
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
12. september 2022, kl. 1630 - 1730   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen (Leder), Elias Olsbu (Medlem), Selma Sundsdal (Medlem), Tuva Lomm 
(Medlem), 
Marianne Landaas (Ordfører).  
 
Fravær 
Steinar Thorsen (Mentor) 
Monica Guttrup (Ment  
Lea Kulland Solfjeld (Medlem) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 

Agenda –  

1630 – 1730 

• Ungdata undersøkelsen 

Ung i Agder – Mari ønsker å melde seg på. Kristin melder henne på.  

Marianne vurderer også påmelding sammen med «arbeidsgruppa Ungdata» 

Marianne orienterte litt om arbeidsgruppa som skal følge opp Ungdata undersøkelsen.  

Iselin som er koordinator for ungdataundersøkelsen inviteres til nytt møte i høst (hun hadde 
ikke mulighet i dag) 

• Møtedatoer for høsthalvåret.  
o Faste møter i ungdomsrådet 

 12 september 
 10 oktober - flyttes til 12 oktober – Marianne inviterer andre politikere også 

til dialog med ungdomsrådet. Tema er valg 2023 og innspill og dialog med 
ungdomsrådet 

 7 november  
 5 desember 

 
 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



• Temamøter –høsten 2022.  
 26. september – planlegge møte med politikere den 12 oktober. 

 
• Temamøter i høsthalvåret – hva tema er det ønskelig å prioritere? 

 Delta i politiske forberedelser – kommunevalg 2023 
 Oppfølging av Ungdataundersøkelsen 

 
• Planlegge valg av to nye medlemmer for skoleåret 2022/2023 

Kristin kontakter elevrådet på Lyngmyr Ungsomskole for å avtale tid for valg. Tuva ønsker å 
være med på «valgmøte» hvis det passer for henne. Kristin sender henne en SMS for når 
møte blir.  
 

• Politiske saker i september måned.  
 

Politiske møter fra 1. juni 2019 - Tvedestrand kommune 

Marianne orienterte kort om aktuelle saker og det ble litt dialog vedrørende følgende sak:  

Saksfremlegg (tvedestrand.kommune.no) - Utviklings- og omstillingsprosjekt Tvedestrand 
kommune, Organisering av Skole og spesialundervisning. 

 
• Eventuelt –  

Sak til møte i ungdomsrådet i høst: Hva er planen med de «gamle skolebygningene»? 

 

 

 

 

 

 

https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-og-saksdokumenter/#se:mote/moteid:286721/utvalgid:201795
https://sru.tvedestrand.kommune.no/api/utvalg/201795/moter/286721/behandlinger/0/0

	Referat fra møte i ungdomsrådet

