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6. mars 2016 i kommunestyresalen, Veveriet

Dette var 13 gang BUK ble arrangert i Gjesdal.

Møtet ble ledet av Ordfører Frode Fjeldsbø sammen med BUK Ordfører Nora 
Maudal. Alle elevene sitter i grupper på 5-6 elever fra 3 forskjellige skoler. I tillegg 
sitter det en kontaktlærer på gruppen. En elev på hver gruppe er gruppeleder. 

Program for dagen:
Velkomst med presentasjonsrunde elever og politikere/administrasjon

Spesial oppdrag: Kongen kommer - Vi spør BUK om råd til innslag under besøket

Tema: Digital mobbing

Spørsmål/innspill fra skolene 

Presentasjon av hva pengene ble brukt til i fjor

Hva skal vi bruke 110.000,- til?  
Gruppediskusjon og avstemming

Oppsummering

Mat

Protokoll fra Barn og unges kommunestyre 2018

Fra administrasjonen deltok:
Knut Underbakke - Rådmann
Årstein Skjæveland - Kommunalsjef kultur og samfunn
Jone Haarr - Kommunalsjef opplæring
Mari Rettedal Westlake - Rådgiver kultur
Inger Marie Refsland Voll - Politisk sekretær

Politikere:
Henry Tendenes - Varaordfører (H)
Margunn Nedrebø (SP)
Andreas E. Eidsaa jr. (KRF)
Live Goa (FRP)
Astrid R. Førli (AP)
Bjørn Schaal (H)

Foto: framside Knut Konstali, Inger Marie Refsland Voll, Mari Rettedal Westlake, Reidun Solli, side 2 Inger Marie Refsland Voll, side 3 Stig Hess
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DELTAKERLISTE BUK 2018
1. Andrea Foldøy Oftedal - A� lgård skole  

2. Andrew William Preis Lawson - Solås skole 
3. Anna Taksdal - Bærland skole  

4. Arthur Skjold Berås - Oltedal skole  
5. Asle I Tornensis - Solås skole  

6. Cecilie Teigland Houler - Dirdal skole  
7. David Håland - Bærland skole  

8. Dina Helen Kobbhaug Skien - Bærland skole
9. Eira Lima Svihus - Gjesdal ungdomsskole

10. Elisabeth Helland - A� lgård skole
11. Ena Gjesdal - Oltedal skole
12. Hanne Berge - A� lgård skole

13. Iseling K Varhaug - Solås skole 
14. Kristina Kleppa - Solås skole 

15. Kristoffer Olsen - Gjesdal ungdomsskole
16. Lukas Dahl Sandvik - Solås skole 

17. Maren Øvretveit - Gjesdal ungdomsskole
18. Markus Eggebø - Dirdal skole 

19. Marte Lima Espeland - Oltedal skole
20. Marthe Lunde Valland - Bærland skole  

21. Martin Madland Gran - Gjesdal ungdomsskole
22. Matheo Skjæveland Gilje - Dirdal skole  

23. Noah Skår - Bærland skole
24. Nora Maudal - Gjesdal ungdomsskole (BUK ordfører)

25. Oddvar Michaelsen - Gjesdal ungdomsskole
26. Orvar Aalgaard Veen - A� lgård skole

27. Oscar Efteland - Bærland skole
28. Runar Arnevik Aadnøy - Gjesdal ungdomsskole

29. Sander Szanto - Gjesdal ungdomsskole
30. Sarah Gilje - Dirdal skole

31. Thea Høyvik - Gjesdal ungdomsskole
32. Thea Lutsi - Oltedal skole

33. Thomas Martinsen - A� lgård skole
34. Tiril Olsen - Solås skole

35. Victoria Berne Figved - A� lgård skole
36. Yazan Al Ftayeh - Gjesdal ungdomsskole

37. Kirsti Sævik - Rektor ved Solås skole
38. Mari-Anne Haugsbakk - Rektor ved Dirdal skole
39. Målfrid Heien Førde - Rektor ved Oltedal skole
40. Nina Palm Brenden - Lærer ved A� lgård skole

41. Tom K. Gilje - Rektor ved Bærland skole
42. Trond Niemi - Rektor ved Gjesdal ungdomsskole

Referat fra BUK 18
KONGEBESØK: 
Kongen kommer på besøk til Gjesdal 17. april. Barn og unges kommunestyre ble bedt om 
å komme med innspill til programmet denne dagen. Innspillene ble tatt med i det videre 
arbeidet rundt kongebesøket. 

TEMA DIGITAL MOBBING:
Gruppeoppgave. Elevrådene har jobbet med dette temaet i forkant av barn og unges 
kommunestyre.

Elevene ble utfordret til å komme opp med tiltak og kampanjer (på nett) for å begrense 
mobbing. Innspillene fra elevene blir tatt med i det videre arbeidet mot mobbing, og blir 
blant annet sendt videre til FAU, kommunalsjef for opplæring, lag og foreninger samt 
tilbake til elevrådene på skolen. 

