Haugesund kommune
Ordføreren

PROTOKOLL FRA BARNAS BYSTYRE 12 MARS 2019 KL. 09:30
Følgende representanter deltok i Barnas bystyre 2019:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Representanter
Fredrik Sakkestad
Sander Bøe Veldt

Emma Stømsvold Spangberg
Teodor Mc Donald Bygland
Truls Storstein
Karoline Bjerknes
Kristiand Bjørkli Larsen
Simen Opedal Landa
Sunniva Norheim
Tatiana Natalia Galazka
Henrik Gilje Birkeland
Mathias Bakken Myklebust
Mina Medhaug Rossebø

Frøya Størksen Kristensen
Victoria S. Claussen
Mathea Bringedal
Kristoffer Heien
Alida Askeland Hagland
Adrian Stølsmark Paulsen
Lars Haaland Lofthus
Alexandra Emmelhainz
Sofie Mæland
Jonas Sampson
Maria Øygard Poptamas
Alanas Paulikas
Bjørn-Oscar Thoresen
Sander Stakkestad
Erik Vespestad
Magnus Kleiveland Skår
Eivind Færaas Erntsen
Marcel Felecian
Christoffer Skagerlind
Håvard Borgø
Julie Tindeland
Guro Kallevik Leite
Jan Oma Dahle
Nora Sandtorv
Brage Hugvik
Tiril Hugvik
Lilly Ane Birkeland Jakobsen
Tora Lofthus
Martine Øverlid
Marius W. Utne

Hanes Jacobsen
Tiril Fossum

Besøksadresse
Rådhusgt. 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Gard skole
Gard skole
Gard skole
Gard skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Rossabø skole
Rossabø skole
Rossabø skole
Saltveit skole
Saltveit skole
Solvang skole
Solvang skole
Solvang skole
Hauge skole
Hauge skole
Hauge skole
Røvær skole
Røvær skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Brakahaug skole
Brakahaug skole
Steinerskolen
Steinerskolen
Danielsen skole
Danielsen skole
Haugesund International School
Haugesund International School

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks
52 74 30 31

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

45 voterende

Fra administrasjonen deltok:
Ole Bernt Thorbjørnsen
Alise Vea
Simon Nesse
Louise Kvitvang
Vegard Forberg

kommunedirektør
konst.kommunaldirektør teknisk
kommunaldirektør kultur idrett og frivillighet
rådgiver skole
avdelingsleder park og friluft

Innkalling og saksliste godkjent

Barnas Bystyre 2019 har gjort følgende vedtak:

SAK 1: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BARNAS BYSTYRE 19. APRIL 2018
Saksprotokoll i Barnas bystyre 19.04.2019
Enstemmig vedtatt
Vedtak i Barnas bystyre 12.03.2019
Protokollen godkjennes

SAK 2: ALLE SKAL FÅ
2.7

Alle skal få – forslag fra Haraldsvang skole
Vi vil gjerne dele ut 5.000 kr til alle de 15 skolene i kommunen vår, vi ønsker også at Breidablikk
læringssenter inkluderes. Da kan elevrådet ved hver skole selv velge, hva de vil bruke pengene til.
Haraldsvang ønsker at resterende kr 75 000,- skal fordeles på antall elever per skole, da de
største skolene har større kostnader for å arrangere aktivitetsdager, investere i utstyr ol. enn
mindre skoler.
Med pengene som vi fikk tildelt i fjor har Haraldsvang blant annet investert i utstyr til
trivselsaktiviteter i friminuttene. Vi har også kjøpt inn egen pc som styrer elevenes infoskjerm.
Forslag til vedtak 150.000,-

Behandling i barnas bystyre 12.03.2019:
Innstilling endret til 4000,- pr skole til sammen 120.000,Enstemming vedtatt.
Vedtak i barnas bystyre blir som følger:

Barnas bystyre vedtar at det fordeles ut 4.000 kr til alle de 15 skolene i kommunen
vår, vi ønsker også at Breidablikk læringssenter inkluderes. Da kan elevrådet ved hver
skole selv velge, hva de vil bruke pengene til.
Barnas bystyre ønsker at resterende kr 60.000,-- skal fordeles på antall elever per
skole, da de største skolene har større kostnader for å arrangere aktivitetsdager,
investere i utstyr ol. enn mindre skoler.

vedtak 120.000,-
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3.5

Flytebrygge i Haraldsvang forslag fra Lillesund skole
Elevene ved Lillesund ønsker en oppankret flytebrygge i Haraldsvang. Vi tror den vil bli mye brukt
i sommerhalvåret og noe som ville komme alle skoleelevene i Haugesund til gode. Vi har fått info
om at det vil koste rundt 50.000,-

