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Representanter til De unges kommunestyre:   Lier, 02.03.15 
 

 

Innkalling til oppfølgings- og temamøte for De unges kommunestyre 2015. 
 

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 2014/2015 innkalles herved til oppfølgings- og 

temamøte: 

 

Fredag 20. mars 2015. 

Kl. 0900 – 1100 på Haugestad 

 

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

kommunestyre 31.10.2014.  På møtet håper vi at representantene: 

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

i De unges kommunestyre 31.10.14. 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: "Klima-energi-hvordan kan vi redusere utslipp?" 

Klima i verden er i endring og de 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? Hvordan ser du for deg at fremtiden blir – om 10 eller 20 år? 

 

(Presentasjon fra skolene) 

 

 



Saksliste: 
1. Åpning av møtet ved ordfører 

2. Godkjenning av protokoll 

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

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

5. Tryggere skolevei – Befaring med Gullaug skole og Statens vegvesen. 

6. Tema: Klima-energi-hvordan kan vi redusere utslipp? Skolene presenterer. 

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

8. Avslutning ved ordfører. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Helene Justad (sign) 

Ordfører 

 

 

 


