
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
Referat 

Ungdomsrådet møte 1- 2021 

Tirsdag 5. januar 2021 kl. 16.00  

Sted: Teams 

 
Fremmøtte: 

Maia Christiane Kåss                

Fredrik Lid Specht                  

Konstanse Marie Alvær   

Kalle Bredegg Hermansen   

Mathea Gjerum               

Jacob Hansen                             

Awin Henareh               

Mathias Daapan           

Dea Elisabeth Kåss          

Mathilde Sofie Gajic Berg          

Mikkel Andre Lundsten   

 

Sak 1/21  

Innspill nye E18 

Det vises til vedtak i sak 44/20 fra sist møte i ungdomsrådet «Kalle og Fredrik jobber frem et forslag 

til neste møte i januar» 

Forslag til innspill legges frem.  

Vedtak: 

Forslag til innspill vedtatt.  

 

Sak 2/21 

Arbeidet med samfunnsdel i kommuneplan.  

Saken ble tatt opp i siste møte i 2020. Alle representantene i ungdomsrådet skal ha lest igjennom 

samfunnsdelen 2013-2025 og satt seg ut områder hvor det er ønskelig å komme med innspill og 

engasjere seg.  

https://beta.porsgrunn.kommune.no/media/1075/kommuneplanens-samfunnsdel-2013-2025.pdf 

Innspill fra rådet på at samfunnsdelen kunne vært kortere, mye som ble sagt om igjen, ellers mener 

rådet at det er et godt og fornuftig innhold.  

https://beta.porsgrunn.kommune.no/media/1075/kommuneplanens-samfunnsdel-2013-2025.pdf


 
 

Vedtak: 

Rådet vil se på muligheter for at en representant kunne vært med på deler av prosessen rundt 

utforming av planen. 

 

Sak 3/21 

Nedleggelse av Stridsklev skole, sammenslåing med Tveten.  

På neste BUK møte skal fremdriften av denne prosessen behandles. 

Noen i rådet er litt skeptiske til nedleggelse, men ser fremover og syns det er positivt at det blir 

satset med ny og flott skole for ungdommene istedenfor to nedslitte.  

 

Sak 4/21 

Bufdir søknader – prioritering 

Det er et ønske om at ungdomsrådet blir med i prosessen rundt prioritering av søknader.  

Vedtak: 

Prioriteringslista sendes leder ungdomsrådet så fort den er klar slik at de kan få sett på den før BUK 

møtet 22.januar.  Leder stiller på dette møtet.  

 

Eventuelt 

Middag med mening 

Informasjon fra Tonje Skåte Pettersen, Røde Kors 

Kort info om hvordan middag med mening ble gjennomført 2019.  

Planen var å ha det sammen i 2020 men ble utsatt på grunn av korona.  

Spørsmål fra Tonje om vi skal vi kjøre middag med mening digitalt med tilkjørt mat eller finne en ny 

dato hvor vi kan møtes fysisk.  

Røde Kors har en avtale på mat, og har også ordnet med underholdning.  

Det vil uansett bli en skikkelig en 20 november.  

Ungdomsrådet ønsker en digital samling, Tonje tar dette videre.  

 

MOT dagen 

MOT dagen er satt til 11. juni, den vil mest sannsynligvis bli flyttet til august. 

En vil også i år få med Porsgrunn festivalen og Ælvespeilet.  

Det er et ønske om at 2-3 av ungdommene i rådet blir med i ei arbeidsgruppa.  

Vi tar dette opp igjen på neste møte i februar.  

 



 
 

Frivillighetkonferansen 

Skulle vært avholdt 21. januar, den er flyttet til 30 september. 

Programmet blir det samme og ungdomsrådet er vertskap.  

Kurs tilskuddsportalen 

Det blir kurs 21. januar, info kommer.  

12-14 dagtid og 18-20 på ettermiddag.  

Det er viktig at representanter fra rådet stiller på disse kursene.  

 

Informasjon om tiltak for forebygging av koronasmitte i Porsgrunn kommune 

Generell informasjon og henvisning til sidene til Porsgrunn kommune som er godt oppdatert.  

Ikke alle i rådet syns det fungerer greit på skolen med alle alternativer nå under korona. 

Ungdomsrådet leverer en uttalelse som sendes til skolene.  

Maia sjekker ut med elevrådet i Skien i forhold til hva de tenker rundt situasjonen.  

 

 

 


