
Ungdomsrådet	Porsgrunn 

Innkalling	
Ungdomsrådet	ekstramøte 

Tirsdag	30.	august	2022	kl.	16.00	 

Sted:	Bakgården	ungdomsklubb 
 
Innkalte: 

Kalle Bredegg Hermansen møtt 
Maia Kåss møtt 
Awin Henareh møtt 
Mathea Gjerum Forfall 
Iben Nicoline Carlheim-Leerstang møtt 
Mikkel Lundsten Forfall 
Fredrik Lied Specht møtt 
Oliver Briskeby-Stubban møtt 
Emma Elizabeth Bikic forfall 

 

Leander Røde møtt 
Ragnhild Halvorsen møtt 
Damien Gundersen Appolinary forfall 
Viktoria Skaane Buaas forfall 
 
Saksliste 

 

Sak 15/22 

Gjennomgang av studieturen til Kristiansand 

 

Ungdomsrådet i Porsgrunn arrangerte en studietur til Kristiansand der rådet deltok på en rekke 
møter med både frivillige og kommunale organisasjoner som tilbyr tiltak for barn og ungdom. 
Rådet gjør en gjennomgang av det som ble tatt opp på møtene. 

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet har etter gjennomgang av saken blitt enige om følgene punkter. 

- Studieturen til Kristiansand oppnådde målene om å styrke samarbeidet internt i rådet 
og å lære fra organisasjonene i Kristiansand. 

- Det er enighet om at rådet burde få til en studietur til neste år også. Senere studieturer 
burde dra til utlandet slik at rådet kan oppleve hvordan ungdommens demokratiske 
rettigheter blir ivaretatt i andre nasjoner. 



- Forbedringer til senere studieturer er at rådet trenger lengre tid på studieturen for at 
målene skal bli oppnådd enda bedre. Det burde også legges et større fokus på å danne 
gode relasjoner internt i rådet og en lengere tidsplan på møtene. 

 

Sak 16/22 

Konkrete mål for ungdomsrådet i Porsgrunn 

 

På studieturen til Kristiansand fikk rådet møte med ungdommens bystyre i Kristiansand. Der 
fikk rådet erfare hvordan de har organisert sitt ungdomsråd. Inspirert av Kristiansand, bør 
ungdomsrådet i Porsgrunn sette konkrete mål for hva vi vil oppnå med arbeidet i rådet. 

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet hadde en god diskusjon rundt mål som rådet skal sette i kommende periode 

- Rådsmedlemmene i ungdomsrådet ønsker å ha en mer aktiv rolle på egne møter og i 
arbeidet før og etter rådsmøter. 

- Ungdomsrådet ønsker å ha større forventninger internt mellom medlemmene av rådet. 
- Ungdomsrådet i Porsgrunn setter som mål å knytte gode bånd med ungdomsrådet i 

Skien. 
- Ungdomsrådet ønsker å komme i bedre kontakt med politikerne og formannskapet i 

kommunen. 
- Motivasjonen blant medlemmene av rådet ligger i å være i kontakt med ungdommen i 

kommunen, være aktive i lokalmiljøet og arrangere arrangementer for ungdommen. 
- Aktuelle saker som ungdomsrådet ønsker å arbeide med er seksualundervisningen i 

kommunen, kjøreskole tilbudet i kommunen og den pågående lærerstreiken. Det er 
delegert hvilke medlemmer av rådet som skal arbeide med disse sakene før neste 
møte. 

- Ungdomsrådet begynner møter 16:30 fast, men setter oppmøte 16:00, det settes som 
mål å avslutte møter 18:30 

 

 

Sak 17/22 

Plan for samarbeid og dialog med ungdomskolene i kommunen 

 

Vi har fått en forespørsel fra Tveten ungdomsskole om ungdomsrådet kan holde et foredrag 
for 10 klassingene på skolen. Tidligere så har vi også hatt møte med elevrådet på Heistad og 
spurt om deres syn på saker. Derfor bør rådet ha en diskusjon om hvorvidt rådet ønsker å ha 
kommunikasjon med ungdomskolene og i så fall hvordan det kan gjøres. 

 



Vedtak: 

Ungdomsrådet har etter en kort diskusjon blitt enig i følgene vedtak 

- Ungdomsrådet skal sette en visjon på å besøke alle ungdomskolene i kommunen. På 
disse besøkene ønsker ungdomsrådet å holde foredrag. Disse foredragene kan være en 
mulighet til å høre hva ungdommen i kommunen mener om ulike saker. Det settes opp 
som en visjon at foredragene skal være engasjerende og interaktive. Frivillige fra 
ungdomsrådet står for å arbeide med dette vedtaket. 

 

Sak 18/22 

Tiltaksplan for overføring av kunnskap og erfaring til nye medlemmer 

 

Ungdomsrådet består i dag av medlemmer fra de fleste skolene i kommunen, men med en 
overrepresentasjon av medlemmer fra Porsgrunn videregående skole. Disse medlemmene 
kommer til å gå ut til neste år. Det er derfor viktig at rådet har allerede nå satt ned noen 
konkrete tiltak til hvordan nye medlemmer kan få erfaring og kunnskap slik at de kan bli 
rustet til å overta ledelsen av rådet til neste år. 

 

Vedtak: 

Etter en god diskusjonsrunde blant rådsmedlemmene har ungdomsrådet kommet frem til 
følgende tiltak. 

 

- Ungdomsrådet setter som visjon at neste ungdomskonferanse skal være bedre enn den 
forrige slik at rådet kan rekruttere mange nye medlemmer. På neste 
ungdomskonferanse skal det være et større fokus på godt lokale, mer interaktiv 
skolering og flere morsomme aktiviteter. 

- Nye medlemmer av rådet skal få opplæring etter at de har blitt med i ungdomsrådet. 
På opplæringen skal de nye medlemmene lære hvordan man arbeider med saker, 
fremmer ungdommens stemme i kommunen og planlegger arrangementer. 

 

Sak 19/22 

Erstatning av Vega Kristine Timm Stensrud som femte vara 

 

Vega Kristine Timm Stensrud har gått av som femte vara i ungdomsrådet i Porsgrunn. 
Dermed så er det oppstått en ledig plass i ungdomsrådet som må fylles. Det er tidligere blitt 
vedtatt at medlemmene i rådet skal ha mulighet til å komme med innspill til aktuelle 
kandidater. Vi trenger forslag!  

 



Vedtak: 

Etter en kort diskusjon blant rådsmedlemmene har ungdomsrådet kommet rem til følgene 
tiltak. 

- For å fylle plassen som er blitt ledig har rådet blitt enig om at medlemmene av rådet 
kan komme med forslag til aktuelle kandidater før møte 4. September der det skal 
stemmes over de ulike forslagene som er kommet inn.  
 

Eventuelt 

   

Lærerstreik 

- Ungdomsrådet vurderer å komme med en uttalelse om lærerstreiken. Maia og Awin har sagt 
seg enige i å komme med et utspill i media. 

 

Åpning av Franklin torget 

- Ungdomsrådet stiller med rådsmedlemmer som har tid til å delta på åpningen 

 

Møtet hevet 

17:59 


