
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
Referat 

Ungdomsrådet møte 3- 2022 

Tirsdag 5- april 2022 kl. 16.00  

Sted: Biblioteket 

  
Innkalte: 

Kalle Bredegg Hermansen                         ok         

Maia Kåss     ok     

Awin Henareh    ok  

Mathea Gjerum    ok         

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang ok         

Mikkel Lundsten                                              forfall   

Fredrik Lied Specht    ok          

Oliver Briskeby-Stubban   ok     

Emma Elizabeth Bikic   ok  

 

Leander Røde     vara 

Ragnhild Halvorsen ja 

Damien Gundersen Appolinary ja 

Viktoria Skaane Buaas 

Vega Kristine Timm Stensrud 

Saksliste: 

 

Sak 6/22 

Informasjon Ukraina og flyktninger til Porsgrunn 

Ved/ Tollef Stensrud 

Tollef introduserer seg selv og oppvekst sine områder.  

Rådmannens ledergruppe.  

Oppvekst har ansvaret for å legge til rette for de som nå kommer hit fra Ukraina.  

190 flyktninger som bor på Herøya i tillegg bor det en del privat, alle disse kar krav på tjenester.  Alle 

disse skal inn i skole og barnehage i Porsgrunn.  

5 på ungdomsskole, 30 på barneskole.  

I 2022 skal Porsgrunn kommune bosette 130 flyktninger.  

Mange bidrar så de vennene våre som kommer skal få det bra her i Porsgrunn.  



 
 

Spørsmål: 

Har dere fått tilbakemeldinger på hva de tenker om mottakelsen? 

- Ikke annet enn at de er glade for å være trygge 

På Tveten ungdomsskole har det kommet ungdommer både de som har kommet og de som er på 

skolen fra før syns dette er veldig hyggelig.  

Får ungdommene noen form for fritidstilbud? 

-ja de får tilbud om mange typer aktivitet 

 

Kan ungdomsrådet møte ungdommene fra mottaket 

- Kjetil kontakter Renate Romfog.  

 

 

 

Sak 7/22 

Ipad og godtgjørelse – bruk av kommunens systemer 

Lene Dalen fra økonomi og Matheus Hørta fra IKT kommer og viser og veileder oss i bruk av ipad og 

føringa av godtgjørelse.  

Oversikt over medlemmene i ungdomsrådet, bruker og Ipad 

Kalle Bredegg Hermansen                         har bruker og Ipad 

Maia Kåss    har bruker og Ipad   

Awin Henareh    har bruker og Ipad 

Mathea Gjerum   har bruker og Ipad 

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang har bruker, mangler Ipad 

Mikkel Lundsten                                          har bruker og Ipad 

Fredrik Lied Specht   har bruker og Ipad 

Oliver Briskeby-Stubban  mangler bruker og Ipad 

Emma Elizabeth Bikic   mangler bruker og Ipad  

 

Leander Røde     mangler bruker og Ipad    

Ragnhild Halvorsen    mangler bruker  

Damien Gundersen Appolinary   mangler bruker  

Viktoria Skaane Buaas   mangler bruker  

Vega Kristine Timm Stensrud  mangler bruker  

Matheus Hørta setter opp fire nye i pad til Iben, Oliver, Emma og Leander.  

Lene Dalen bli med på neste møte og kjørere en fullstendig gjennomgang av courrent.  

 



 
 

Sak 8/22 

Helsestasjonen for ungdom 

Ann Christin Andresen og Stine Ødegård kommer fra helsestasjon for ungdom (HFU).  

Det er ønskelig å gi informasjon om tilbudet, og i tillegg få svar på noen spørsmål: 

• Hvilke tanker har dere om det tilbudet vi har ved HFU gir til ungdom i Porsgrunn i dag?  

• Hva er dere fornøyd med? 

• Hva savner dere ved tilbudet vi gir her på HFU? 

• Hva tenker dere om åpningstider og tilgjengelighet? 

• I følge nasjonale anbefalinger skal vi ha et spesielt fokus på gutter.  På HFU i Porsgrunn har vi 
en god andel gutter som bruker oss 
Har dere noen tanker om vi burde ha et eget tilbud til guttene? Hva kunne det være? 

Eller har dere andre forslag for å nå flere gutter! 

• Det planlegges å ha temakvelder på HFU 
Har dere noen forslag på temaer som dere mener kunne være interessante for ungdom i     

Porsgrunn? 

 

HFU kjører en god og fyldig gjennomgang av hvordan HFU fungerer, hvem som er brukere og hva 

som tilbys. I utgangspunktet har de åpent to dager i uka, men det er folk på helsestasjonen hver dag 

så det er tilbud om tjenester hele uka.  

Mange gode spørsmål og gode refleksjoner.  

Innspill fra ungdommene: 

- bør en ha en mannlig helsesykepleier? 

- Det bør være helsesykepleiere i forskjellige aldere og fra forskjellige kulturer 

- Gutter har like mye behov for helsestasjon som jenter. 

- kjøre møter med temaer på ungdommens arenaer, skolen, Bakgården. 

 

9/22 

Studietur til Kristiansand 

Vi har etter hvert fått noen kontakter i Kristiansand og blant annet ungdomsrådet ønsker å møte oss.  

Det jobbes videre med saken, men vi bør sette en dato slik at vi kan bli mer konkrete overfor 

aktørene i Kristiansand.  

 

Aida Krpo – Ungdomstjenesten 16-25 år psykisk helse, rus, sosiale utfordringer 

Øystein Andre Lægdene - fellesverket  

Ole Martin Kyllo – ansvarlig ungdomsrådet 

Tommy Håbestad – Kudos , kirkens bymisjon, trygg møteplass 

 



 
 

Vedtak: 

31 mai – 1 juni 

 

10/22 

Orienteringssak fra BUK, sak: 22/04229-1 

Budsjett 2022 - Tilpasning av tjenestenivå til vedtatte budsjettrammer - orientering 

 

https://sru23.porsgrunn.kommune.no/api/utvalg/231552/moter/1029436/behandlinger/2/0 

 

 

Eventuelt 

17- mai – Det er ønskelig at en fra ungdomsrådet holder tale 17. mai, Kalle følger opp 

Ungdomskonferansen – det er åpent for påmelding 

SoMe – det er fortsatt ønske og behov om å få noe mer liv på Instagram 

Ungdomsrådet skal mene noe om den nye svømmehallen 

Dette må opp som en egne sak på neste møte. 

 

https://sru23.porsgrunn.kommune.no/api/utvalg/231552/moter/1029436/behandlinger/2/0

