
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 
  
9. november 2020, kl. 1530   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen (Medlem) 
Thomas W. Skårer (Medlem) 
Hafza S. Ahmed (Medlem) 
Lea Kulland Solfjeld (Medlem) 
Selma Sundsdal (Medlem) 
Steinar Thorsen (Mentor) 
Monica Guttrup (Mentor) 
 
Fravær 
Caroline L. Aall (Medlem) 
Lotta Granerud (Medlem) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Saker 
 

1. Ungdommens fylkesting Agder 18-19 januar 2021. 
Alle som var tilstede på møtet ønsker å delta. Kristin sender en mail for å avklare 
muligheten til å melde seg av hvis det skulle være behov for det.  
Kristin skal hjelpe til med påmelding hvis behov for det.  
Kristin skal høre med Caroline og Lotta om de ønsker å delta. 

 
2. Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet for skoleåret 2020 – 2021. 

Mari ønsker å stille til valg som leder, Hafza og Lea ønsker å stille til valg som 
nestleder. Kristin hører med Caroline og Lotta om de ønsker å stille til valg som leder 
eller nestleder. Det planlegges å foreta valg på møte den 7. desember. 

 
3. Jeg legger med linker til de saker som skal behandles i kommunestyret – hvis det 

er saker her dere vi snakke litt om/er engasjert i –  
https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-
motekalender-og-saksdokumenter/#se:mote/moteid:215755/utvalgid:201794 
https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-
motekalender-og-saksdokumenter/#se:mote/moteid:215745/utvalgid:201795 
 
Steinar orienterte om saken - Planstrategi 2020-2023 andregangsbehandling etter 
høring og Kristin orienterte om saken - Suppleringsvalg til Ungdomsrådet 2019-2021.  
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Det vil sikkert bli være et ønske at medlemmene i ungdomsrådet presenterer seg for 
kommunestyret på nyåret i 2021.  

 
4. Eventuelt 

 
Psykisk helse – på Ungdomsskolen. 
Kristin forespør om helsesykepleier på ungdomsskolen kan kontakte Mari, Lea og 
Selma for å avtale møte slik at de kan ha en dialog om hva medlemmene i 
ungdomsrådet ønsker at helsesykepleier / ansatt fra psykisk helse kan bidra med på 
ungdomsskolen.  
 
I neste møte – 7. desember  
Kommunedirektøren/ass. Kommunedirektør inviteres til møte for en liten 
budsjettpresentasjon for ungdomsrådet.  
Barnas representant i plan og teknikk utvalg – Kai Henning Holum, inviteres til møtet. 
Kristin skal invitere dem til møte. 
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