
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
14. juni 2021, kl. 1530 - 1630   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen (Leder) 
Lea Kulland Solfjeld (Medlem), 
Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Martin Due-Tønnessen 
Iselin Dalen Mo 
 
Fravær 
Caroline L. Aall (Medlem), Lotta Granerud (Medlem, T Selma Sundsdal (Medlem),  
Thomas W. Skårer (Medlem), Hafza S. Ahmed (Nestleder), Monica Guttrup (Mentor), 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
 
Agenda 
 
Kl. 1530 til 1600  

• Nye Veier sitt planforslag.  
Martin Due-Tønnessen orienterte ungdomsrådet om planforslaget. Planen kommer mest 
sannsynlig ut på høring den 16. juni. Martin orienterte om at Tvedestrand kommune 
(administrasjonen) vil sende en høringsuttalelse; fokus er områder som trenger støydemping 
og høyde på veien enkelte steder mm. Steinar orienterte om det «politiske bildet» i denne 
planen og i dette arbeidet. Det vil mest sannsynlig være et ekstra kommunestyret for å gi en 
tilbakemelding også politisk. Ungdomsrådet skal inviteres inn til å være med på 
utarbeidelsen av politikernes høringsuttalelse. Kristin sender informasjon til Ordføreren med 
kopi til Martin om at ungdomsrådet må inviteres med i aktuelle møter vedrørende denne 
høringsuttalelsen. Høringsfristen er ca. 1 september. Nytt møte med ungdomsrådet i forkant 
av det ekstra kommunestyret ca. en uke før fristen. Kristin avtaler tid for møte med Martin 
samt dokumentasjon til ungdomsrådet i forkant av det møte for å kunne forberede 
ungdomsrådet høringsuttalelse/tilbakemelding.  
 

Kl. 1600 til 1630 

• Ungdomskontakt Iselin Dalen Mo orienterte om:  
 1) orientere kort om SLT og ungdomskontaktarbeidet,  
2) informere kort om Ungdata som skal gjennomføres neste år, 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



3) så ville jeg gjerne få deres innspill på en konkret sak, et arrangement for barn og unge til 
høsten.  
 
Iselin deltar på et møte til høsten for mer tid til informasjon til ungdomsrådet og tid til mer 
dialog med ungdomsrådet.  
 

• Eventuelt –  
 
Hvor ligger referatene på kommunens nettside? Kristin sjekker dette. 
Møter til høsten –  
 

a. Møte i forkant av kommunestyremøte og også ha ekstramøter der temaer blir 
orientert om og drøftet.  

b. Leder av ungdomsrådet vil gjerne få innkalling til kommunestyremøtene, på teams 
eller fysisk.  

 
Kristin følger opp dette.  
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