
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
Møtereferat 

Ungdomsrådet møte 6- 2020 

Tirsdag 1. september 2020 kl. 16.00  

Sted: Bakgården 
 

Innkalte: 

Maia Christiane Kåss    OK 

Fredrik Lid Specht    OK    

Konstanse Marie Alvær     forfall   

Kalle Bredegg Hermansen     OK  

Mathea Gjerum    OK  

Jacob Hansen    OK   

Awin Henareh    OK 

Mathias Daapan    OK   

Dea Elisabeth Kåss    OK   

Mathilde Sofie Gajic Berg   forfall  

Mikkel Andre Lundsten    forfall 

Vara: 

Iben Carlheim-Leerstang    OK 

Mia Ottran Flatgård    OK 

Lamis  Abunajem    OK 

 

 

 

Sak 29/20 

Ny leder av ungdomsrådet. 

Maia Christiane Kåss ønsker og tre av som leder av rådet. Bystyret velger hvem som skal sitte i rådet, 

mens rådet selv fordeler oppgaver internt.  

Kalle Hermansen har sagt seg villig til å overta som leder.  

Det er ikke andre forslag på ny leder. 

Avstemning: Kalle Hermansen enstemmig valgt til ny leder.  

Vedtak: Kalle Hermansen valgt til nye leder av Porsgrunn ungdomsråd.  

 



 
 

Sak 30/20 

Gjennomgang av nytt system for registrering av møtegodtgjørelse. Kjetil Haugersveen går igjennom 

hvordan representantene skal registrer oppmøte i Current. 

Saken krever noe mer tid og blir utsatt til neste møte i oktober.  

Sak 31/20 

Informasjon fra Ingrid Kåss 

a. MOT 

i. MOT dagen skal gjennomføres som vanlig i 2021, dato er satt til 11. juni. 

b. Middag med mening 

i. Middag med mening blir gjennomført også i år. Det er ønskelig at 

ungdommen kommer med innspill på hvem voksenpersoner det vil være 

aktuelt å ha med.  Det kom innspill på at journalister f.eks fra NRK ville vært 

bra å hatt med. Middag med mening blir i år kalt Middag med meningers 

MOT -  20.november på DuVerden i år fokus på Barnekonvensjonens § 2 

Ingen diskrimineringtar 

c. Porsgrunn kommune – rasismefri sone 

i. Det er politisk vedtatt at Porsgrunn skal være rasismefri sone. 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-

rasismefri-sone/ 

  

d. Frivillighetskonferansen 

i. Frivillighetskonferansen vil bli arrangert i januar 2021, men det vil grunnet 

korona bli noe annerledes enn vanlig, helt nøyaktig hvordan det blir må en se 

i forhold til restriksjoner. Leo Ajkic blir hovedtaler. Det blir etter all 

sannsynlighet ikke frivillighetstorg.  

 

Sak 32/20 

Folkehelse plan.  Hilde Hagen sitter ei gruppe som har fått i oppdrag å utvikle den nye 

folkehelseplanen for kommunen. De ønsker en dialog med ungdomsrådet på:  

 folkehelsa i Porsgrunn med utgangspunkt i Oversiktsdokumentet 

 målene som er satt for de neste 4 år 

 prosessen fram til en ny Handlingsplan 
 

Innspill fra Ungdomsrådet: 
- Veldig bra med kantine på skolene. Negativt at det i koronatider ikke lenger var mulig å 

kjøpe mat i kantina på ungdomsskolen. Fortsatt mulig på vgs. Ettersom mange kommer 
på skolen uten niste og kanskje ikke har spist frokost? 

- Hva med risikovurdering nå i disse pandemi-tider? Hvis dette varer lenge, hvis det 
kommer igjen?? Er det noen plan for dette? 

- Hva som er uhelse for de i ungdomsrådet: For lite søvn, mange sliter med dårlig psykisk 
helse. Er det mulig å se resultatene fra hver skole i Ungdata-undersøkelsen? Kunne en se 
på hva som blir gjort av trivselstiltak der skolene skårer høyt? 

- MOT-timer er bra! 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/


 
 

- Bør være oftere samtale mellom elev og kontaktlærer. 
- Vedr. årsak til frafall i vgs: At kravene er høyere på vgs. og at det blir vanskelig å følge 

med/manglende motivasjon/det å vite hva man vil bli og utdanne seg til, kan være en 
stor motivasjon/styrke karriereveiledningen, viktig at lærerne vet mer om de ulike 
alternativer til karriereveg/hvis elever strever kan de få tilbud om å gå et år om 
igjen/leksehjelp er viktig 

- Helsesykepleier på ungdomsskolen burde være der oftere, slik at det ble lettere å gå til 
samtale. 

- Viktig å ha en trygg familie, et godt familieliv 
- Ungdommene må opp fra sofaen, mer fysisk aktivitet 

 
Sak 33/20 
Fritidstilbud til ungdom fremover. Hvordan skal det kommunale tilbudet innrettes.  
 
Noen innspill: 
 

- Det fungerer godt med gratis arrangementer som i sommer 
- Forsterke det vi allerede har. 
- Bedre ledelse og struktur på klubbene, flott at klubbene fanger opp en del av de som ikke 

finner sin plass andre steder men det bør være regler der. En del ungdom får ikke lov til å 
reise på klubb på grunn av miljøet. Noen henger der, men blir ikke fulgt opp. 
Knarkermiljø. 

- Filmkvelder på klubbene 
- Bra kiosk 
- Passer for noen og det er flott 
- Det er et trygt sted å henge 
- Det bør ryddes opp i ryker på klubben, det fungerte veldig bra på Bakgården 

 
 
VEDTAK: Ungdomsrådet ønsker at Mariann Eriksen kommer på neste rådsmøte og presenterer 
arbeidete rundt dette slik at de kan komme med konkrete tilbakemeldinger.  
 
 
Sak 34/20 
Sommer 2020 – informasjon om arbeidet som har blitt utført sommeren 2020. Tilbakemeldinger fra 
rådet.  
 
Viser til vedlagt presentasjon.  
 
 

 
Sak 35/20 
Det starter et arbeid med ny kulturplan, her blir ungdommen og rådets stemme viktig.  Er tanker 
rundt dette arbeidet nå? Er det noen som ønsker å bidra i dette arbeidet.  
 
VEDTAK: Ønske fra ungdomsrådet at Mariann Eriksen stiller på et senere møte og presenterer dette.  
 
 
 
Sak 36/20 
Registrering av rådets nåværende medlemmer og behov for utstyr til arbeidet. Ipad.  
 



 
 

Det er tidligere bestemt at alle ordinære medlemmer av rådet skal disponere en politiker Ipad.  
Det må kartlegges hvem som har og hvem som trenger.  
 
 

   

Maia Christiane Kåss Trenger Ipad vgs 

Fredrik Lid Specht Trenger Ipad vgs 

Konstanse Marie Alvær Har Ipad  

Kalle Bredegg Hermansen Trenger Ipad 10 kl 

Mathea Gjerum Trenger Ipad vgs 

Jacob Hansen Har Ipad  

Awin Henareh Trenger Ipad 10 kl 

Mathias Daapen Har Ipad  

Dea Elisabeth Kåss Har IPad  

Mathilde Sofie Gajic Berg Har Ipad  

Mikkel Andre Lundsten Trenger Ipad 10 kl 

 

     

 

 

 Kjetil Haugersveen 

 Sekretær 


