
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
6. september 2021, kl. 1630 - 1730   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen  (Leder) 
Lea Kulland Solfjeld  (Medlem) 
Thomas W. Skårer  (Medlem) 
Selma Sundsdal  (Medlem)  
Klara Svalheim  (Medlem) 
Martin Due-Tønnessen (Miljø, plan og prosjektleder) 
 
Fravær 
Hafza S. Ahmed (Nestleder), Monica Guttrup (Mentor), Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Agenda - Nye Veier sitt planforslag 

Martin orienterte om planforslaget for ny vei og hva kommunen har gitt innspill på som er viktig å ta 
hensyn til når veien skal bygges. Han orienterte også om de endringer som er skjedd siden sist møte i 
planarbeidet og prosessen.  

Kommunestyremøte den 15 september kl. 1600 er avlyst. E-18 saken skal behandles i ordinært 
kommunestyre den 21. september. Medlemmene i ungdomsrådet blir invitert til det møtet for å 
presentere seg. De vil også få mulighet for medlemmene i ungdomsrådet for å kunne uttale seg i 
saken. Medlemmene i ungdomsrådet ønsker å uttale seg i saken på kommunestyret, det bes dermed 
om at det settes av tid til det og at det planlegges. Kristin skal be om at saken kommer opp ca. 1600. 
Ungdomsrådet og Kristin møtes en time før. Kristin holder informerer medlemmene om sted og tid.  

Eventuelt  
Medlemmer i ungdomsrådet – Klara Svalheim er tilbake fra utvekslingsår ut utlandet og går nå på 
videregående skole i Tvedestrand. Hun skal være med i ungdomsrådet for skoleåret 2021/2022. 
Høsten 2021 må det også foretas valg for å få riktig antall medlemmer i ungdomsrådet. Kristin skal 
avklare dette i løpet av september og kontakte elevråd på ungdomsskole og videregående skole for å 
gjennomføre valg.  
 
Møter Høsten 2021 som er i samsvar med kommunestyremøtene – den 11. oktober, 8. november og 
6. desember. Møtene er på kommunehuset kl. 1630 til 1730 (1800). 
 
Det skal også inviteres til egne temamøter. 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



Høringsuttalelse – Ny E-18 planforslag – frist 15. september. 
 

• Natur og vassdrag må bevares i (overhode) så stor grad som mulig.  
• Dyrenes muligheter til å bevege seg, overleve og formere seg naturlig må ivaretas.  
• Det er ønskelig med flere tunneler der det er mulig.   
• Ta hensyn til etablerte fritidsområder og da særlig når det gjelder Sandvannshytta. 
• Foretrekker at det bygges fortau langs Tveitehallingene og revegetere gamle E 18.  
• Det må være attraktivt for barn og unge å fortsatt kunne bo og vokse opp på Songe. De som 

bor der må kunne ha mulighet til å sykle trygt fra Songe til sentrum. 
• Det er tilstrekkelig og bedre å ha en fartsgrense på max 100 km i timen. Dette åpner for 

muligheten til å ha større gjenbruk av eksisterende veier.  
 

 
Kristin skal sende høringsuttalelsen fra ungdomsrådet til kommunens postmottak innen fristen 15. 
september. 
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