leirskole? 

 

Kari Bente Daae, kommunaldirektør for oppvekst 

skole: 

Sandnes kommune har ikke hatt penger til leirskole 

denne høsten. Mange ønsker å reise på leirskole, men 

vi mangler penger til dette. 

 

Annelin Tangen, Ap: 

Ap, Frp, Sp og PP har lagt fram et fellesforslag om å 

sette av penger til leirskole i økonomiplanen. Dette vil 

nok få flertall i bystyret. 

 

 

 

 

Replikk fra Rine T. Skailand: 

Siden 7. klasse ikke fikk dra i år, få de være med neste 

år? 

 

Annelin Tangen Ap: 

 Dette vil nok ikke ha tilbakevirkende kraft. 

 

27 - Eva Eide, Austrått skole 

For mange år siden hadde vi et klatrestativ som ble 

revet ned på skolen. Det skulle settes opp igjen, men 

det har ikke blitt gjort. 

 

Tore Sirnes – rådmann:  

Dette vil vi sjekke opp i. 

 

25 og 26 – Atara Nygård og Line Selvikvåg, Sviland 

skule 

Kjære ordfører. 

Elevene som går av bussen ved veg inn mot Kylles, 

må krysse vegen ein stad utan gangfelt, skilt eller 

vikeplikt for barn, eller lyskryss. Fleire av dei små 

elevane er nødt til å vera på SFO til foreldra er ferdige 

på jobb, for å unngå å gå over vegen her aleine. 

Neste skuleår vil det vera 10 skuleborn som skal 

kryssa denne trafikkerte vegen. Elevrådet ynskjer 

trafikklys som dei trykkjer på når dei skal over vegen. 

Kan kommunen og fylket hjelpe med dette? 

 

Busskuret på same sted er tagga og her ligg det søppel 

av ulikt slag. Kven har ansvaret for å vedlikehalda det? 

 

Anne Sviland, Transportplan: 

Dette er fylkesvei og det er derfor ikke kommunen sitt 

ansvar, men vi vil melde dette videre til de som har 

ansvar for dette. 

 

50 - Viktoria Klungtveit Skeiene ungdomsskole  

Vi trenger gatelys i området rundt Skeiene 

ungdomsskole. Det er veldig mørkt i skogen rundt 

skolen. 

 

Rådmann Tore Sirnes:   

Det er notert og vil bli sett på. 

 

49 – Ole Kristian Aanestad, Skeiene ungdomsskole 

Jeg går i klasse med mange fra Malmheim. De er 

misfornøyd med busstilbudet ut dit. De som bor på 

Malmheim har ikke tilrettelagt nok busser. De sliter 

med å komme til aktiviteter på ettermiddagen og det 

går kun noen få busser til og fra skolen. 

Jeg bor på Sandved og når jeg skal til Ruten har jeg to 

busser som går fire ganger i timen både om morningen 

og ettermiddagen, rett  forbi meg, altså 8 ganger i 

timer. Itillegg har jeg to busser som går fire ganger i 

timen nedenfor der jeg bor. Dermed har jeg egentlig 

buss som går rett til Ruten 16 ganger i timen. 

På Malmheim har de kun 4 busser om dagen. Som 

dere ser så er det altfor få busser til Malmheim. Dette 

er urettferdig og det bør noen gjøre noe med. 



 

 

 

Anne Sviland, Transportplan: 

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for 

busstilbudet. Jeg kjenner dessverre ikke til at det skal 

gjøres endringer her. 

 

55 og 56 - Kari Kleppa Larsen og Ola Riveland 

Vik, Høle skule 

Skulen er viktig for bydelen Høle. Nærmare 150 barn 

har sin kvardag og si læring her. Det er derfor viktig at 

me tar vare på den flotte skulen vår. Det skal nå 

innførast ENØK tiltak i kommunen, og Høle skule er 

ein av dei heldige som det er lagt planar for. Me ber 

om at dette tiltaket blir gjennomført, for då sparer 

kommunen pengar og me får ein meir miljøvennleg 

skule på kjøpet. 

Kommunen treng å spare pengar, og då bør ein utnytte 

skulekapasiteten der han finst, i staden for å byggje 

nytt. Kommuneplanen er styringsverktøyet for kor nye 

bystader skal byggast. Me ønskjer at det blir lagt til 

rette for meir bustadutbyggjing i komande 

kommuneplan, slik at Høle får fleire innbyggjarar og 

kommunen kan spare pengar. 

