
 

 

Lier kommune

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: De unges kommunestyre 

Møtested Haugestad 

Dato: 31.10.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 

 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn Repr.   

Tranby skole 4   

Lierbyen skole             3 

Sylling skole              2 

Høvik skole u-trinn             3 

Høvik skole b-trinn               3 

Gullaug skole              2 

Egge skole              2 

Oddevall skole             2 

Hallingstad skole                              2 

Heia skole              2 

Hennummarka skole             3 

Sylling b-trinn              2 

Nordal skole              2 

    

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Synnøve  Tovsrud Kommunalsjef 

Kristine Kjelsrud Medierådgiver 

Ingrid Buck        Kultur og fritid 



Diverse tatt opp under møtet: 

 

• Formøte til De unges kommunestyremøte med gjennomgang/ forklaring av møteprosessen. 

(Møtehandling: åpning av møtet, formaliteter, innlegg/replikk, votering.) 

 

• Ingrid Buck, Kultur og fritid, ga en orientering vedrende sak 3/2014. 

 

• Synnøve Tovsrud ga en orientering om årets tema: Klima – energi – hvordan redusere 

utslipp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helene Justad          Janne Eide 

Ordfører                Utvalgssekretær 



SAKSLISTE: 
 

Saksnr  

1/2014 Tilskudd til ungdomsskolene - søknadsbehandling 

2/2014 Tilskudd til barneskolene - søknadsbehandling 

3/2014 Ballbinge ved Lierbyen skole 

4/2014 Tryggere vei ved Kiwi - Gullaug skole. C-sak 

5/2014 Lufteanlegget på ungdomsskolen - Sylling skole u-trinn. C-sak 

6/2014 Skøyteis på Tranby. Tranby skole. C-sak 

 

Etter behandling av sakene vil  Synnøve Tovsrud gi informasjon om årets tema til tema- og 

oppfølgingsmøte den 20. mars 2015. 



1/2014 Tilskudd til ungdomsskolene - søknadsbehandling 

De unges kommunestyres vedtak: 

 

1: Rammen til tilskudd til skolene – kr. 35 000 fordeles slik: 

- Fotballmål på gressbane, Lierbyen skole  kr. 16000 

- Bedre skolemiljø, Tranby skole              kr.   7000 

- Nye møbler, Sylling skole    kr.   9000 

- Innkjøp av treningsapparater, Høvik skole  kr.   3000 

 

 

 

 

De unges kommunestyres behandling: 

 

 

Lierbyen skole fremmet fellesforslag på vegne av Lierbyen, Tranby og Sylling skoler: 

 

- Fotballmål på gressbane, Lierbyen skole  kr. 16000 

- Bedre skolemiljø, Tranby skole              kr.   7000 

- Nye møbler, Sylling skole    kr.   9000 

- Innkjøp av treningsapparater, Høvik skole  kr.   3000 

 

 

 

Høvik skole fremmet rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

Fellesforslaget ble vedtatt med 9 stemmer mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

vedtak. 

 

 

2/2014 Tilskudd til barneskolene - søknadsbehandling 

De unges kommunestyres vedtak: 

 

1: Rammen for tilskudd til barneskolene – kr. 40 000 fordeles slik: 

- Bordtennisbord i skolegården, Gullaug skole    kr. 11500 

- Fornyelse av sykkelbane, Heia skole     kr.   8000 

- Basketballanlegg, Egge skole      kr.   8000 

- Fotballer til friminuttene, Sylling skole     kr.   2500 

- Innkjøp av frittstående ballvegg, Oddevall skole  kr. 10000 

     

 

 



De unges kommunestyres behandling: 

 

Oddevall skole fremmet følgende endringsforslag: 

 

- Bordtennisbord i skolegården, Gullaug skole    kr. 11500 

- Fornyelse av sykkelbane, Heia skole     kr.   8000 

- Basketballanlegg, Egge skole      kr.   8000 

- Fotballer til friminuttene, Sylling skole     kr.   2500 

- Innkjøp av frittstående ballvegg, Oddevall skole  kr. 10000 

     

 

Gullaug skole fremmet slikt endringsforslag: 

 

- Innkjøp av frittstående ballvegg, Oddevall skole  kr. 10000 

- Bordtennisbord i skolegården, Gullaug skole   kr. 11500 

- Fornyelse av sykkelbane, Heia skole    kr.   8000 

- Gjerde rundt ballbinge, Nordal skole    kr. 10500 

 