Foto: Pixabay
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1.
Arthur Skjold Berås (Oltedal skole):
Kan kommunen lage gangfelt over veien frå 
Utslåtto og over veien ved Svanedal? Her 
krysser barn veien dagleg og det er trafikkfarleg 
pga stor biltrafikk. Dette er ein kommunal vei 
som kommunen har ansvar for. 

Svar: Årstein Skjæveland (kommunalsjef 
for kultur og samfunn):
Ordfører, barn og unges kommunestyre. Takk 
for et godt spørsmål Arthur. Vi er er opptatt av 
de samme tingene som det dere tar opp her, 
og kommunen ønsker trygg ferdsel for våre 
barn og unge i hele kommunen. 
For å kunne besvare spørsmålet på en ryddig 
måte, er det greit for dere å ha med dere at 
gang/fotgjengerfelt har med trafikksikkerhet 
å gjøre i det store bildet, men regnes likevel 
ikke av offentlige instanser for å være et rent 
trafikksikkerhets tiltak, men mer et trafikk lede 
tiltak. Det er mao et tiltak man gjør først og 
fremst for å få trafikken (her med de som går) 
til å flyte bedre – øke fremkommeligheten, 
og ikke for å øke sikkerheten primært. Det 
er veldig viktig at man har med seg dette 
som forutsetning videre. Statens vegvesen 
har faktisk ved flere anledninger tatt bort 
fotgjengerfelt, da disse viste seg å være 
trafikkfeller mer en trafikksikring. 

Grundig planlegging og god sikring av 
kryssingssteder er derfor viktig for å forbedre 
fremkommeligheten for gående uten at dette 
skjer på bekostning av sikkerheten. Dette kan 
oppnås ved å:
•	 redusere kjørefarten forbi gangfeltet
•	 lede gående til sikre kryssingssteder
•	 øke sjåførenes oppmerksomhet overfor 

gående
•	 øke gåendes oppmerksomhet når de 

krysser vegen

For å anlegge fotgjengerfelt er det anbefalt 
å bruke en rekke med kriterier for å vurdere 
behovet for gangfelt: - Fartsnivå, Fartsgrense, 
Trafikkmengde (ÅDT eller antall kjøretøy/
kryssende gående i makstimen) og andel 
tungtrafikk, Hensyn til grupper med spesielle 
behov (skolebarn, eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne), Alternative 

kryssingsmuligheter, Andre lokale forhold 
(for eksempel siktforhold og kurvatur), Om 
gangfeltet inngår i et gangvegnett. Kommunen 
har ikke gjort nøye analyser eller nylige 
målinger på dette, men slik det fremstår nå 
vil området ikke falle innunder kriteriene 
for å anlegge gangfelt. Men vi tar med oss 
eksemplet videre, vi er obs på dette ønske og 
vil gjør en vurdering om denne strekningen 
imøtekommer kriteriene ved neste gode 
anledning.

Men uansett situasjon: Det tryggeste man 
kan gjøre ved kryssing er å stoppe opp, se 
til begge sider, se at det er ledig, og at bilen 
event. stopper, for så å gå over! 

2.
Ena Gjesdal (Oltedal skole):
Det er mange nedslitte leikeplassar i 
Oltedal. Har kommunen ansvar for desse, 
og har kommunen planar om å lage til betre 
leikeplassområder i Oltedal?

Svar: Live Goa (FRP):
Det er vellagene som har ansvar for 
vedlikehold og oppgradering av lekeplassene. 
Vellaget søker og får penger av kommunen til 
vedlikehold og kan også søke om penger til 
nye lekeapparat og lignende. Viss du har ideer 
eller innspill vil jeg anbefale deg og ta kontakt 
med vellaget, de setter stor pris på innspill og 
engasjement.

SPØRSMÅL FRA ELEVENE OG SVAR FRA ADMINISTRASJONEN OG POLITIKERNE

3.
Sarah Gilje (Dirdal skole):
Kommunen finansierer flere turløyper, 
idrettsanlegg og ballbinger på Ålgård, for 
å fremme folkehelsen. Er det aktuelt for 
kommunen å investere i ballbinge ved Dirdal 
skole? Vi har pr i dag en bitteliten ballbinge på 
ca 10 x 8 m som skal benyttes av 150 elever 
i alderen 6-16 år. En ny og større ballbinge 
ville ført til mer aktivitet for de eldre elevene, 
høyere trivsel og også noe Dirdal idrettslag 
kunne lånt til treninger om det blir aktuelt.

Svar: Årstein Skjæveland (kommunalsjef 
for kultur og samfunn):
Ordfører, barn og unges kommunestyre – takk 
for et godt spørsmål Sarah. Det er veldig viktig 
med gode og attraktive uterom som inviterer 
til lek og aktivitet. Og det er helt rett som dere 
sier – dette er viktig for folkehelsen. Vi forstår 
godt at elevene på Dirdal gjerne vil ha en 
større ballbinge.

