
Ungdomsrå det Porsgrunn 

Referat 

Ungdomsrådet møte 7- 2021 

Fredag 10. september kl. 16.00 

Sted: Bakgården 
 
Innkalte:  
Maia Christiane Kåss   ok   
Fredrik Lid Specht    meldt fravær    
Konstanse Marie Alvær   meldt fravær    
Kalle Bredegg Hermansen   ok    
Mathea Gjerum    ok    
Jacob Hansen    meldt forfall    
Awin Henareh    ok   
Mathias Daapan    trukket seg   
Dea Elisabeth Kåss    ok  
Mathilde Sofie Gajic Berg   flyttet  
Mikkel Andre Lundsten   meldt forfall 
 
Vara 
Iben Carlheim-Leerstag   ok 
Mia Ottran Flatgård    trukket seg 
Lamis Khaled Abunajem   trukket seg 
Marcus Andre Teigland    
 

 
19/21 

Status ungdomsrådet 
Hvem er med videre 
Vi har startet på nytt skoleår og situasjonen for enkelte av våre medlemmer har endret seg. 
Det fører naturlig nok til at enkelte av rådsmedlemmene ikke lenger har mulighet til å være 
med.  
Fra tidligere har Adrian Saskin (vara) trukket seg. 
Lamis Khaled Abunajem (vara), Mia Ottran Flatgård (vara) har gitt beskjed nå om at de 
ønsker og fratre som vara i rådet.  
Mathias Daapen (ordinært medlem) har også ønsket å trekke seg.  
Mathilde Berg har flyttet. Dea Kåss reiser i militæret.  
 
Innspill 
Rådet må vise seg frem og markedsføre hva rådet er og hva de har som oppgaver.  
Nytt råd må sammen tydeliggjøre hva som er felles mål og dra i samme retning. 
Det bør være en felles tur som får sveiset rådet sammen.  
Det bør settes dato for tur med nytt ungdomsråd allerede nå tidlig høst.  
 



Status 
Seks av rådets medlemmer blir ikke med videre.  
Kalle Hermansen, Awin Henareh, Iben Carlheim-Leerstang, Maia Kåss, Mathea Gjerum 
ønsker å være med videre i ungdomsrådet.  
 
 20/21  
Valg og elevrådskonferanse 
Gruppa som har jobbet med elevrådskonferansen har gjort mye arbeid allerede, men alt har stoppet 
opp grunnet korona og restriksjoner.  
Vi må se på ny aktuell dato for konferansen.  
Hvor omfattende bør/kan det være 
Hvor skal vi være 
Strategier for rekruttering av nye medlemmer i rådet.  
 
Innspill: 
Viktig at alle ungdommer på skolen i Porsgrunn får mulighet til å bli med i rådet ikke bare de som 
sitter i elevrådet.  
Alternativer kan være å arrangere en informasjonskveld for alle.  
Valg og ønske om nye medlemmer bør markedsføres på skoler, bakgården og ut organisasjoner.  
Det bør være en påmelding for alle som ønsker å være med på elevrådskonferansen.  
 
Vedtak: 
Sittende ungdomsråd ønsker å ha kontinuitet, en andel av de som sitter i rådet nå bør være med 
videre om de selv ønsker det.  
Rådet trenger 3-4 nye i rådet samt 4 varamedlemmer.   
 
Samlingen bør være over to dager. Kjetil sjekker 18-19 oktober på hotellet.  
Inntil 40 deltagere. 
Det er 25 plasser, alle som ønsker å være med må søke om plass.  
Alle kan komme med innspill på medlemmer til rådet.  
 
Nytt møte onsdag 15.9 
 
 
21/21  
MOT dagen 
MOT dagen blir i år digital i form av en film ute på skolene.  
Ingrid Kåss informerer om dagen.  
 
Tidligere år har det vært MOT dag i rådhus amfiet, det har vi ikke fått til de to siste årene grunnet 
smitte, så denne gangen er det laget en digital utgave.  
Dette sendes ute på skolene 8. oktober.  
Kalle og Dea er involvert 
 
22/21 
Frivillighetskonferansen 
Ungdomsrådet er vertskap, Ingrid Kåss informerer 
 
Frivillighetskonferansen blir i år 30 september.  
Ungdomsrådet er vertskap og må hente billetter på Ælvespeilet før forestillingen 
 



23/21 
Status Bakgården  
Ansatte på Bakgården informerer om planer og aktivitet høst/vinter 2021/22 
 
Saken utsettes.  
 
24/21 
Ipad og rutiner. 
Gjennomgang av rutiner og materiell som for medlemmer av rådet.  
Noen trenger utstyr, andre må levere inn.  
 
Vedtak:  
tar opp status når nytt råd er på plass 
 
 
25/21 
Budsjett 
De politiske partiene er i gang å jobbe med budsjett for neste år.  
Har ungdomsrådet innspill de ønsker at de politiske partiene skal ta med seg inn i forhandlingene.  
 
Innspill 
Invitere politikere som kan komme på neste møte å informere om kjernesaker i nytt budsjett.  
 
 
 
Eventuelt 
 
Middag med mening blir også gjennomført i 2021, målet er at dette blir fysisk.  
Mulig dato 18. november.  
 


