
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
8. februar 2021, kl. 1530 - 1630   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen (Leder) 
Caroline L. Aall (Medlem) 
Lotta Granerud (Medlem  
Selma Sundsdal (Medlem) 
Monica Guttrup (Mentor) 
 
Fravær 
Hafza S. Ahmed (Nestleder) 
Lea Kulland Sål Fjeld (Medlem) 
Thomas W. Skårer (Medlem) 
Steinar Thorsen (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. 17 mai komiteen? Ønsker noen i ungdomsrådet å delta? 
Mari Due-Tønnessen ønsker å være med i 17 mai komitéen. 

 
b. Politisk verksted: Kommunestyret vedtok ifb. planstrategien at formannskapet på 

første møte i 2021 skulle konkretisere bestilling angående ‘Mulighetsstudie om å 
styrke distriktene i kommunen’. Vi legger opp til en diskusjon om hva et slikt studie 
skal og kan inneholde, og hvordan det kan organiseres mht. involvering fra 
politikere, administrasjon og innbyggere.  
 
- Viktig å planlegge hvordan en kan ha samlingssteder for å kunne ha aktivitet i 

distriktene, for barn, unge, voksne og eldre. Det må være et ekstra fokus på den 
yngre aldersgruppen.  

- Kan kommunens bygg i distriktene leies ut til turister i ferieperiodene? 
 
 

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



- Hvordan få ungdommenes synspunkt og meninger –  
o medlemmer i ungdomsrådet inviteres med på «verksted», der arbeidet 

skjer – for å få tydeliggjort ungdommens stemme.  
o melde status i arbeidet på mail til ungdommene i ungdomsrådet, slik at 

de kan gi en tilbakemelding og være med i utviklingen i arbeidet. 
 

- Denne saken skal være tema på møte i ungdomsrådet våren 2021. 
 

c. Ungdomsrådet skal presentere seg i kommunestyret 16. februar. Hva ønsker 
ungdommene å presentere av saker de er opptatt av? 

 
- Barn og unge og psykisk helse 
- Jobbe for å videreutvikle Tvedestrand til en attraktiv sommerkommune også for 

turister og da ha et variert tilbud (butikker). 
 

- Det er utfordrende i Tvedestrand å være ung i Koronatiden, men ungdommene 
er glad for at undervisningen er på skolen. Stengte skoler utfordrer det sosiale 
livet og ungdommens psykiske helse, så det er viktig at det jobbes for 
undervisning på skolen Tvedestrand. 
 

- Digitalt kommunestyremøte den 16. februar? Ungdomsrådet ønsker å vente til 
møte i mars måned for å se om de da kan være tilstede. 
 

d. Eventuelt  
 

- I innkallingen – i tillegg til linken til sakene, så er det fint om det kan prøves å 
sende over saker som er aktuelt for medlemmene i ungdomsrådet og ikke bare 
alle sakene. 
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