Per i dag så har ikke kommunen konkrete 
planer om å oppgradere uterommet på Dirdal 
skole. Dette betyr imidlertid ikke at dette ikke 
kan skje. Hvis Dirdal skole ønsker å forbedre 
uteområdet sitt med nye anlegg, som for 
eksempel en ballbinge, er det viktig at noen 
tar ansvar for dette og driver prosjektet frem. 
De aller fleste anleggene på Ålgård har blitt 
bygget fordi et vellag eller et idrettslag sto på 
for å få det til. Bærland skole er også i gang 
med å oppgradere uteområdet sitt med to 
aktivitesanlegg, og her er det rektor og FAU 
som jobber med dette. De har, sammen med 
elevene, planlagt hvordan anleggene skal se 
ut og de har også satt av egne midler og søkt 
og fått tilskudd hos blant annet Sparebank 
Stiftelsen. 

I tillegg til egne midler og eventuelle 
sponsormidler er det mulig å søke noe som 
heter spillemidler til ballbinger og andre 
uteanlegg som er tilgjengelige for alle - eller for 
det som heter uorganisert aktivitet. Gjennom 
denne ordningen kan en få dekket hele 50% 
av kostnadene. Hvis en ballbinge koster kr. 
400 000, vil en få kr. 200 000 i tilskudd. Men 
da kan ikke anlegget brukes til organisert 
aktivitet, som for eksempel trening i regi av 

et idrettslag–i dette tilfellet Dirdal IL. For hele 
poenget med anlegget er at hvem som helst, 
når som helst kan stikke ned å bruke det. Det 
er ikke mulig å si at anlegget ikke er ledig fordi 
noen har fast trening der. Derfor er det viktig 
at dere før dere eventuelt starter arbeidet 
med et nytt aktivitesanlegg, jobber godt med 
å definere behovet; Hvilket anlegg trenger vi 
aller mest i Dirdal? Da er det viktig å se på 
helheten. Vi vet at Dirdal Idrettslag ønsker seg 
en kunstgressbane på stadion. Hvis denne 
kommer er det da også behov for en ballbinge 
med kunstgress, for eksempel? Kanskje er det 
en annen type anlegg som da hadde vært mer 
aktuelt? I det siste så har det også blitt mye 
fokus på miljøperspektivet ved ballbinger med 
kunstgress og kunsgressbaner. De bittesmå 
gummikulene forsvinner ned i kummer og 
avløp og blir etter hvert til et stort miljøproblem.  
Her er det mange ting en må tenke på.

En kort oppsummering til slutt. Hvis dere 
ønsker en nytt anlegg er det lurt å:
•	 Finne noen som driver prosjektet fram - 

rektor, FAU, elevrådet eller andre.
•	 Jobbe godt med å definere behovet. Hvilket 

anlegg trenger vi og har vi aller mest lyst 
på i Dirdal?

•	 Finne ut hvor mye det koster og hvordan 
vi skal betale for det. Halvparten dekkes 
av spillemidlene, men den andre halvdelen 
må vi finne penger til selv, for eksempel 
gjennom dugnad, sponsormidler eller 
kommunale midler. 

•	 Når dette er avklart kan dere ta kontakt 
med oss i kulturavdelingen. Vi hjelper til 
med å søke spillemidler og kan også hjelpe 
med andre praktiske ting undervegs.
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4.
Matheo Skjæveland Gilje (Dirdal skole):
Kommunen arbeider for en borgerbuss. 
Hvordan er det tenkt at vi i Dirdal kan dra nytte 
av denne bussen? Kan den bestilles på dagtid 
dersom klasser skal av gårde til ulike steder 
og arrangementer? Kan den benyttes på 
ettermiddagstid slik at barn og unge kan delta 
på fritidstilbud lagt til Ålgård?

Svar: Ordfører Frode Fjeldsbø (AP):
Jeg har valgt å svare på spørsmål 4 og 5 under 
ett. De handler begge om transport, og er 
knyttet til det vi i Smart Gjesdal har jobbet med 
under merkelappen Smart mobilitet. Som dere 
vet er Gjesdal blitt en Smart-kommune. Det 
betyr blant annet at vi skal jobbe for løsninger 
som er teknologisk smarte og moderne og 
løsninger som gjør at vi forurenser mindre. 
Både gondolbane, tog, førerløse busser 
og borgerbuss har vært diskutert i denne 
sammenhengen.

Mange steder i verden bygges det 
gondolbaner. Ikke bare for å frakte skiturister 
opp i slalåmbakkene, men også for å skape 
bedre framkommelighet i byer. For Ålgård er 
nok dette ikke så sannsynlig, selv om vi ikke 
skal utelukke det.