 

Høle treng fleire innbyggjarar fordi: 

 For å oppretthalde en god skule 

 For å ha kundar til Handelslaget vårt 

 For å kunne stille fotballag 

 For å ha ei levande bygd 

 For å samle nok folk til felles aktivitetar 

 For å oppretthalde arbeidsplassar 

Vår bøn til politikarane og ordførar er: La bygdene gro 

og vakse, alt treng ikkje å vere i Sandnes sentrum. 

 

Eg har lest i avisa og mor mi har sagt at politikarane 

med ordfører nå vil bygga Bufellesskap på Høle. Det 

håper eg verkeleg skjer. Dei eldre på Høle har i dag 

ikkje eit einaste butilbod, og det bør dei snarast få. Det 

er ikkje rettferdig at det ligge ei tomt på Høle, betalt og 

tilrettelagt for eldre, og så bler den ikkje bruk til noko. 

Det er viktig me oss barn, men det er også svært viktig 

å ta vare på dei eldre i samfunnet. 

 

57 og 58 – Kristine Elise Eie og Ragnhild 

Handeland, Lundehaugen ungd. Skole 

Ordfører. 

Nynorsk er et tungt fag som mange sliter med. Er det 

nødvendig å ha to målføre. Vi kjenner til av noen 

kommuner har forsøkt å ha kun ett målføre. 

 

Lundehaugen ungdomsskole er nå den største 

ungdomsskolen i Sandnes, og elevene kommer fra 

ulike steder. Ikke alle skoleveiene er like trygge, hva 

vil bli gjort med dette? 

 

Anne Sviland, Transportplan: 

Dette er notert og vil bli sjekket opp. 

 

 

Kari Bente Daae, kommunaldirektør for oppvekst 

skole: 

Sidemål er for noen nynorsk og for andre er sidemål 

bokmål. Det er lovpålagt å ha begge målførene. 

Kommunen kan ikke velge dette. De kommunene som 

evt. har fått gjennom dette, har søkt om dispensasjon. 

Jeg har ikke hørt at dette har vært et ønske i Sandnes. 

Det er viktig at elevene behersker begge målformene. 

 

36 – TrymD. Håra, Aspervika skole  

På vår skole er problemet at flere gangfelt rundt skolen 

er i ferd med å viskes ut. De må males opp på nytt slik 

at elevene ser hvor de skal gå og bilene skjønner at de 

må ta hensy. 

 

Rådmann Tore Sirnes: Det er notert 

 

 

  
 

 

47 – Kjersti Aarreskjold, Riska ungdomsskole 

Har kommunen gått bort fra planen om en tursti langs 

Frøylandsvannet på Hommersåk? Hommersåk har fine 

turområder, men de er lite tilrettelagt med en skikkelig 

turløype på for eksempel høst og vintertid. 

 

Hans-Børge Aanestad, park og idrett: 

Kommunen sitt tomteselskap har sett på dette. På 

Neset har det skjedd mye, her er 1,5 km sti lagt til 

rette. Dette området er nå veldig bra både for 

rullestolbrukere og barnevogner. 

 

13 - Tanja Eide, Høle skule 

Alle i Sandnes bør få reise på leirskole. Dette må dere 

se nærmere på. Det er viktig for elevene. 

 

48 - Magnus Kjos Lode, Riska ungdomsskole 

Ønsker at en sikrer veier med fortau på Hommersåk, 

som Breivikveien, veien mot Lauvås og Bergsagel. 

Hommersåk har mange sideveier, men lite 

forkjørsveier. Dette skaper mange farlige 

trafikksituasjoner med biler, syklende og gående. 

Hvorfor tar ikke kommunen dette mer alvorlig, og gjør 

veiene mer sikre med et enkelt skilt? 

 

Når Riska ungdomsskole ble ombygd/ rehabilitert, 

kuttet kommunen alt flomlys til fotballbanen, og siden 

har banen lagt i mørke (4 siste årene)  Dette ble lovet å 

ordnet opp i av kommunen i samarbeid med Lyse når 

skolen  stod ferdig ombygd. Elevrådet tok dette opp i 



 

 

fjorårets barn og unges bystyre, men ingenting er gjort 

fra kommunes side. 

