
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
7. februar 2021, kl. 1630 - 1730   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen  (Leder) 
Lea Kulland Solfjeld  (Medlem) 
Klara Svalheim   (Medlem) 
Selma Sundsdal  (Medlem) 
Elias Olsbu  (Medlem) 
Tuva Lomm  (Medlem) 
Alva Løland Andersen (Medlem) 
Marianne Landaas  (Ordfører) 
 
Fravær 
T Steinar Thorsen (Mentor) 
Monica Guttrup (Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Agenda –  

- Presentasjon av alle medlemmene i ungdomsrådet da tre av medlemmene er nyvalgt 
i januar 2022.  
 

- Tilbakemelding til ungdomsrådet fra Yngve W Monrad, Kommunestyrerepresentant 
(Uavhengig), etter ungdomsrådet innspill til budsjett for 2022.  
Yngve W Monrad tilbakemelding til ungdomsrådet var blant annet: «Det er fint at 
dere setter fokus på viktige områder som dere mener er viktige for kommunen å 
jobbe med fremover, deriblant miljø. 
Ungdomsrådet, leder, nestleder og medlemmer ønsker å bli invitert med i 
kommunens arbeid rettet mot klima og miljø. Det er ønske om et eget temamøte 
med ungdomsrådet og aktuelle ansatte i kommunen. Kristin skal invitere til et møte 
en mandag det ikke er ordinært møte, møte uken før kommunestyret, i 
ungdomsrådet.  

 
- Ungdataundersøkelsen 2022 – Ordføreren orienterte om at det skal opprettes en 

egen gruppe som skal jobbe med resultatene. Ungdomsrådet ønsker å bli invitert inn 
i dette arbeidet.  
 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



- Tilbud på ungdomsskolen, fokus på psykisk helse – Mari orienterte om samarbeidet 
hun, Lea og Selma har hatt med helsesykepleier og ungdomskontakten for å få 
ungdommens brukerstemme tydeligere i dette tilbudet. Det har vært et 
evalueringsmøte etter tilbud som er gitt på ungdomsskolen. Ungdomsrådet håper 
det arbeidet som er gjort i dette skoleåret også kan prioriteres i neste skoleår. Kristin 
skal bringe dette videre til helsesykepleier og ungdomskontakten.  
 

- Kort gjennomgang av aktuelle politiske saker som skal behandles i kommunestyret i 
februar:  

o  Deltakelse i prosjekt Nurse Family Partnership – NFP 
o  Oppnevnelse av 17.mai-komite 2022 – Det skal velges en fra 

ungdomsrådet/ungdomsmiljøet. Mari Due Tønnessen og Selma Sundsdal skal 
delta i 17.mai-komiteen 2022 fra ungdomsrådet/ungdomsmiljøet.  

o Bosetting av flyktninger 2022 
 

- Valg av nestleder – Klara A. Svalheim ble valgt som nestleder 
 

- Eventuelt  
 

o Vitale lokale samfunn – Fokus på aktivitet i hele Tvedestrand. Ordføreren orienterte 
om utviklingen i arbeidet og om gjestebud. Ungdomsrådet skal inviteres til å være 
gjestebud. Det skal være et møte der dette skal være tema. Marianne sørger for at 
det sendes ut informasjon til Kristin som deretter inviterer ungdomsrådet til et 
gjestebud møte.  
 

o Bærekraftige helse og omsorgstjenester – Marianne orienterte kort om dette.  
 

o Kommunedirektøren skal inviteres til møte i ungdomsrådet våren 2022. Det er 
ønskelig med en presentasjon av kommunens oppgaver. Dette da det nå er valgt inn 
tre nye medlemmer i ungdomsrådet. Kristin inviterer kommunedirektøren til møtet.  

 
o Ungdomsrådet er velkommen til å presentere seg for kommunestyret denne våren, 

da det er tre nye medlemmer. Samtidig kan de få muligheten til å orientere om en 
sak de er engasjert i. Dette kan planlegges nærmere på møtet i ungdomsrådet den 
14. mars.  

 
o Faste møter våren 2022 – uken før kommunestyremøtene er kl. 1630-1730 på 

kommunehuset:  
 

 14. mars 
 2. mai 
 13. juni 
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