
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

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

Agenda –  

• Dialog Ungdomskontakt, politiet og ansatt på Tvedestrand videregående skole vedrørende 
ungdomsmiljø, Ungdomskontakt har svart at møtetidspunktet passer, politi og ansatt på 
Tvedestrand videregående har ikke svart enda) 
 
- møteplasser er viktig, men det er viktig å ha fokus på for: hvem og hvilke 

ungdomsgruppe møteplassen skal være for er viktig.   
- Brukerens stemme i samarbeidet med politiet – ungdomsrådet medlemmer gir 

tilbakemelding på at det lyttes til de som har egenerfaring.  
- Miljøterapeut i skolen ses på som viktig blant ungdomsrådets medlemmer.  
 

• Kort om ungdataundersøkelsen v/Iselin 

- Kommunestyresak 22/3234-1 - Arbeidsgruppe til Ungdata undersøkelsen: det er viktig at 
ungdommens stemme v/ medlemmene i ungdomsrådet blir hørt i dette arbeidet og i 
arbeidsgruppen. Ordføreren bringer dette inn i formannskapet den 14. juni. 

- Kort informasjon om resultatene fra Ungdata. Iselin kommer og tilbake til ungdomsrådet 
høsten 2022 for å ha mer dialog med ungdomsrådet om resultatene.  
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• Kort dialog om oppstart av møter i høsthalvåret.  
o Faste møter i ungdområdet 

 12 september 
 10 oktober 
 7 november  
 5 desember 

 
o Temamøter – en gang i måneden, høsten 2022. Første skal være i slutten av august. 

Første temamøte mandag 29 august kl. 1630 – 1730. Kristin kaller inn til møte. 
 «Energiplan»/miljøplan. Pr. i dag planlegges det å starte opp dette arbeidet 

høsten 2022.   
 Delta i politiske forberedelser – kommunevalg 2023 
 Oppfølging av Ungdataundersøkelsen 
 Annet 

 
o Eventuelt –  

 Link til saker som skal behandles i kommunestyret i juni 

Politiske møter fra 1. juni 2019 - Tvedestrand kommune 

Politiske møter fra 1. juni 2019 - Tvedestrand kommune 

 

 

 

 

https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-og-saksdokumenter/#se:mote/moteid:286720/utvalgid:201795
https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-og-saksdokumenter/#se:mote/moteid:286703/utvalgid:201794
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