
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
15. mars 2021, kl. 1530 - 1630   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen (Leder) 
Hafza S. Ahmed (Nestleder) 
Lea Kulland Solfjeld (Medlem) 
Thomas W. Skårer (Medlem) 
Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Fravær 
Caroline L. Aall (Medlem) 
Lotta Granerud (Medlem  
Selma Sundsdal (Medlem) 
Monica Guttrup (Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
 
Agenda 
 
 

• Saker som skal behandles i kommunestyret – hvis det er saker her dere vi snakke litt om/er 
engasjert i –  
 

a. 21/1158-1 Tilskudd til sommerjobber for ungdom   
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak. 
Ungdomsrådet er av den oppfatning at under «Vilkår for å få tilskudd» er følgende 
punkt særlig viktig:  
- Tilskudd er på inntil kr. 5000,- pr. ungdom avgrenset til maksimum 50 prosent av 

de samlede personalkostnadene.  
 

• Eventuelt 
a. Ny E18 – Leder i ungdomsrådet ønsker at leder og medlemmer får invitasjon til de 

møter som omhandler planlegging og beslutninger om ny E18. Det er ønskelig å få 
informasjon og også mulighet til å uttale seg.   
 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



b. ‘Mulighetsstudie om å styrke distriktene i kommunen’ – Leder i ungdomsrådet og 
medlemmer i ungdomsrådet ønsker å bli invitert med i arbeidet, få informasjon og 
også mulighet til å uttale seg. 

 
 

c. Møte med ordføreren  
Ungdomsrådet ønsker at å få informasjon/ha dialog med ordføreren i neste møte om 
følgende saker –  

- Ny E18  
- ‘Mulighetsstudie om å styrke distriktene i 
- Planer for skolebyggene? 

Kristin inviterer Ordføreren til neste møte i ungdomsrådet.  

 
d. Covid 19 – refleksjon og dialog i ungdomsrådet vedrørende –  

- Badeparken – det er viktig at det vurderes fortløpende gjennom våren 
og også om sommeren om den kan åpne. Hvis den ikke kan åpnes er det 
viktig at det jobbes for å få til andre aktivitetsmuligheter. 

- Smittevern – medlemmene i ungdomsrådet ser viktigheten i at 
smittevernregler følges og også ungdom må støtte oppunder nasjonale 
og lokale tiltak.  

- Vaksiner – ungdomsrådet hadde spørsmål og fikk svar på planer og 
gjennomføring, både nasjonalt og i Tvedestrand.  

 
 

e. Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser til barne- og 
ungdomsrådene –  
Det var mange spørsmål i undersøkelsen, Kristin ser nærmere på å gjennomføre 
undersøkelsen. Fokuset på undersøkelse medførte informasjon og dialog om 
kommunens ungdomsklubbtilbud.  
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