
Ungdomsrå det Porsgrunn 

Referat 

Ungdomsrådet møte 4- 2021 

Tirsdag 6. april kl. 16.00 

Sted: Teams 
 

Innkalte:  
Kalle Bredegg Hermansen              Ok 
Maia Christiane Kåss  OK  
Fredrik Lid Specht     
Konstanse Marie Alvær  Ok   
Mathea Gjerum   Ok    
Jacob Hansen   Ok    
Awin Henareh   Ok   
Mathias Daapan   Ok 
Dea Elisabeth Kåss   Ok 
Mathilde Sofie Gajic Berg  Ok  
Mikkel Andre Lundsten  Ok 
 
Iben      Ok 
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Ungdomstilbud i Porsgrunn ved Rune Evensen 

Porsgrunn kommune ønsker å ha et tilbud til ungdom som er attraktivt og som ungdommen ønsker å 

bruke, skal en få til det, må de unge selv få være med å utforme tilbudet. 

Det er ønskelig at ungdomsrådet har gode innspill til dette arbeidet. , 

Vedtak: 

Utsettes til neste møte, hvor det inviteres til et større arbeid.  
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Besøk og av ordfører og varaordfører 

Ungdomsrådet har nå blitt drevet i litt over et år etter ny kommunelov, men det har også vært et år 

med veldig spesielle omstendigheter og nedstengning.  

Ordfører og varaordfører ønsker en prat med ungdomsrådet om hvordan arbeidet går og hva de 

tenker videre.  

 



Ordfører og varaordfører ønsker å vite hvilke saker ungdomsrådet er opptatt av og hvordan det er å 

jobbe under dagens situasjon.  

Ordfører innleder med en ryddig og grei forklaring på hvordan saker behandles i kommunen.  

Fire hovedutvalg : 

Formannskapet ansvaret for store planer og økonomi 

BUK – skoler og kultur 

Helse og omsorg – eldreomsorgen, men også helsestasjon og helsesykepleier. 

Utvalg for miljø og utvikling – buss, torg, sykkelstier, utvikling av bygg bolig, lekeplasser. 

Det kan være en god ide at de forskjellige utvalgslederne f.eks en gang i halvåret har fast møte med 

ungdomsrådet.  

Det er to store saker hvor kommunen ønsker ungdomsrådet godt involvert 

- Ordfører ønsker at ungdomsrådet skal være i førersetet på samfunnsdelen i kommuneplanen 

og legge premissene for samfunnsdelen.  

- Utvikling av den nye bypakka. 

Det er et ønske om at det opprettes mindre grupper som kan ha et fokus på de forskjellige 

områdene. 

Det er to områder og fire utvalg hvor det er ønskelig å sette opp grupper.  

Ønsker som kom inn 

BUK – Kalle Hermansen, Maia Kåss, 

Helse og omsorg – Awin, 

Kjetil setter opp et forslag til neste møte. 

Presentasjonen i bystyret på torsdag: 

Litt systematisk  

 

Hva skal presenteres i bystyret på torsdag. 

- Helsestasjon for ungdom 

- Busstilbud, må gå ofte og være et tilbud for ungdom i hele Porsgrunn.  

- Presentere oss på en positiv måte og vise at vi har lyst til å bidra 

- Helsetjeneste på skoler 

- Det grønne skifte, fokus på miljø og at det skal være bærekraftig 

- Si noe om hvordan vi jobber med saker 

- Sette opp arbeidsgrupper og hvordan vi tenker 

- Vi bør jobbe med søppelplukking langs land i hele Eidangerfjorden  

- Kulturskolen med muligheter for andre læringsformer, for eksempel kortere kurs.  

- Hvordan har ungdommen hatt det under korona og nedstengning.  



- Korona sliter på psykisk helse til ungdommen. Det er ikke automatisk slik at ungdom har 

bedre helse selv om de ansatte tar ferie, så viktig å ikke stenge ned i sommer.  

 

Eventuelt 

 

 

 


