
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
innkalling 

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.  

 

Sak 30/20 

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

hvordan representantene skal registrer oppmøte i Current. 

Sak 31/20 

Informasjon fra Ingrid Kåss 

MOT 

Middag med mening 



 
 

Porsgrunn kommune – rasismefri sone 

Frivillighetskonferansen 

 

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 
 

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

 
Sak 34/20 
Sommer 2020 – informasjon om arbeidet som har blitt utført sommeren 2020. Tilbakemeldinger fra 
rådet.  
 
 
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.  
 
 
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.  
 
 
 

     

 

 

  

 