At Ålgårdbanen åpnes opp på nytt, er mer 
sannsynlig. Den er faktisk aldri formelt lagt 
ned, det går bare ikke tog langs banen. For to 
år siden fikk vi laget en såkalt mulighetsstudie 
for Ålgårdbanen. Denne viser at en gjenåpning 
er realistisk og kan bli lønnsom dersom Ålgård 
og Figgjo fortsetter å vokse. Av den grunn både 
tror jeg på og arbeider jeg for en gjenåpning av 
Ålgårdbanen, men det ligger nok noen år fram.
Borgerbuss er et spennende prosjekt vi jobber 
med for tiden. Målet med dette er at vi skal lage 
en ny form for kollektivtrafikk, der sjåførene er 
frivillige. Dette kan vi gjøre ved å samarbeide 
med ulike lag og foreninger. Når og hvis vi får 
dette til, er det meningen at det kommer på 
plass borgerbusstilbud som kan brukes både 
av unge og gamle på Gilja/Dirdal. 

Det blir spennende å se hva som kommer på 
plass først av borgerbuss og selvkjørende 
buss i Gjesdal. Vi arbeider nemlig også med 
alternativet selvkjørende busser, der målet er å 
få på plass en rute for selvkjørende buss/busser 

innen 2022. Mer info om både borgerbuss- 
og selvkjørende busser – vil komme snart. 
Administrasjonen jobber i disse dager med 
å sy sammen et opplegg for kommunens 
satsning og arbeid med smart mobilitet. Dette 
vil bli presentert for innbyggerne.

5.
Noah Skår (Bærland skole):
Vil det komme gondolbane og togbane til 
Ålgård? Skjer det noe mer her?

Svar: Ordfører Frode Fjeldsbø (AP):
Se under spørsmål 4

6.
Anna Taksdal (Bærland skole):
Mye rykter om selvskading, slåsskamper og 
narkotika på GUS. Kjenner politikerne til dette, 
og gjør dere noe med det?

Svar: Astrid R. Førli (AP):
Først vil jeg bare si at Anna Taksdal, stiller et 
veldig godt og reflektert spørsmål, det er viktig 
at dere tar opp det dere er opptatt av, og at 
dere er opptatt av den skolen dere skal gå på 
etter dere er ferdige med barneskolen. Veldig 
bra Anna!!

Du spør om: Mye rykter om selvskading, 
slåsskamper og narkotika på GUS.Kjenner 
politikerne til dette, og gjør dere noe med det?

Jeg kjenner ikke til rykter om narkotika på 
GUS, men det vi politikere er klar over, er at 
mange ungdommer både i Gjesdal og i resten 
av landet sliter med ulike problemer, og et av 
de er selvskading slik du beskriver.

Vi som politikere er klar over dette og har derfor 
blant annet prioritert å sette av mer penger 
slik at vi kan ansette en ekstra helsesøster. Vi 
tenker at vi må velge å bruke penger på barn 
og ungdommer, på at de har noen å spørre 
om de opplever å ha det vanskelig med denne 
problmestillingen eller andre vanskelige ting. 
Vi som politikere skal følge ekstra godt med på 
hvordan barn og unge har det i vår kommune, 
og derfor følger vi ekstra godt med på hva 
dere svarer på når dere har elevundersøkelse 
på skolene deres.
•	 Da spør vi skolesjefen - hvorfor svarer 

elevene slik, og hva må vi gjøre for å hjelpe
•	 Vi sitter også en politisk representant 

på hver barnehage og på hver skole, i et 
utvalg som heter SU, et samarbeidsmøte i 
sammen med elevrådet. Når de forteller om 
saker de er opptatt av, følger vi ekstra godt 
med. Derfor er det veldig viktig at alle tar 
opp de sakene de er opptatt av i klassens 
time, slik at de som sitter i elevrådet kan 
ta det opp slik at både de som jobber 
på skolen blir klar over dette, og vi som 
politikere blir klar over det, og kan være 
med å prioritere tiltak slik at alle barn og 
ungdommer får det bedre. 

•	 Vi er spesielt opptatt av at alle barn skal 
ha samme muligheter for en god skole 
og for at alle barn skal kunne ha gode 
aktiviteter på fritiden. Det tenker vi er viktig 
for å hindre at ungdommer får problemer 
senere, og vi passer på at kommunen vår 
har gode tilbud for alle.

7.
Andrew Lawson (Solås skole):
Hva kan kommunen gjøre for å få et godt miljø 
og mindre søppel i kommunen?

Svar: Margunn Nedrebø (SP):
Søppel  høyrer ikkje til i naturen og er med og 
øydelegg miljøet. Det hadde ikkje vore noko 
problem, dersom alle hadde rydda opp etter 
seg. Vi treng  nok ein del vaksen- opplæring 
her.  Eg trur mange gonger at ungar og godt 
vaksne best i ta med seg søppelet sitt.

Konkrete tiltak kan ver :
•	 Fleire gode offentlege søppeldunkar der 

folk er. Med gode meiner eg dei må ver lette 
å kaste  søppel oppi, men fuglane og kattar 
må ikkje kome oppi og dra ut søppelet.

