
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
11. oktober 2021, kl. 1630 - 1730   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen  (Leder) 
Beate Petterson  (Økonomisjef) 
Fravær 
Lea Kulland Solfjeld (Medlem), Thomas W. Skårer (Medlem), Selma Sundsdal (Medlem), Klara 
Svalheim (Medlem), Monica Guttrup (Mentor), Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Agenda –  

• Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
Beate orienterte om formaliteter i budsjettarbeidet jf. lover og regler.  
- Ungdomsrådet ser det som viktig å satse på Folkehelse og deriblant da også psykisk helse 

og da særlig i et forebyggende perspektiv.   
- Tiltak – Klima og miljø må synliggjøres i budsjett og økonomiplan. 

 
- Utdypende forklaringer på hvorfor en har lagt inn innsparing i skoler og barnehager fram 

i tid. Ungdomsrådet ser det som viktig å ikke kutte for mye slik at det vil kunne gå utover 
barn og unges læringsmuligheter, eksempelvis muligheter til å ha fysiske bøker og 
mulighet til tilpasset individuell undervisning og leksehjelp.  

 
- Beate skal orientere kommunedirektørens ledergruppe om dialog og innspill fra møte 

med ungdomsrådet.  
 

• Kandidater til deltakere i statsforvalterens ungdomsrådet 
Hvis noen fra ungdomsrådet ønsker å delta, så må Kristin få beskjed senest torsdag 28. 
oktober. Mari er allerede medlem. 
 

• Ungdommens fylkesting 2022                                                                                                           
Den 12-13 januar arrangeres ungdommens ting i Kristiansand. Kommunen har mulighet til å 
sende to medlemmer fra ungdomsrådet. Dagene vil være fylt med faglig innhold knyttet til 
dagsaktuelt tema og det jobbes med å planlegge dette nå. Hvis noen ønsker å delta på disse 
to dagene, så gi beskjed til Kristin, så skal påmelding avklares nærmere.  
Mari skal delta da hun er medlem i fylkesutvalg dette året.  

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



 
• Valg av to nye medlemmer til ungdomsrådet                                                                                 

Det er behov for å velge to nye medlemmer til ungdomsrådet. Begge skal velges fra 
ungdomsskolen. Kristin tar kontakt med elevrådet for å avtale tid for valg. Kristin hører også 
med Lea og Selma om de har mulighet til å være med på møtet med elevrådet når valget skal 
foretas.  
 

• Valg av nestleder i ungdomsrådet                                                                                                      
På neste møte den 8. november må det velges ny nestleder i ungdomsrådet.  
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