
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
Referat 

Ungdomsrådet møte 4- 2022 

Tirsdag 3- mai 2022 kl. 16.00  

Sted: Bakgården 

  
Innkalte: 

Kalle Bredegg Hermansen   ok 

Maia Kåss     ok 

Awin Henareh    ok 

Mathea Gjerum    forfall   

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang ok 

Mikkel Lundsten    ok 

Fredrik Lied Specht    ok 

Oliver Briskeby-Stubban   ok 

Emma Elizabeth Bikic   forfall 

 

Leander Røde    vara 

Ragnhild Halvorsen    vara 

Damien Gundersen Appolinary                  forfall 

Viktoria Skaane Buaas   forfall 

 

Saksliste: 

Sak 11/22 

Vara i rådet fratrer verv. 

Vega Kristine Stensrud ser ikke at hun klarer å følge opp vervet i ungdomsrådet og ønsker å fratre sin 

rolle som vara.  Ønsker rådet og hente inn en ny eller er det tilstrekkelig med 4 varamedlemmer.  

Vedtak:  

Rådet kommer med innspill til nest møte hvor det gjøres et vedtak.  

 

Sak 12/22 

Økonomi, ipad og pålogging. 

 

Nå er alle lagt inn i systemet og Lene Dalen fra økonomi tok runden og fikk hjulpet alle slik at de fikk 

logget seg inn og fikk tilganger.   

 

 



 
 

Sak 13/22 

Verksted – knutepunkt Porsgrunn 

Vi er nå i gang med konseptfasen i utvikling av Knutepunkt Porsgrunn og det er ønskelig å ha et 

verksted med ungdomsrådet. Det er en orientering i utvalg for miljø og byutvikling 3. mai. Det er 

konsulenter fra Oslo som jobber med denne saken og de er i Porsgrunn denne dagen og ønsker å 

også treffe ungdomsrådet.  

Innholdet blir nok både å se på ulike bebyggelsesstrukturen og innhold i de offentlige rommene; som 

torg/byrom, parker og ferdselsårer.  

 

Hva vil vi/har vi 

- Gode kollektive tilbud 

- Lett å komme til med kollektivt 

- Smart lagt opp med bussruter 

- Fine parker og hyggelig med blomster 

- Hovedbuss plassen er lett og oversiktlig 

- Elva 

- Godt tilrettelagt for å bevege seg langs elva 

- Et samlet og godt sentrum med alt tilgjengelig 

- Parkene fungerer fint for å knytte sammen 

- Vi bør ha flere spennende butikker i byen 

- Viktig med gode sitteplasser rundt om 

- Skape identitet, ta porselensmønster inn i det nye 

- Tre er et godt material og bruke 

- Minneparken har blitt veldig bra 

- Bra at bussen er prioritert i køen, kantstopp 

- Vi ønsker oss: 

o Blomsterhage 

o Stort drivhus 

o Urbant landbruk 

o Stor fontene 

o Grønt, blomster, bier 

o Også plante selv 

o Gjerne mot vannet 

o Må være luftig og plass 

o Andelsgård 

o Takhager 

o Noe ala Mule varde i byen 

- Buldrepark 

- Klatrevegg på stor bygning 

- Parkanlegg på toppen av bygninger 

 



 
 

Sak 14/22 

Studietur til Kristiansand 

Dato for studietur er satt, Kjetil Haugersveen og Helge Tverdal blir med som ansatte i kommunen. 

Vi trenger å vite nøyaktig antallet som blir med før transport og overnatting blir bestilt.  

Vi skal besøke disse på de to dagene: 

Aida Krpo – Ungdomstjenesten 16-25 år psykisk helse, rus, sosiale utfordringer 
Øystein Andre Lægdene - Fellesverket  
Ole Martin Kyllo – ansvarlig ungdommens bystyre OG ungdommens bystyre 
Terje Roar Madsen – Samsen ungdomshus /kulturarena 
Ida Marie Thornes Høitorp - ativitetspark 
 

Påmelding: 

Alle ønsker å være med på turen til Kristiansand.   

 

 

Eventuelt 

Kalle har vært i møte med elevrådet på Heistad og spurt dem om de ønsker svømmehall på Heistad. 

De syns de bruker litt mye tid på reising til svømmeundervisning på Kjølnes.  

Elevrådet mener at skolen kan brukes til ungdomsklubb.  

Ungdomsrådet videreformidler elevrådets holdning til saken, rådet bør ha det opp som en sak og 

også ha en egen mening om saken.  

 

 