•	 Byggjeplassar må ver flinkare å handtere 
søppel,  så ikkje plast og anna søppel fyk 
vekk. 

•	 Bøndene må rydde vekk plasten etter 
siloballane, så det ikkje heng på gjerde og 
oppi trea. 

•	 Rydde dugnadar , heile kommunen ryddar.  
Faste dagar i året.

•	 Eit drøyme  ønske frå meg, var at det ikkje 
gjekk å opna vindauga på bilar som køyrar. 
Eg trur at mykje av søppelet vart kasta ut 
or bilar i fart. Vi ser mykje mat emballasje 
og tome boksar langs vegane. For meg 
som bonde, er det min store skrekk, at brus 
og ølboksar vart kasta der me slår gras til 

dyra. Ein øydelagt  boks er som ein kniv, 
og kan bety den visse død for storfe. Den 
skjære opp  dyret  innvendig. 

Gjesdal kommune er heldige, som har ”Den 
grøne garden”. Det er ein god gjeng med 
pensjonistar, som går og ryddar  søppel  på 
Ålgård. Dette må ikkje ver ”ei sovepute” for 
oss andre som bur i kommunen.  For dersom 
alle tek sitt, så har vi ikkje dette problemet.

Miljø er også reint vatn.
•	 Kommunen må ha god kontroll på at røyr 

for avløpsvatn og kloakk er tette.
•	 Plastkuler frå kunstgrasbaner og ballbingar, 

må ikkje hamne i bekker, elver og vatn.
•	 Plast og søppel må ikkje i vatn, plast må 

resirkuleras. 
•	 Bøndene må bare gjødsla i vekstsesongen, 

når  graset veks og tek til seg næringa.
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8.
Lukas Sandvik (Solås skole):
Hva gjør kommunen for å få flere gatelys på 
gangstier og i gater. Blir det gjort noe for å 
fikse gatelysene?

Svar: Varaordfører Henry Tendenes (H):
Når det bygges nye veier og sykkelstier får 
disse også gatelys, i alle fall som regel. Godt 
lys her er viktig.

Dersom en vei ikke har lys, og det er ønskelig 
å få bygget belysning, må dette bli prioritert inn 
i investeringsbudsjettet. Her er det jo kamp om 
midlene til mange gode tiltak hvor politikerne 
skal beslutte og fatte vedtak om. Det er da vi 
sier ”det viktigste først”, og det kan godt være 
at i noen tilfeller er det lys på veien.

I det budsjettet vi er inne i nå sa vi/flertallet f.eks 
at Dirdal og Oltedal skal få bedre lys på tur- og 
sykkelstier i den kommende fireårsperioden.

Noen ganger er det også slik at ikke alle vil ha 
lys rundt seg. Når vi tenker oss om, så er det 
blitt så mye lys rundt oss at vi nesten ikke ser 
stjernehimmelen. Da går vi også glipp av noe 
som er verd å tenke på. 

I den turstien som i distriktet er mest brukt, 
turstien rundt Melsvatnet mellom Ålgård og 
Bryne, der er det sagt. De alle fleste vil heller 
ha det mørkt der om kvelden. Det er stilig å gå 
med hodelykt, samtidig som stjernehimmelen 
over Jæren er en opplevelse.

Det som er prioritert inn i planen nå, er utskifting 
av de gamle kvikksølvpærene. Vi har nå tre-
fire år på oss for å skifte alle disse, siden de 
ikke er lovlige i bruk etter det. Dette er store 
summer som går til dette, og som gjøres over 
hele landet.

9.
Elisabeth Helland (Ålgård skole):
Perlå er som kjent mye brukt. Har kommunen 
en plan for å rydde opp i og oppgradere Perlå? 
Det ligger for eksempel glasskår i grusen og 
stigen ned i vannet er ødelagt. Det hadde vært 
fint med sand i stedet for grus. Det hadde også 
vært kjekt med flere flyteleker i vannet. Kan 
eventuelt noe gjøres på en organisert dugnad?

Svar: Andreas Eidsaa jr. (KRF):
Først må jeg bare få skryte av deg Elisabeth 
og alle dere andre her inne. Det er så bra at 
dere tar ansvar og sitter i elevrådene og at 
dere engasjerer dere for å lage gode miljø på 
skolene våre.

Aldri undervurder den muligheten du har til å 
prege skolen din og kommunen vår med din 
stemme!

I sist uke var jeg i Parkland i Florida hvor jeg 
traff ungdommer som gikk på den skolen hvor 
det var en tragisk skyting for 2-3 uker siden, og 
hvor 16 ungdommer og en trener ble drept på 
skolen i skoletiden av en annen elev. Kanskje 
dere hørte om det på nyhetene. 