 

Idrettslaget sliter med banetildeling til de unge på 

Riska, så vi håper nå kommunen ordner opp i dette 

snarest. Tilbud om aktiviteter til de unge er noe vi 

mener må prioriteres av de folkevalgte, og som ble 

voldsomt framhevet under valgkampen.   

 

Har kommunen gått bort fra planen om en tursti langs 

Frøylandsvannet på Hommersåk? Hommersåk har fine 

turområder, men de er lite tilrettelagt med en skikkelig 

turløype på for eksempel høst og vintertid. 

 

Anne Sviland, Transportplan: 

Når det gjelder forkjørsvei så er ikke det noe en bruker 

i boligfelter. Resultatet blir ofte at farten på 

forkjørsveien går opp. Det er mulig å søke om 

fartsdempende tiltak. Når det gjelder veien mot Breivik 

så kommer det gang og sykkelvei i forslaget til neste 

år. 

 

32 – Vilde Hauge, Iglemyr skole 

Vi har blitt lovet skatebane på Iglemyr. De har holdt 

på i ett år. Når vil denne stå ferdig? 

 

Tone Strømø, fritidssjef: 

 Det er nok Austrått bydelshus som er utbygger, og 

derfor privat. Vi vil sjekke dette ut. 

 

33 – Kristian Reime, Lura skole  

Hvorfor kan vi ikke gjøre det sånn at også barneskolen 

kan få et stort tiltak på BUBS 

Dersom vi hadde ett stort tiltak på kr 25000 for 

barneskolene og ett tiltak på kr 25000 for 

ungdomsskolene ville det vært mer rettferdig. I dag er 

som regel alltid ungdomsskolene som vinner. 

 

21 – Eirik Kvaleberg Slettemark, Kyrkjevollen 

skole 

Vi lurer på om de benkene som står på Bulega på 

Vatne kan brukes i skolegården på Kyrkjevollen? 

 

Sigve Skjæveland, Bymiljø: 

 Dette skal vurderes – godt forslag! 

 

44 – Øyvind Holmebakken, Stangeland skole 

Ved siden av vår skole ligger Fredheim Arena og over 

dit er det ikke gangfelt. Det er ikke bra. 

 

25 og 26 – Atara Nygård og Line Selvikvåg, Sviland 

skule 

Ordfører. Brua nedenfor Sviland kapell, i 

Lyngnesveien, er det smalt og mørkt og svært 

uoversiktlig. Dette er utrygg skolevei. Er det mulighet 

for å utvide og eventuelt lage sykkelsti her? 

 

 Sigve Skjæveland, Bymiljø: 

Det finnes ingen konkrete planer om dette enda. 

 

 

 

 

36 – Trym D. Håra, Aspervika skole 

Angående de gangfeltene i Aspervika. Vi trenger også 

skilter ved gangfeltene slik at bilistene ser hvor de skal 

passe ekstra på. 

 

54 – Stine Tønnesen, Giske ungdomsskole 

Ordfører. I fjor innrømmet politikerne at det ikke er 

nok ungdomsklubber i Sandnes. Har de folkevalgte 

tenkt å gjøre noe med dette? 

 

Jan Refsnes, SV: 

Flere ungdomsklubber ligger inn i arbeidsprogrammet 

til SV. Vi syns at både tilbudet i L54  og Kinokino er 

viktig. Dette tenker vi mye på. 

 

43 - Marte Sundvor, Stangeland skole 

Dersom dere stenger Oalsgaten vil alle bilene kjøre 

Solaveien og det er gjennom vår skolegård. Hva har 

dere tenkt å gjøre med det? 

 

Anne Siland, Transportplan 

Oalsgaten skal ikke stenges, men den skal få et 

kollektivfelt. 

 

2 – Per R. Christensen, Bogafjell skole 

Da jeg spurte om gangfelt og belysning tidligere, så 

fikk vi kun svar på gangfeltet. Hva med belysning på 

stien mellom Glettefjell og Stokkelandsvannet. 

 

Sigve Skjæveland, Bymiljø: 

Jeg er litt usikker på hvor på Glettefjell dere mener. Vi 

må uansett ha tilgang med biler, og vi trenger 10 

lyspunkter. Dette vil koste minst kr 250.000. Vi vil sette 

pris på om dere kommer tilbake med hvor dere mener 

dette skal være. 

 

 

****************************************** 

 

 


