
Ungdomsrå det Porsgrunn 

Protokoll 

Ungdomsrådet møte 6- 2021 

Tirsdag 1. juni kl. 16.00 

Sted: Teams 
 

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       ok  
Mikkel Andre Lundsten       Forfall 
 
Iben Carlheim-Leerstang 
Mia Flatgård 
  
 
 
16/21 
Ungdomsarbeidet i Porsgrunn kommune. Kommunen er inne i en prosess hvor en 
skal se på fremtidig ungdomstilbud i kommunen. Ungdomsrådet blir en viktig del av 
dette arbeidet.  
Det er også planer for Bakgården sommer 2021.  
 
Informasjon fra Helge og Kenneth fra Bakgården 
 
Vedtak: 
Helge og Kenneth fra bakgården måtte melde forfall til møtet, saken vil bli tatt opp igjen høsten 2021 

 
 
16/21  
Fordeling av oppgaver i rådet.  
I møtet med ordfører i april kom det et ønske om at ungdomsrådet fordeler seg på områder de skal 
være involvert i og ta ansvaret for.  
Vi fordeler oppgaver og områder på medlemmene i rådet.  
 
Vedtak: 
Vedlagt forslag til plan 



Det kom tilbakemelding etter møtet at noen kommer til å takke nei til ny periode, så denne planen 

bør revideres tidlig høsten 2021. Men vil være en foreløpig plan. 

Forslag til fordeling på disse områdene: 

Formannskapet Mathea Gjerum Fredrik Lid Specht 

BUK Kalle Hermansen Maia Kåss 

Helse og omsorg Awin Henareh Mikkel Andre Lundsten 

Utvalg for miljø og utvikling Fredrik Lid Specht Konstanse Marie Alvær 

Samfunnsdel kommuneplan Kalle Hermansen Mathias Daapen 

Bypakke Jacob Hansen Konstanse Marie Alvær 

 
 
17/21  
Innspill fra Maia Kåss på sist rådsmøte, hun ønsket informasjon om ungdomsprosjektet Rocket-
Man  
 
Kjetil Haugersveen informerer om prosjektet og om SLT arbeidet i kommunen.  

 

18/21 

Minnemarkering 22 juli 

Ingrid Kåss informerer om 10 års markeringen av 22 juli 

Program for dagen: 

I de fleste kirkene våre blir det ringt med kirkeklokkene for å markere at det er 10 år siden de 

grusomme hendelsene som rammet vårt land. 

Skien kirke og Østre Porsgrunn kirke vil være åpne for besøk for stillhet, lystenning og ro fra kl12 – 

kl17. Det vil være bemanning med kompetanse til å ha en samtale om noen ønsker det. 

 
 

I rådhusamfiet i Porsgrunn ved minnesmerket 
Kl15.00 – 16.00 
 
Solosang v/Arild Bakke 
 
Velkomstord v/ordfører Robin Kåss 
 
Minnetale v/ nestleder i AUF Vestfold og Telemark Konstanse Marie Alvær  
Blomsternedleggelse Robin og Konstanse  
 
Allsang Til ungdommen v/ Arild Bakke  
 
Tale ved ordfører Hedda Foss Five  
 
Andre som ønsker å si noe  
 
Musikalsk innslag v/Aleksander Walmann  
 



Blomsternedleggelse  
 
Allsang Ja vi elsker v/ Arild Bakke  
 
Robin takker for deltakelse Roser legges ned av publikum 
 

Ingrid Kåss forteller også at det har kommet ut en del gode publikasjoner blant annet et par filmer 

som en bør sette av tid til å se. Filmer som illustrere hendelsen godt.  

 

Eventuelt 

Da det siste året har vært et år uten sosial kontakt og alle planlagte arrangementer og turer har 

blitt avlyst er det et ønske om en felles sommeravslutning.   

Kjetil tar ansvaret for en sommeravslutning siste halvdel av juni.  

 