Nå har disse ungdommene engasjert seg for 
strengere våpenlover, og allerede nå skjer det 
endringer i USA. Mange butikker selger ikke 
lenger våpen til de som er under 21 år. Disse 
ungdommene endrer landet sitt.  

Nå er heldigvis ikke situasjonen så dramatisk 
i Gjesdal kommune, men dere kan allikevel 
være med å bety en forskjell. For eksempel 
med å stoppe nettmobbing, som faktisk kan 
være like farlig som skyting med kule. For 
nettmobbing sårer og merker mennesker, av 
og til for resten av livet. Derfor må vi sammen 
si stopp!

Elisabeth, takk for et godt spørsmål!
 
Perlå er viktig for våre innbyggere, ikke minst 
for barn og unge. Det er en av de viktigste 
samlingspunktene på gode sommerdager og 
en plass vi er stolte av med de flotte høye 
trærne og det fine Edlandsvatnet som ligger 
framfor.
 
Jeg måtte sjekke opp spørsmålet ditt med 

kommuneadministrasjonen siden det er de 
som passer på Perla i det daglige: Her fikk jeg 
dette svaret:
 
Kommunen har ingen planer om å oppgradere 
Perlå. Perlå er oppgradert som park, med 
griller, søppeldunker, vollyballbane, brygge, 
sandstrand og gruste stier. Nå er det opp 
til brukerne å passe på at Perlå bevares og 
fremstår like fin. Gartneravdelingen klipper i 
sommerhalvåret for å holde området pent og 
innbydende. Dersom borgerne på Ålgård, som 
er brukere av Perlå, ikke utøver god folkeskikk 
og rydder etter seg, vil Perlå synke i verdi som 
rekreasjonsområde.
Kommunens gartnere bør ikke gå som 
barnepiker for å rydde etter borgerne, det blir 
feil bruk av skattebetalernes penger.
Men dette avgjør også våre politikere dersom 
de vil bevilge midler for å rydde borgernes 
etterlatenskaper.  
Normalt sender vi en mann innom mandag 
morgen for å se at området ser ryddig ut, og 
for eventuelt stenge av ved hærverk.

Som politiker og som en som er veldig glad i 
Perlå, så vil jeg legge til følgende:
Jeg har lyst til å utfordre elevrådet på Ålgård 
skole til å fordele ansvaret mellom de eldste 
klassene for å rydde en gang i uka på dugnad 
i sommerhalvåret. 

Da vil også flere få eierfølelse og dermed 
passe på enda bedre at det ikke blir liggende 
igjen graps etter oss.
 
Så tenker jeg at det er en spennende ide å 
se hvor mye det ville koste å fått litt bedre 
sånn syden-sand innerst i perlå. Kanskje det 
ikke koster så mye. Og stigen ned i vannet 
må fungere bra. Det tror jeg kommunen kan 
ordne.

Så til elevrådet på Ålgård skule: Tar dere 
utfordringen med å arrangere en dugnad?

10.
Elisabeth Helland (Ålgård skole):
Ålgård skole bør få en større gymsal. Den er 
for liten og slik situasjonen er i dag har deler 
av mellomtrinnet gym i gymsalen på GUS.

Svar: Jone Haarr (kommunalsjef for 
opplæring):
Takk til Elisabeth for et godt spørsmål. Skal vi 
få et godt liv, så må vi bruke kroppen vår. Det å 
bli sittende mye i ro er ikke bra for kroppen vår, 
ja vi kan rett og slett få en dårligere kropp som 
ikke klarer mye og som lettere blir syk. Derfor 
er jeg glad for spørsmålet ditt. Det betyr at du 
er opptatt av at elevene skal ha god mulighet 
for å kunne drive med gym, kroppsøving, lek 
og idrett. 
Jeg er klar over at gymsalen på Ålgård 
skole kunne vært større og bedre. Gjesdal 
kommune ønsker å gode bidra til at vi har gode 
idrettsforhold for som bor i Gjesdal. Gjesdal 
kommune kan sammenliknes med en familie. 
En familie har ofte lyst til mye. En har kanskje 
lyst til å pusse opp huset, ja kanskje til og med 
bygge ut huset, familien har kanskje lyst til å 
kjøpe ei hytte og gjerne en ny bil. Alle familier 
vet at vi kan ikke gjøre alt dette på engang uten 
at vi har penger til det. Slik er det med Gjesdal 
kommune også. Kommunestyret i Gjesdal vet 
at Gjesdal ikke har råd til alt og politikerne må 
da lage en rekkefølge på det de har lyst til å 
gjøre. Det er det som heter prioritering. 

