
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
8. november 2021, kl. 1630 - 1730   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen  (Leder) 
Lea Kulland Solfjeld (Medlem) 
Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Fravær 
Thomas W. Skårer (Medlem), Selma Sundsdal (Medlem), Klara Svalheim (Medlem), Monica Guttrup 
(Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Agenda –  

• Status Mulighetsstudiet for vitale lokalsamfunn i Tvedestrand og erfaringer etter 
Utopiverksted 1. november. 
Steinar var tilstede på Utopiverkstedet 1. november og orienterte kort fra møtet.  
Tema - Hvilke gode opplevelser hadde deltakerne på verkstedet i kommunen? med fokus på 
verdier som nærhet og identitet. Hva vil det være ideelt for kommunen å satse på / bygge? 
 
Mulighetsstudiet – skal nå i gang. Steinar er med i dette arbeidet og kan rapportere til 
ungdomsrådet og holde dialog med ungdomsrådet. Ungdomsrådet ønsker å bli invitert med i 
arbeidet. De kan godt få invitasjon til møter så ser medlemmene hva som passer å delta på.  
Tematikk er blant annet –  
Bruk av de gamle barneskolene når kommunen får en får en ny skole? 
Ungdommene er opptatt av transport til og fra distriktene i kommunen. 
Boligbygging i distriktene? 
 

• Invitasjon til ungdommens fylkesting 2022. 
Tvedestrand kan sende 2 ungdommer til konferansen. Mari orienterte kort om konferansen 
fra 2021. Mari er medlem i ungdommens fylkesting og skal delta på konferansen. Mari skal 
orientere fra konferansen til ungdomsrådet i møtet etter at konferansen har vært 
gjennomført.  

 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



• Valg av to nye medlemmer til ungdomsrådet                                                                                 
Det er avtalt møte med elevrådet der valg skal foretas onsdag 5. januar kl. 1145 på Lyngmyr 
skole. Lea blir med Kristin på det møtet.  
 

• Valg av nestleder i ungdomsrådet                                                                                                      
På første neste møte i 2022 skal det velges ny nestleder i ungdomsrådet.  
 

• Neste møte i ungdomsrådet  
 
6. desember kl. 1630 til 1730 på Kommunehuset. 
Kristin inviterer kommunedirektøren på møtet for å gjennomgå budsjettforslaget for 2022 / 
økonomiplan 2022 – 2025. Ungdomsrådet meldte inn en sak som de ønsker at Kristin skal be 
kommunedirektøren forberede seg på.  
 
Kristin sender møtedatoene (mandager uka før kommunestyret) for vårhalvåret til alle på 
mail.  
 
 
 

 
 


	Referat fra møte i ungdomsrådet

