MAL FOR SAKER TIL DE UNGES KOMMUNESTYRE
A-saker: A-saker løses lokalt på den enkelte skole, med egne midler. Sjekk med rektor om
bevilgning er innenfor ordinært budsjett.
B-saker: Saker som De unges kommunestyre gjennom forhandlinger bevilger penger til.
Tiltakene skal kunne benyttes av alle barn/unge i nærmiljøet/skolekretsen, også utenom
skoletiden. Tiltakene skal kunne gjennomføres av skolen eller frivillige krefter i
nærmiljøet/skolekretsen, gjerne i samarbeid med barna/ungdommen.
C-saker: Saker som er av et slikt omfang eller krever så store kostnader at det må følges opp
av kommuneadministrasjonen eller må inn i kommunens planer.

1. Overskrift: En linje som beskriver tiltaket.
2. Hva handler saken/forslaget om?







Skriv ganske kort, max.en halv side. Prøv å svare på følgende punkter:
Hva er det dere vil? Beskriv tiltaket.
Hvordan vil dere gå frem for å få dette til?
Hvor skal dette skje? Vær mest mulig presis. Har dere sjekket med for eksempel
grunneier om dere får lov å plassere noe der? Legg gjerne ved et kart eller bilde over
området som viser mest mulig presis hvilket sted dere tenker på.
Hvorfor vil dere foreslå dette? Hvilke ”problem” ønsker dere å gjøre noe med? Hva vil
tiltaket/forslaget føre til? Hvem vil ha nytte av at tiltaket blir gjennomført. Legg gjerne
med vedlegg som bekrefter det dere sier, for eksempel spørreundersøkelser eller annen
dokumentasjon.
Husk: Vær ærlige! Hvis dere ser noen ulemper eller mindre heldige sider ved forslaget så
skriv det også, og kanskje dere har et forslag til hvordan problemet skal løses.

3. Kostnader (gjelder ikke c-saker! )






Hva vil tiltaket koste?
Hva må kjøpes inn – hvor mye koster det?
Hva må gjøres av arbeid? Kan dere gjøre dette selv, eller må dere ha hjelp?
Hvem skal gjøre det? Hva vil det koste?
Vil dere evt. tjene penger på tiltaket? Hvor mye?



Prøv å sette opp kostnadene mest mulig oversiktlig.

TIPS !
Når dere skriver inn saken: Kopier opp malen før dere skriver inn sakene. Skriv enkelt og
konkret. De rammene som er satt utvider seg etter hvor mye plass dere trenger. Dere kan
bruke mer enn en side dersom dere trenger det.
Jo bedre dere kan argumentere for sakene, jo større er sjansene for å få gjennomslag i De
unges kommunestyre
Lykke til med arbeidet!

Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2014
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

31.10.2014
(Settes inn senere)
(Navnet på den/de som skal legge fram saken)
B-sak:

C-sak:

Tittel på saken:
Vedlegg: (antall og hva de handler om)
Beskrivelse av tiltak:

Kostnader: (sett opp en full budsjettoversikt inklusive innkjøp og arbeidskostnader, og en
oversikt over planlagt/ønsket finansiering – dvs hvem som betaler hvor mye av budsjettet, evt.
om noe dekkes av egeninnsats)