 

Nordal skole fremmet endringsforslag sålydende: 

 

- Fornyelse av sykkelbane, Heia skole    kr.   8000 

- Fotballer til friminuttene, Sylling skole    kr.   5000 

- Bordtennisbord i skolegården, Gullaug skole   kr. 11500 

- Gjerde rundt ballbinge, Nordal skole    kr. 15000 

 

 

Sylling skole fremmet følgende endringsforslag: 

 

- Ballfangernett på ballbingen, Høvik skole   kr. 15000 

- Innkjøp av frittstående ballvegg, Oddevall skole  kr. 12000 

- Fotballer til friminuttene, Sylling skole    kr.   2500 

- Miljøuke, Hallingstad skole     kr.   5000 

- Gjerde rundt ballbinge, Nordal skole    kr.   5500 

 

 

Hennummarka fremmet slikt endringsforslag: 

 

- Innkjøp av naturfagutstyr, Hennummarka skole   kr. 15000 

- Miljøuke, Hallingstad skole      kr.   5000 

- Fornyelse av sykkelbane, Heia skole     kr.   8000 

- Fotballer til friminuttene, Sylling skole                kr.   2500 

- Basketballanlegg, Egge skole                 kr.   9190 

 

 



Votering: 

 

Det ble først votert over hvert enkelt forslag: 

 

Oddevall skole fikk 10 stemmer mot 10 stemmer. 

Gullaug skole fikk 8 stemmer mot 12 stemmer. 

Nordal skole fikk 6 stemmer mot 14 stemmer. 

Sylling skole fikk 11 stemmer mot 9 stemmer. 

Hennummarka fikk 9 stemmer mot 11 stemmer. 

 

 

Sylling og Oddevall skoler fikk flest stemmer etter første votering.  

 

Endelig votering: 

 

Oddevall skole sitt forslag ble vedtatt med 11 stemmer mot 9 stemmer avgitt for Sylling skole 

sitt forslag. 

   

 

 

 

3/2014 Ballbinge ved Lierbyen skole 

De unges kommunestyres vedtak: 

 

Saken oversendes administrasjonen for behandling. 

 

De unges kommunestyres behandling: 

 

Lierbyen skole ønsker å etablere en ballbinge ved skolen. Det er stor interesse for fotball på 

skolen, og ballbingen kan også brukes til håndball og basketball. Tiltaket skal motivere flere 

til å være ute i friminuttene og vil også kunne brukes av nærmiljøet utenfor skoletid. 

 

 

4/2014 Tryggere vei ved Kiwi - Gullaug skole. C-sak 

De unges kommunestyres vedtak: 

 

Saken oversendes administrasjonen for behandling. 

 

De unges kommunestyres behandling: 

 

Politikerne oppfordrer elevene til å gå eller sykle til skolen. Ny rundkjøring på Gullaug skole 

har gjort trafikksituasjonen for kjøretøy bedre, men for elevene er skoleveien fortsatt utrygg. 

Det er stor trafikk langs riksvei 23 og gående/ syklende beveger seg svært nære veien og 

nestenulykker skjer ofte. Foreldrene er redde for å sende barna til skolen og elevene ber derfor 

om at skoleveien må sikres til en tryggere skolevei. 

 



5/2014 Lufteanlegget på ungdomsskolen - Sylling skole u-trinn. C-sak 

De unges kommunestyres vedtak: 

 

Saken oversendes administrasjonen for behandling. 

 

De unges kommunestyres behandling: 

 

Dårlig inneklima ved skolen fører til mye hodepine og dårlig konsentrasjon og dette går ut 

over læringsmiljøet. 

 

 

6/2014 Skøyteis på Tranby. Tranby skole. C-sak 

De unges kommunestyres vedtak: 

 

Saken oversendes administrasjonen for behandling. 

 

De unges kommunestyres behandling: 

 

Tranby skole ønsker å få etablert en skøytebane på den lille kunstgressbanen ved siden av 

Hallingstad skole eller et annet egnet sted i tilknytning til skolene. 

Skolen stiller også spørsmål om skøyteisen ved Bjørkesvingen eventuelt kan oppgraderes til 

en bedre isbane? 

 

 