Det som Gjesdal har prioritert det skal brukes 
mye penger på nå de neste årene er: Utvide 
Solås skole (over 65 millioner), få til en 
basehall eller en ny innendørs hall, i samarbeid 
med fotballen kanskje få til en fotball hall, 
lage en tunell slik at en kan legge til rette 
for å få til tomter, pusse opp svømmehallen 
og gjøre ferdig i sentrum. På Ålgård skole 
er dere så heldige at det også er bestemt 
av politikere, at det skal startes opp med å 
lage en aktivitetspark på Ålgård skole og at 
fotballbanen skal få kunstgress. Jeg tror at det 
kan foregå mye god fysisk aktivitet uten at en 
får større gymsal i denne omgang. Avstandene 
på Ålgård er små og det at elevene må gå til 
GUS for gym eller svømming er jo også en del 
av en viktig fysisk aktivitet som kroppen har 
godt av. Oppsummert så vil det nok ikke bli 
noen utvidelse av gymsalen på Ålgård skole 
de neste årene.
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11.
Oddvar Michaelsen (GUS):
Hvorfor er det rusboliger ved siden av kirken/
ungdomsklubb?

Svar: Knut Underbakke (kommunalsjef for 
helse og velferd):
I Gjesdal er vi opptatt av at alle dei som har 
behov for ein bustad for  som treng det. I ein 
kommune med 12 000 innbyggjarar  er det 
nokon som har særlege behov for ein tilpassa 
bustad og som har behov for hjelp/tilsyn 
gjennom heile døgnet. For den målgruppa 
som vi har hatt bustad til er det innbyggjarar 
som har utfordinga med å klare seg åleine. 
Derfor har vi laga bustadar som er særleg er 
tilpassa denne målgruppa- bustadane er noko 
det vi kalla robust, tåler litt meir, lettar å halde 
reine og vedlikehalde. 

Kvifor ligg omsorgbustadane ved kyrkja/
ungdomsklubben. Det er fleire grunnar til 
dette. Det er først og fremst her base får våre 
kommunale tenester til innbyggh\jrar som 
treng tenester 24/7. Vi meiner at vi skal sklare 
åivartea heilskapen – det betyr for alle som 
bur der, går i kyrkja og ungdomsklubben og 
dei som bur i omsogsbustadane. 

12.
Elisabeth Helland (Ålgård skole):
Hva er planen med flerbrukshall/turnhall?

Svar: Bjørn Schaal (H):
Hallkapasiteten i Gjesdal er sprengt og 
mange kniver om tid i hallene. Derfor ble 
det i desember når budsjettet for 2018 ble 
laget bestemt av politikerne at det skal tas 
utgangspunkt i bygging av en ny basishall 
på Solås for å hjelpe på med plass i hallene 
og gi mer treningstid til idrettene som bruker 
hallene.

Etter budsjettet ble bestemt, tidlig i år så kom 
det frem ønske fra både Gjesdal idrettsråd 
og idrettene som bruker hallene i dag, at de 
aller helst vil ha en flerbrukshall istedenfor en 
basishall. Dette for å få ennå bedre plass og 
kapasitet enn i dag, som absolutt trengs. Og 
ikke minst en skikkelig kamparena for Ålgård 
HK!

For å få dette til må idretten og kommunen 

gå sammen. Forrige møte i kommunestyret 
ble vi politikere orientert om saken og stilte 
oss positive til å gå videre med denne ideen. 
Fremover skal en gruppe med politikere, 
kommunen, lederne i idrettslagene og Gjesdal 
idrettsråd gå sammen og jobbe videre med 
hvordan vi kan få til en fullverdig flerbrukshall 
istedenfor en mindre basishall som var den 
opprinnelige planen.

Fordeling av 110.000,-
Hvert år får BUK i oppgave å fordele 60.000,- til et tiltak som skal gagne barn og unge i 
Gjesdal kommune. I fjor gikk pengene til kantineautomater for ungdomstrinnene. Dette 
ble løst slik at det ikke kostet noe særlig. Dermed fikk BUK i år en restsum på 50.000,- 
slik at de totalt skulle fordele 110.000,-

Prosess:
Hvert elevråd stiller til BUK med et forslag fra sitt elevråd. Hvert forslag blir presentert 
for BUK og så blir de diskutert på hvert bord. Det er mulig å legge til nye forslag eller 
justeringer etter diskusjon i gruppene. Når nye forslag er blitt lagt frem kan alle stemme 
på forslagene. Man kan kun gi stemme til ett av forslagene. Dersom det blir mange nye 
forslag så blir det sto stemmerunder. De to forlagene som får mest stemmer blir stemt 
stående igjen og alle får stemme på nytt - en stemme. Det forslaget som så sitter igjen 
med flest stemmer, går igjennom.

Foto: s.6, s 7 Pixabay, s.9 Shutterstock, s. 10 Geir Einarsen, s. 11 Reidun Solli Skjørestad, s. 12 Ungdomshuset Stasjonen Crew
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FORSLAGENE SOM KOM INN FRA ELEVRÅDENE

SOLÅS SKOLE:
Flere gode bøker og spill til biblioteket. Morsomme, spennende, action, fakta og kule (til 
Gjesdal folkebibliotek). Dette forslaget vil komme alle barn og unge i kommunen til gode

Andrew Lawson presenterer forslaget.

