Lier kommune
Politisk sekretariat

Til
Kontaktlærere for elevråd

Lier, 26.09.14

De unges kommunestyre 2014
De unges kommunestyre vil i år arrangeres den 31.10.14 kl. 0900 på Haugestad.
På bakgrunn av evalueringsmøte den 03.11.09 og møte 26.01.12 med kontaktlærere for
elevråd ønsker vi å gjøre noen endringer for å bidra til større interesse for deltakelse i de
unges kommunestyre.
De unges kommunestyre består av et bevilgningsmøte på høsten, og et evaluerings- og
temamøte på våren.

1. Behandling av B og C-saker (Bevilgningsmøte)
Mer penger til færre tiltak.
Tidligere var det slik at alle skolene fikk tildelt litt midler på bakgrunn av sine søknader.
For å få mer effekt av søknader foreslås at færre tiltak får en større sum.
Alle søknader blir vurdert og det vil bli laget ”rådmannens forslag til vedtak.”
Vi vil vektlegge søknader som bidrar til:
- fysisk aktivitet
- godt skolemiljø – inkluderende miljø.
- god miljøeffekt (se årets tema)

Årets tema:
Klima – energi – hvordan kan vi redusere utslipp?
Klima i verden er i endring og det påvirker levevilkår for dyr, planter og mennesker. Hva kan
vi gjøre for å redusere utslipp og få et bedre klima?

Hvordan er situasjonen på din skole/nærområde? Hva gjør skolen, andre, kommunen og du
for å redusere utslippene?
Burde vi gjøre mer? Hva? Hvordan ser du for deg at framtiden blir – om ti eller 20 år?
Vi ønsker oss bilder og film som en del av presentasjonen. Dere kan ta for dere: dagens
situasjon, hva som skjer/ikke skjer, hva som kan gjøres og hvordan framtiden blir eller bare
en av delene. Filmer bør ikke overstige 3 min og hele presentasjonen ikke mer enn 6 minutter.
Informasjon og tips kan hentes på www.regnmakerskolen.no. Kommunens miljørådgiver
Robert Svendsen kan også kontaktes e-post: robert.svendsen@lier.kommune.no
Vi ønsker å kunne bruke det dere lager i arbeidet med KlimAvis (samarbeid mellom
skole/kommunen og Lierposten) og på kommunens hjemmeside og facebooksiden. Foreldrene
må informeres om det.
Oppdraget skal presenteres i De unges kommunestyre på våren 2015.

Administrasjonens forslag til vedtak, på grunnlag av innkomne søknader, vil være en pakke
som viser total fordeling av hele budsjettbeløp.
Se eksempel under:
Eksempelvis for u-trinn:

Eksempelvis for b-trinn:

Rådmannens forslag til vedtak:
Tranby
kr. 20000
Lierbyen
kr. 10000
Sylling u-tr
kr. 5000
Totalt
kr. 35000

Rådmannens forslag til vedtak:
Hennummarka
kr. 23000
Heia
kr. 7000
Nordal
kr. 10000
Totalt
kr. 40000

Forslaget fra administrasjonen sendes alle skolene før møtet.
Representantene kan i møte fremme endringsforslag på lik linje med et ordinært
kommunestyre. Alle forslag må være skriftlig og fremmes i møte og vise fordelingen av
disponibelt beløp som i eksempel over. Totalt disponibelt beløp for ungdomstrinnet er
kr. 35 000 og kr. 40 000 for barnetrinnet.
Forslagene leveres ordfører som vil lese disse opp og sette de opp til votering.
Barneskolene fremmer forslag inkludert andre skoler på b-trinn og likeledes med
ungdomsskolene.
C- saker er saker som er mer omfattende og må følges opp av kommuneadministrasjonen eller
løses innenfor kommunens handlingsprogram/budsjettarbeid.
C-saker fremmes og behandles som tidligere.
Søknader skrives i mal for B- og C saker (vedlagt).

Antall representanter pr. skole:
• Minimum 2 representanter pr. skole
• Elevtall over 50 på 6. og 9. trinn = 3 representanter
• Elevtall over 100 på 9. trinn = 4 representanter
Alle skolene kan ha inntil 2 representanter som observatører. Disse kan delta i debatter, men
er uten stemmerett.

2. Oppfølgings- og temamøte
Oppfølgingsmøte til våren vil også inneholde en temadel. I år blir tema læringsmiljø. Hva
fremmer et godt læringsmiljø?
Oppfølgings- og temamøte arrangeres på Haugestad våren 2015.

Med vennlig hilsen
Janne Eide
Pol. sekr
Tlf. 32 22 01 12

Prosedyre for De unges kommunestyre:
Aktivitet før møte 31.10.14:
1. Elevråd utarbeider søknad og sender til Administrasjonen v/Janne Eide innen mandag
27.10.14.
2. Administrasjonen vurderer søknader, og lager saksutredning med rådmannens forslag
til vedtak (fordeling av midlene) som sendes skolene innen 29.10.14. Elevene tar
saken opp til diskusjon.
3. Representantene har anledning til å fremme et annet forslag til vedtak. Forslag
fremmes i møte 31.10.14.
Kriterier for søknad:
Søknad som ivaretar følgende vil følgende vil bli prioritert:
- fysisk aktivitet
- godt skolemiljø
- god miljøeffekt (se årets tema)

Nye forslag til vedtak fra elevråd må være skriftlig på eget ark og kopieres også over på USBpenn og tas med til De unges kommunestyre.

De unges kommunestyre den 31.10.14:
1. Møtet starter kl. 0900 med formøte med informasjon om hvordan presentere fra
talerstolen, voteringsregler og en gjennomgang av møte.
2. Pause. Presentasjonene legges inn før møtet eller i pausen. Viktig at det på forhånd er
avklart hvem som skal være ansvarlig for dette.
3. De unges kommunestyre starter formelt. Alle skoler presenterer sine søknader fra
talerstolen (powerpoint, video etc. kan brukes til presentasjonen) og leverer eventuelt
nye forslag til vedtak til ordfører.
4. Gruppemøte. Representantene grupperes og samarbeider om evt. nye forslag.
5. Nye forslag til vedtak presenteres. Innlegg, debatt, replikker.
6. Ordfører presenterer innkomne forslag til vedtak fra elevråd/gruppemøte samtidig som
det vises på prosjektor.
7. Votering, det skal stemmes for eller i mot de ulike forslagene.
8. De unges kommunestyrets vedtak.
God lunsj!

Vedlegg: Mal for søknad til B- og C saker.

Hilsen
Janne Eide
Pol.sekretariat
32 22 01 12

