
Medvirkning av barn og unge i kommuneplanprosessen 

v/ John Trygve Lundeby, prosjektleder kommuneplan 



Sandnes- en ung by  

• Norges 7 største by, overkant av 72 000 innbyggere 

• Årlig befolkningsvekst på over 2 % de siste 15 årene  

• 30 % av befolkningen under 19 år 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/2010_barnas_by/index.html


Hvorfor medvirking barn og unge i planleggingen? 

- Lovkrav 

- Engasjement og gode 
løsninger 

- Rett målgruppe for mange 
av tiltakene 

- Investering i fremtiden 

 

”Best mulig plan” 
 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/sandnes2160/aapning_14april2010/index.html


Unges medvirkning i Sandnes 

Sandnes unge bystyre 

 - er høringsinstans i saker som angår barn og unge  
- har ansvaret for å følge opp saker fra Barn og unges 
bystyre (BUBS) og ivareta alle barn og unges interesser i 
Sandnes. 

  

5 min talerett ved oppstart av alle bystyremøter 

 
 



Barn og unges bystyre (BUBS)  

 - består av 2 representanter fra hver barne- og 
ungdomsskole i Sandnes 

 - møte en gang i året(november)  

 - bygger på de samme regler som bystyret har 

 - disponerer et budsjett og tildeler midler 

Barnetråkk 

 - barn selv bidrar til underlag, viktig hensyn i plansaker. 

Barne- og unge representant (20 % stilling) 

 - sørge for at barn og unges hensyn blir ivaretatt i plan og 
byggesaker 

 



Medvirkning i kommuneplanen 



Planprogrammet  KP 2015-2030 

Barn og unge 

 I utarbeidelse av kommuneplan 2015 er et viktig mål å 
videreutvikle de unges perspektiv gjennom hele planen 
og etablere tydeligere forpliktelser til å følge opp 
føringene som gis gjennom innspill fra barn og unge i 
kommuneplanarbeidet. Barn og unges medvirkning skjer 
på flere måter. Ungdomsrådet vil spille en sentral rolle, 
blant annet i gjennomføringen av planlagt 
framtidsverksted. Barn og unges bystyre er også en 
sentral arena. 



Workshop 
 
DEL 1 
”Hva skaper TRIVSEL, TRYGGHET OG OPPLEVELSER i et 
bymiljø?” (Gruppearbeid- presentasjon- prioritering. 
Metode: fremtidsverksted) 
 
 

DEL 2 

Konkretisering av idemyldring med utgangspunkt i 3 områder 

(Område Vågen VGS, Område Maxi, Langgata) 

 

PRESENTASJON 

For politikere og planleggere (og media). 
 

 

 



Oppsummering av innspill del 1 

Prioriterte innspill:  

• Trivsel: grønnere by, badeland, liv i gatene, 
universell utforming, treningssenter tilpasset 
unge, billigere kollektivtransport  

• Trygghet: bedre belysning, tydeligere natteravner, 
hyggelig politi, rene og åpne plasser  

• Opplevelser: konserter, bystrand, fritidstilbud 
m/vakter utenfor, fellesaktiviteter for alle  

 

 



Del 2. Fra verdier til byplanlegging  



Medieinteresse 
– 1 oppslag i Rogalands Avis nettutgave og trykket 

utgave den 9.4.2013 

• «Tegner sitt Sandnes» , lenke her. 

– 2 oppslag i Aftenbladets nettutgave den 8.4.2013 

• «- Fjern Maxi. Lag heller badeland med hotell», 
lenke her. 

• «De velger på vegne av 21 000 unge», lenke her.  

– 1 oppslag i Sandnesposten i trykket utgave. 

– 1 innslag i NRK Rogalands lokalsending på radio. 

– I tillegg ble det laget oppslag på våre egne 
informasjonskanaler. 

 

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6593047.ece
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/--Fjern-Maxi-Lag-heller-badeland-med-hotell-3154351.html.UX4ddKKGEaA
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/De-velger-pa-vegne-av-21000-unge-3154150.html.UX4eR6KGEaA


Arbeidsgrupper og politisk behandling 

- Helhetlig rapport fra Workshop behandlet politisk. 

- Ungdomsrådet invitert inn i administrative 
arbeidsgrupper, dialog med planleggere/fagfolk. 

 
• Trygghet skapes gjennom mangfold og tilbud som inkluderer flere 

generasjoner  

• Tilbudene må lokaliseres slik at alle får tilgang til et eller flere av disse  

• Grønne områder og parker i sentrum og i bydelene skaper trivsel og 
gode opplevelser  

• Sentrum bør utvikles som ”barnas by”  
 



Revisjon av kapittel 2 i Samfunnsdelen- Barn og 
unge mener 

- Sandnes ungdomsråd oversendt Kap 2, bedt om å gi 
innspill 

- Innspillene fra barn og unge presentert på 

 BUBS i november 

- Basert på talen i BUBS i  

 november og med utgangspunkt i hva som kom frem i 
workshopen april, revidert  

 Kapittel 2 i kommuneplanen 
 



”Mye med Sandnes er bra, men ting kan 
fremdeles bli bedre”.  
   Birthe Wathne, varaordfører BUBS 