BÆRLAND SKOLE:
Vi ønsker pengene skal brukes på flere søppeldunker på turstier og i gatene rundt på Ålgård. 
Dette ønsker vi fordi vi vil at det skal være ryddig og fint på Ålgård og i Gjesdal kommune. I 
dag er det litt for mye søppel langs gangstier. Dette kan bli bedre dersom det kommer flere 
søppeldunker.

Oscar Efteland presenterer forslaget.

ÅLGÅRD SKOLE: 
Opprette/utvide tilbudet til Ungdomshuset Stasjonen, slik at det også inkluderer 5-7 trinn. 
Unger og ungdom trenger et sted å være. Det blir lett til at de henger på Amfi og Norwegian 
Outlet.

Elisabeth Helland presenterer forslaget.

GJESDAL UNGDOMSSKOLE:
Bedre gratis nett i kommunen på fellesområder der det er mange folk (alle offentlige steder, 
ikke bare sentrum). Hva er «Smart City» uten Wi-fi?

Thea Høivik presenterer forslaget.

DIRDAL SKOLE:
Elevene ved Dirdal skole opplever ofte at de ikke får delta på arrangementer som elever i 
resten av kommunen får delta på, da skolen får store transportutgifter til disse arrangementene. 
Dette gjelder flere tilbud ved Limagarden, Tinestafetten, o.l. Vi ønsker derfor at Dirdal skole 
skal bli tilgodesett penger som kan brukes på transport til ulike elevarrangement.

Dersom vi skal komme med forslag om hvordan pengene kan fordeles, er vårt forslag og 
begrunnelse som følger: I fjor var det bare GUS som brukte en mindre del, og året før ble alt 
prioritert til Ålgård sentrum. Vårt forslag i år er at pengene fordeles slik: Oltedal kr 25 000 + 
Dirdal kr 25 000 + GUS kr 30 000 + Bærland kr 10 000 + Solås kr 10 000 + Ålgård kr 10 000.

Cecilie Teigland Houler presenterer forslaget.

OLTEDAL SKOLE:
Vi ønskjer å dele summen på alle skulene. Då ville alle skulane fått ein stor sum til å dekke 
behov som er viktige for skulen og elevane der. Denne gongen har vi ein del pengar og vi 
hadde då fått mulighet til å kjøpe noko som vi ellers ikkje hadde hatt råd til. Oltedal skole 
ønsker å kjøpe digitale hjelpemiddel som t.d. smartboard og fikse opp deler av uteområdet. 

Marte Lima Espeland presenterer forslaget.

Etter diskusjon i gruppene ble også følgende forslag lagt fram til avstemming:

1.	 60	000	til	Wifi	på	Ålgård.	25	000	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole.
2. 30 000 hver til Oltedal og Dirdal skole, og 50 000 til Gjesdal folkebibliotek.
3.	 90	000	til	Wifi	i	sentrum.	10	000	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole.

Det	ble	stemt	over	hvert	av	forslagene	og	de	fikk	følgende	antall	stemmer:

1. Nye bøker og spill til Gjesdal folkebibliotek – ingen stemmer
2. Flere søppeldunker på turstier i Gjesdal – ingen stemmer
3. Utvidet tilbud på Ungdomshuset Stasjonen– ingen stemmer
4.	 Wifi	på	alle	offentlige	steder	i	Gjesdal	–	2	stemmer
5. Fordele penger på alle skolene etter følgende fordeling: Oltedal kr 25 000 + Dirdal kr 25 000 
+ GUS kr 30 000 + Bærland kr 10 000 + Solås kr 10 000 + Ålgård kr 10 000. - – ingen stemmer
6. Fordele summen likt på alle skolene – 2 stemmer
7.	 60	000	til	Wifi	på	Ålgård.	25	000	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole	–	18	stemmer
8. 30 000 hver til Oltedal og Dirdal skole, og 50 000 til Gjesdal folkebibliotek – 1 stemme
9.	 90	000	til	Wifi	i	sentrum.	10	000	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole	–	11	stemmer

Deretter ble forslag 7 og 9 satt opp mot hverandre. Stemmetallene fordelte seg slik:

-	 60	000	til	Wifi	på	Ålgård.	25	000	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole	–	21	stemmer
-	 90	000	til	Wifi	i	sentrum.	10	000	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole	–	13	stemmer

Vedtak:
60	000	kr	til	Wifi	på	Ålgård.	25	000	kr	hver	til	Oltedal	og	Dirdal	skole.	

Ålgård, 08.03.18

Frode Fjeldsbø
ordfører
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Ordfører og BUK ordfører takket for alle gode innspill og ønsket alle vel hjem!

Barn og unges kommunestyre ble sendt på kommune tv og du kan se sendingen her: 
https://gjesdal.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=K&cid=1&movieID=12&autoplay=true

https://gjesdal.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=K&cid=1&movieID=12&autoplay=true

