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Representanter til De unges kommunestyre:   Lier, 24.02.2017 
 

 

Innkalling til oppfølgings- og temamøte for De unges kommunestyre 2017. 
 

I kommunestyrets vedtak om opprettelse av De unges kommunestyre i Lier heter det blant 

annet:  

 

Oppfølging av vedtak gjort i Ungdommens kommunestyre skal følges opp gjennom et 

åpent møte mellom ungdom og politikere/administrasjon. 

 

 

Representantene til De unges kommunestyre 2016/2017 innkalles herved til oppfølgings- og 

temamøte: 

 

Torsdag 30. mars 2017. 

Kl. 0900 – 1100 på Haugestad 

 

Formålet med møtet er å gå gjennom B- og C-sakene som ble behandlet i De Unges 

kommunestyre 22.11.2016.  På møtet ønsker vi at representantene: 

 Informerer og stiller spørsmål om oppfølging av B-saker som fikk bevilget penger 

i De unges kommunestyre 22.11.16. Det er ønskelig at de som fremla saken i De 

unges kommunestyre (saksordfører) orienterer om hva som er gjort og hva som 

eventuelt gjenstår. 

 Stiller spørsmål og kommer med forslag/kommentarer til ordfører og 

kommuneadministrasjonen om oppfølging av C-saker.  

 

 

Temaoppdraget til skolene er i år: "Godt skolemiljø – Bevegelsesglede – Sunne 

matvaner: 

 

Å trives på skolen, kjenne gleden ved å være i aktivitet og å spise sunt gir god helse og bedre 

læring! Hvordan kan vi få til dette på en enkel måte? 

 

Hva kan du og medelever gjøre for at elevene på din skole skal trives, være i aktivitet og spise 

sunt? 

Hva kan skole, kommunen og/eller politikere gjøre. 

 



Elevene fra hver skole presenterer hvordan de har arbeidet med oppdraget. 

 

 

Bruk gjerne bilder og film som en del av presentasjonen. Filmer bør ikke overstige 3 min. og 

hele presentasjonen ikke mer enn 6 minutter. 

 

 

Saksliste: 
1. Åpning av møtet ved ordfører 

2. Godkjenning av protokoll 

3. B-saker som fikk bevilget penger i De unges kommunestyre. 

De skolene som ønsker det presenterer hva pengene er brukt til. 

4. C-saker. Svar på spørsmål fra administrasjonen. Diskusjon 

5. Tema: Godt skolemiljø – Bevegelsesglede – Sunne matvaner. 

6. Valg av medlemmer til jury for Barnas miljøpris og Miljøprisen Grønne Lier. 

2 medlemmer fra DUK skal velges: 1 fra barnetrinnet og 1 fra ungdomstrinnet. 

7. Avslutning ved ordfører. 

 

 

 

Vi antar at møtet er ferdig kl. 1100. Det blir ikke bevertning på oppfølgingsmøtet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunn Cecilie Ringdal (sign) 

Ordfører 

 

 

 