Forslag til vedtak 50.000,Behandling i barnas bystyre 12.03.2019:
Enstemming vedtatt.
Vedtak i barnas bystyre blir som følger:

Barnas bystyre ønsker en oppankret flytebrygge i Haraldsvang. Vi tror den vil bli mye brukt i
sommerhalvåret og noe som ville komme alle skoleelevene i Haugesund til gode.

vedtak 50.000,SAK 6: BARNEAVDELINGEN HAUGESUND SYKEHUS

6.3

Forslag fra Haraldsvang skole
Videre utvikle ungdomsrommet på sykehuset
Mange ungdommer i alderen 10 – 18 år må dessverre av ulike årsaker tilbringe ulik tid på
sykehuset. Flere av dem melder tilbake at dagene kan bli lange fordi det er et minimalt tilbud om
aktiviteter til denne aldersgruppen. Barneavdelingen er godt utstyrt med aktiviteter for de minste
barna men vår aldersgruppe synes ikke det er kjekt med bamser og lego. Vi vil derfor at det skal
kjøpes inn utstyr tilpasset ungdom. For eksempel abonnent på Netflix, HBO, Via Play og bøker for
ungdom. Det bør også arrangeres fellesaktiviteter tilpasset ungdom. Vi ønsker at ungdomsrådet i
Helsefonna konfereres før innkjøp.
Forslag til vedtak: Det bevilges kr 50 000 til ungdomsrom

Behandling i barnas bystyre 12.03.2019:
Innstilling endret til 30.000,Enstemming vedtatt.
Vedtak i barnas bystyre blir som følger:

Videre utvikle ungdomsrommet på sykehuset
Mange ungdommer i alderen 10 – 18 år må dessverre av ulike årsaker tilbringe ulik tid
på sykehuset. Flere av dem melder tilbake at dagene kan bli lange fordi det er et
minimalt tilbud om aktiviteter til denne aldersgruppen. Barneavdelingen er godt
utstyrt med aktiviteter for de minste barna men vår aldersgruppe synes ikke det er
kjekt med bamser og lego. Vi vil derfor at det skal kjøpes inn utstyr tilpasset ungdom.
For eksempel abonnent på Netflix, HBO, Via Play og bøker for ungdom. Det bør også
arrangeres fellesaktiviteter tilpasset ungdom. Vi ønsker at ungdomsrådet i Helsefonna
konfereres før innkjøp.

vedtak 30.000,-
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Fra Saltveit skole:
Vi ønsker bedre beskyttelse til skole-Pc-ene. Årsaken til dette er at de vi synes de vi fikk utlevert sammen
med Pc-ene er veldig dårlige. De er ikke vanntette og veldig tynne, så Pc-ene blir ødelagt om de blir utsatt
for støt. Vi trenger beskyttelsesmapper som faktisk beskytter Pc-ene våre. De bør være tykkere og
støtabsorberende og ha et vanntett stoff. Saltveit skole, som er en erfaren Ipad-skole, ville ikke godkjent
de mappene vi har fått utlevert.

Enstemmig vedtatt: Saken oversendes det voksne bystyret

Forslag fra Haraldsvang skole:
Lys rundt hele Skeisvatnet og mere lys i Vangen
Flere av barna og elevene i Haugesund bruker sykkel og gangstiene i Vangen daglig. Det er greit med
belysning på hovedstiene, men hele vangen burde være belyst, da vil det også føles tryggere å ferdes der
om kvelden.

Enstemmig vedtatt: Saken oversendes det voksne bystyret

Bedre måking/salting av skolevei /fortau samt skoleområder
I kuldeperioder i Haugesund er det vanskelig å unngå isbelagte veier og områder, det må være mulig å få
måket og strødd før ulykkene tar plass. Spesielt på skoleveier og skoleområder.

Enstemmig vedtatt: Saken oversendes det voksne bystyret
Forslag fra Lillesund skole:
Utbedring av lekeområdet ved Gina:
Representantene for Lillesund skole har flere ganger i Barna bystyre, fremmet saker som går på utbedring
av lekeområdet ved Gina. Disse forslagene har aldri fått flertall. Vi forstår at det kan bli vanskelig å få
flertall for å ruste opp et område som for det meste brukes av elevene sør i byen. Vi utfordrer derfor det
voksne bystyret til å bevilge midler til en generell opprustning av lekeområdet ved Gina.

