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1. Gjennomgang av nye parker og lekeplasser ved Karina Kristina Moen Wallekjær.
Innspill fra ungdomsrådet:
-

Bra en bruker vannet mer aktivt i planleggingen.
Flott med heller ut i vannet, lett tilgjengelig.
På spørsmålet om det kommer USB tilgang i området, vil kommunen se på en helhetlig
løsning for hele byen.
Det bør vurderes å sette opp noen bærbusker/frukttrær.

Ungdomsrådet stiller seg positiv til planen og syns dette blir spennende og flott.

2. Informasjon sommerplan ungdom

Kjetil Haugersveen informerte om planen for sommer i Porsgrunn, satsingen inn mot ungdom 8 uker
sommer 2020.
Det kom noen innspill fra rådet på aktiviteter som kunne vært bra å sett på som aktuelle:
-

Isbar i Bakgården
Matlagingskurs
Turnering utenfor sentrum, egen vennelag
Barnas dag mini
Dødsekurs på Olavsberget
Utekino /piknik kino
Seilkurs
Tiktok dansekurs
Fiskekurs
Teaterkurs

3. Opplæring ved Ingrid
Ingrid Kåss gikk gjennom hvordan det politiske arbeidet i kommunen fungerer og hvordan
kommunen er bygget opp, samt en del satsningsområder.
presentasjonen ligger her: https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2394/ungdomsraadetopplaering-mars-2020.pdf
4. Middag med mening 20. november
Så sant ikke virus eller annet setter en stopper vil middag med mening også bli arrangert i 2020.
Ingrid Kåss holder tråden i dette og mer informasjon kommer etter hvert. Dette fungerte veldig godt i
2019 og vi ser frem til ny runde i år.
5. Ny representant i ungdomsrådet
Adrian Saskin har bedt om fritak fra vervet som 4. vara. Ungdomsrådet ser ingen grunn til ikke la han
få lov til det.
Det er en ny aktuell kandidat for å overta: Anne Vik Strøm,
Avstemning:
For 10
Mot 1
Vedtak:
Ungdomsrådet spiller inn til bystyret at det er et ønske om at Anne Vik Strøm trer inn som vara i
ungdomsrådet.

Eventuelt:
stemmerett for 16- åringer.
Stortinget har nedsatt et ekspertutvalg som har sett på dette, de har ommet frem til at det bør være
stemmerett for 16-åringer.
Stortinget har ikke vedtatt dette, men det er viktig at ungdomsrådet holder fokus på saken.
Maia Kåss, Kalle Hermansen, Awin Henareh, Mathilde Berg og Iben Carlheim-Leerstang holder tak i
saken.

Det var siste møtet i ungdomsrådet før sommerferien og møtet ble avsluttet med mat og sosialt.

