
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
Referat 

Ungdomsrådet møte 8- 2020 

Tirsdag 1. desember 2020 kl. 16.00  

Sted: Teams 
 

Innkalte: 

Maia Christiane Kåss     

Fredrik Lid Specht       

Konstanse Marie Alvær        

Kalle Bredegg Hermansen      

Mathea Gjerum     

Jacob Hansen      

Awin Henareh    forfall 

Mathias Daapan       

Dea Elisabeth Kåss       

Mathilde Sofie Gajic Berg    

Mikkel Andre Lundsten     

Vara: 

Iben Carlheim-Leerstang  

Invitert: 

Torunn Lynnebakken 

44/20 

Ny E18 over Eidanger halvøya.  

Det er et ønske fra Nye veier å få innspill fra ungdommen på hvordan de ser på løsningen med ny 

E18. mye vil gå i tunell men det vil bli en del endring i området innerst i Lundedalen på Heistad.  

Torun Lynnebakken fra Nye veier vil informere om saken, også tar vi denne opp til behandling på 

møtet i januar.  

- Torunn informerer om hvordan det jobbes med ny vei fra korridor til nøyaktig vei. 

- Vegvesenet kom med innsigelser da de mente det måtte gjøres endring på utforming av 

kryss.  

- Barn og unge skal involveres i planarbeidet. Og der er vi nå slik at ungdomsrådet kan komme 

med innspill til planarbeidet.  

Hvordan kan dere gi disse innspillene: 

- 18. november ble det startet opp nytt planarbeid og nye veier ønsker innspill fra barn og 

unge i forhold til nye vei. Hvordan bruker dere området? Hva er deres ønsker til bruk? 

- Medvirkningsportalen offisiell uttalelse 

- Ungdomstråkk – personlige innspill 



 
 

Vedtak: 

Kalle og Fredrik jobber frem et forslag til neste møte i januar.  

45/20 

Ungdomsarrangementer på Ælvespeilet  

Det er satt av 200 000 til 4 arrangementer på Ælvespeilet, det er ønskelig at ungdommen står i front 

og planlegger disse arrangementene.  

Innspill på noen som kan være med: 

- Bakgården 
- Grenland friteater 
- Kulturskolen 
- Introklasse 

 
Vedtak: 
Det er ingen i ungdomsrådet som ønsker å være med i ei slik gruppe.  

46/20 

Godtgjørelse for møter  

Vedtak: 

De som fortsatt har problemer sender Kjetil en mail.  

47/20 

Handlingsplan  

Det er startet et arbeid, men det vil være viktig fremover at rådet har et ryddig 

styringsdokument.  

 

Innspill: 

Vi må ha et fokus på informasjon, via et system som fungerer mot ungdom. Nettside med 

snarvei på skole ipad.  

Et viktig tema i planen bør være kommunikasjon. Aktiv bruk av sosiale medier 

Bør være enda mer synlig for ungdommen, vise oss frem. 

Snap, insta og face bør brukes aktivt 

 

Elevrådskonferansen bør opprettholdes. 

 

Vedtak: 

Alle forbereder seg og det jobbes med handlingsplan på første møtet på nyåret.  

48/20 

Involvering i kommuneplanens samfunnsdel.  

Det er et ønske om at ur kommer med innspill til samfunnsdelen 

Vedtak: 

Alle leser gjennom og kommer med innspill neste møte 



 
 

 

 


