
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
14. juni 2021, kl. 1530 - 1630   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen  (Leder) 
Lea Kulland Solfjeld  (Medlem) 
Thomas W. Skårer  (Medlem 
Steinar Thorsen  (Mentor) 
Marianne Landaas  (Ordfører) 
Martin Due-Tønnessen (Miljø, plan og prosjektleder) 
Fravær 
Caroline L. Aall (Medlem), Lotta Granerud (Medlem, T Selma Sundsdal (Medlem),  
Hafza S. Ahmed (Nestleder), Monica Guttrup (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. Hva som må og bør tas hensyn til for å kunne bevare det som må og 
skal bevares når veien bygges. Underveis var det tid til dialog og spørsmål. Utkast til saken som skal 
bli kommunestyre behandles vedrørende høringsuttalelsen ble orientert om.  

Det skal være et kommunestyremøte den 15 september kl. 1600 i Lisand sine lokaler, der denne 
saken skal behandles. Medlemmene i ungdomsrådet blir invitert til møtet for å presentere seg. De vil 
også få mulighet for medlemmene i ungdomsrådet for å kunne uttale seg i saken.  

 
Eventuelt  

 
Medlemmer i ungdomsrådet – Lotta og Caroline har ikke mulighet til å delta i ungdomsrådet i 
skoleåret 2021/2022. Klara Svalheim er tilbake fra utvekslingsår ut utlandet og går nå på 
videregående skole i Tvedestrand. Kristin skal avklare med henne om hun ønsker å delta i 
ungdomsrådet for skoleåret 2021/2022. Deretter må det foretas valg for å få riktig antall medlemmer 
i ungdomsrådet.  
 
Møter Høsten 2021 – Kristin skal sende en oppdatert møteoversikt som er i samsvar med 
kommunestyremøtene. Første møte blir 6. september kl. 1630 til 1730 på Kommunehuset. Agenda 
på det møtet blir saksfremlegget – Nye Veier sitt planforslag. Kristin sender ut saksfremlegget i 
forkant av møtet.  
Det skal også inviteres til egne temamøter. 
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