Enstemmig vedtatt: Saken oversendes det voksne bystyret
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Votering alle saker:

SAK 1: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BARNAS BYSTYRE 19. APRIL 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes
(protokollen fra 2018 ligger vedlagt denne innkalling)

Saksprotokoll i Barnas bystyre 12.03.2019
Enstemmig vedtatt
Vedtak i Barnas bystyre 12.03.2019
Protokollen godkjennes

SAK 2: ALLE SKAL FÅ
2.1

Fordeling til skolene – forslag fra Hauge skole

Trekker saken støtter 2.7

2.2

Fordeling til skolene – forslag fra Solvang skole

Trekker saken støtter 2.7

2.3

Fordeling til skolene – forslag fra Gard skole

Trekker saken støtter 2.7

2.4

Fordeling til skolene – forslag fra Danielsen skole

Trekker saken støtter 2.7

2.5

Fordeling til skolene – forslag fra Skåredalen skole

Trekker sakent støtter 2.7
2.6

Fordeling til trivselstiltak på skolene – forslag fra Brakahaug skole

Trekker saken, støtter forslag til Skåredalen.

2.7

Alle skal få – forslag fra Haraldsvang skole

Enstemming vedtatt.

Forslag til vedtak 150.000,Innstilling endret til 4000,- pr skole til sammen 120.000,-
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2.8

Alle skal få – forslag fra Røvær skole

Trekker saken støtter 2.7

SAK 3: VANGEN (HARALDSVANG)
3.1

Vangen – forslag fra Saltveit skole

Saken trukket
3.2
Vangen, flytebrygge – forslag fra Austrheim skole
Saken trukket
3.3
Vangen, flytebrygge – forslag fra Håvåsen skole
Forslag til vedtak 30.000,Innstilling endret til 50.000,3.4

Vangen, flytebrygge – forslag fra Gard skole

Saken er trukket.
3.5

Flytebrygge i Haraldsvang forslag fra Lillesund skole

Forslag til vedtak 50.000,Enstemmig vedtatt

3.6

Aktivitetsløype i Haraldsvang - forslag fra Lillesund skole

Saken trukket.
3.7

Aktivitetsløype - forslag fra Austrheim skole

Trekker saken

SAK 4: SKATTKAMMERET 4.1

Tilskudd til Skattkammeret – forslag fra Hauges skole

Trekker saken

4.2

Tilskudd til Skattkammeret – forslag fra Danielsen skole

Trekker saken

4.3

Tilskudd til Skattkammeret – forslag fra Brakahaug skole

Trekker saken

4.4

Tilskudd til Skattkammeret – forslag fra Røvær skole
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Trekker saken

SAK 5 EIVINDSVATNET

5.1

Vanntrampoline i Eivindsvatnet – Skåredalen skole
Trekker saken, støtte sak 3.3

5.2

Vanntrampoline ved Eivindsvatnet – Rossabø skole

Trekker saken

5.3

Stupebrett/stupetårn i Eivindsvatnet– Skåredalen skole

Trekker saken

SAK 6: BARNEAVDELINGEN HAUGESUND SYKEHUS

6.1

Forslag fra Solvang skole

I 2018 ble det bevilget penger til et ungdomsrom på sykehuset.
Vi ønsker å bevilge penger til dette formålet i år også. Både barn og unge må av og til ligge på sykehus.
Leker og aktiviteter som er på sykehuset, er ofte beregnet for yngre barn, og gjerne ikke så mye for
ungdommer som er innlagt. Solvang skole foreslår å bruke kroner 50.000,- til ungdomsrommet ved
Haugesund Sjukehus.
Forslag til vedtak 50.000,8 stemmer og falt

6.2
Forslag fra Gard skole
Trekker saken

6.3

Forslag fra Haraldsvang skole
Videre utvikle ungdomsrommet på sykehuset
Mange ungdommer i alderen 10 – 18 år må dessverre av ulike årsaker tilbringe ulik tid på
sykehuset. Flere av dem melder tilbake at dagene kan bli lange fordi det er et minimalt tilbud om
aktiviteter til denne aldersgruppen. Barneavdelingen er godt utstyrt med aktiviteter for de minste
barna men vår aldersgruppe synes ikke det er kjekt med bamser og lego. Vi vil derfor at det skal
kjøpes inn utstyr tilpasset ungdom. For eksempel abonnent på Netflix, HBO, Via Play og bøker for
ungdom. Det bør også arrangeres fellesaktiviteter tilpasset ungdom. Vi ønsker at ungdomsrådet i
Helsefonna konfereres før innkjøp.
Forslag til vedtak: Det bevilges kr 50 000 til ungdomsrom

Innstilling endret til 30.000,-
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Votering enstemmig vedtatt.

SAK 7 KIRKENS BYMISJON
7.1

Forslag fra Røvær skole

Trekker saken

FORSLAG TIL OVERSENDELSE TIL VOKSNE BYSTYRET.
Forslag fra Saltveit skole:

Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret

Forslag fra Haraldsvang skole:
.

Forslag til vedtak: Sakene oversendes det voksne bystyret
Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret

Forslag fra Lillesund skole:

Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret
Alle oversendelser ble enstemmig oversendt til Haugesund bystyre.
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