
 
 

Ungdomsrådet Porsgrunn 
Protokoll 

Ungdomsrådet møte 9- 2022 

Mandag 19 desember 2022 kl. 17.00  

Sted: Biblioteket 

  

Innkalte: 

Kalle Bredegg Hermansen X  

Maia Kåss  forfall 

Awin Henareh X  

Mathea Gjerum  forfall 

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang  forfall 

Mikkel Lundsten X  

Fredrik Lied Specht X  

Oliver Briskeby-Stubban X  

Emma Elizabeth Bikic  forfall 

vara   

Leander Røde X  

Ragnhild Halvorsen X  

Damien Gundersen Appolinary   

Viktoria Skaane Buaas x  

Wiktoria Ptak   

 

 

Saksliste: 

Sak 26/22 

Intern og ekstern kommunikasjon i Ungdomsrådet. 

Vi har i lenger tid sett på hvilke kommunikasjonskanaler som vil fungere best for ungdomsrådet. 

Både med tanke på å kommunisere oss internt i rådet, men også hvordan vi skal nå ut til andre.  

Hvilke kanaler bør vi bruke internt og hvordan bør det jobbes. 

Kan teams, Messenger eller mail være en løsning. 

Vedtak: 

Ungdomsrådet ønsker fortsatt å bruke messenger til intern informasjon, eksternt må rådet bli ennå 

flinkere til å bruke instagram for å nå nye ungdommer.  

Kalle Hermansen setter opp et forslag til årsplan slik at alle i rådet lettere kan vite hva som skal skje 

når.   

Det bør å sees på muligheten for å ha rådsmøter andre dager slik at dette i større grad blir samkjørt 

andre råd og utvalg. 



 
 

Sak 27/22 

Busstider og ruteendringer 

Det har blitt endret rutetider på bussen til Notodden så dette ikke lenger korresponderer med 

bussene i Grenland.  

 

Vedtak: 

Maia Kåss følger opp saken og finner ut noe mer om fakta og eventuelt sender saken over til Vestfold 

og Telemark ungdomsråd. 

 

28/22 

Organisasjonsarbeid, hvordan strukturerer vi arbeidet i ungdomsrådet. 

Da ny kommunelov kom endret strukturen seg noe på ungdomsrådet (tidligere ungdomsutvalget) 

Ungdomsrådet har likevel ikke helt funnet sin plass og er litt på siden av andre råd og utvalg. I 

bystyret 15. desember kommer det et verbalforslag hvor rådmannen blir bedt om å se på strukturen 

og arbeidet rundt ungdomsrådet. Dette for sikret at ungdomsrådet blir involvert i de sakene de skal 

høres, men og at de får noe mer rammer og forholde seg til blant annet i forhold til sakspapirer 

/saksbehandling.   Ungdomsrådet føler selv at de ofte blir involvert i saker og hørt, men at de ikke og 

fulgt saken helt ut, samtidig som gode ideer dukker opp uten at de blir tatt inn i systemet på en god 

måte.  En noe mer formell organisering vil også sette høyere krav til rådet og medlemmene i rådet 

med tanke på organisering og struktur. 

Vedtak:  

Ungdomsrådet ønsker å være likestilt og organisert som andre råd og utvalg under politisk 

sekretariat.  

 

Møtet avsluttet 18.15 


