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Saker til oppfølging - Kommunedirektør 
Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

16.12.2021 Kommunestyret 21/123 Møteplan politiske 

møter 2022

Den vedlagte møteplanen for 2022 godkjennes.

Det innarbeides dato for kommunestyrets arbeid med budsjett og 

handlingsplan.

Avsluttet Sunniva Helland

09.12.2021 Kontrollutvalget 43/21 Ny behandling av 

henvendelse om 

forskjellsbehandling ved 

etablering av parkering

Kontrollutvalget ber om at sakene tas til behandling i neste møte. 

Kontrollutvalget ber om at alle dokumentene i begge byggesakene legges frem 

for kontrollutvalget i møtet.

Avsluttet Trond Aslaksen

09.12.2021 Kontrollutvalget 52/21 Eventuelt 09.12.2021 1. Kontrollutvalget diskuterte medieoppslag og Statsforvalterens avgjørelse 

vedrørende Jussnettverkets arkiv- og journalføringsplikt. Kontrollutvalget 

ønsker en orientering av kommunedirektøren om Risør kommunes bruk av 

Jussnettverket, herunder typer saker og informasjon som deles.                                                                                                                             

                                                                                               2. Kontrollutvalget 

diskuterte den gjentagende manglende og for sene oversendelsen av 

informasjon og dokumenter fra administrasjonen til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber om at dette settes opp som en sak i neste møte. Orfører og 

kommunedirektøre inviteres til saken. 

Orientering i møte 14.02.2022 Avsluttet Trond Aslaksen

25.11.2021 Kommunestyret 21/114 Deltagelse i nytt 

selskap - 110 Agder IKS

1. Risør kommunestyre vedtar «Selskapsavtale for 110 Agder IKS», slik den 

fremgår av vedlegg til saksfremlegget.

2. Risør kommunestyre delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter Brann- 

og eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til 

hinder for det.

3. Risør kommunestyre utpeker Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) som deltaker 

i representantskapet, og varaordfører Viktor Hauge (Sp) som personlig 

vararepresentant

Avsluttet Trond Aslaksen

25.11.2021 Kommunestyret 21/115 Nytt suppleringsvalg 

til kontrollutvalget

Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg:

1. Line Granjord Paulsen (H) som nytt medlem i Kontrollutvalget, hun fratrer sitt 

verv i Sakkyndig nemnd

2. Per Anders Østerholt (H) gjeninntrer som vararepresentant til Kontrollutvalget

3. Signe Leonore Lindstøl (H) som nytt medlem i Kulturutvalget (2. vararepr. i 

dag)

4. Else Tollan Bøhn (H) inn som 2. vararepresentant til Kulturutvalget (3. 

vararepr. i dag)

Avsluttet Sunniva Helland

25.11.2021 Kommunestyret 21/116 Suppleringsvalg 

politiske representanter i 

samarbeidsutvalg Risør 

barneskole og Risør 

ungdomskole

Kommunestyret gjennomfører suppleringsvalg etter kommuneloven § 7-10

Som nytt medlem i samarbeidsutvalget Risør barneskole velges Ole Henrik 

Grønn (Ap).

Som nytt medlem i samarbeidsutvalget Risør ungdomskole velges Tove Hansen 

(Ap).

Avsluttet Sunniva Helland

25.11.2021 Kommunestyret 21/117 Endring av 

rekkefølge på settemedlem 

og første vara i Kulturutvalget

Sara Sægrov Ruud (V) velges som settemedlem i Kulturutvalget i Iver Sørdahls 

(V) permisjon.

Mads Christian Hveem (V) blir første vara til Kulturutvalget.

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Avsluttet Sunniva Helland

04.11.2021 Kontrollutvalget 35/21 Orientering om 2. 

tertialrapport 2021

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  Kontrollutvalget ønsker å bli orientert 

om status i omstillingsarbeidet i helse og omsorg i neste møte.

Orientering 9. desember. Avsluttet Trond Aslaksen

04.11.2021 Kontrollutvalget 42/21 Eventuelt 28.10.2021 Kontrollutvalget diskuterte antall innsynsbegjæringer i kommunen og 

behandlingen av disse. Utvalget ønsker en orientering i neste møte om 

utviklingen av antall innsynsbegjæringer, hvordan de behandles og hvilke 

systemer man har

Orientering 14. februar. Avsluttet Trond Aslaksen

28.10.2021 Kommunestyret 21/105 Revidert prosjektplan 

Balanse24

Prosjekt Balanse 24 avsluttes.

Årlig samling mellom kommunestyret og administrasjonen innarbeides i fast 

årshjul.

Avsluttet Trond Aslaksen

14.10.2021 Formannskapet 21/67 Fastsetting av 

kommunedirektørens lønn, 

jfr. Hovedtariffavtalen kap. 

3.4.1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23.1 Avsluttet Benedicte Tynes

30.09.2021 Bystyret 21/87 Vurdering av 

overføring av 

dokumentsenterfunksjon til 

Agder kommunale 

støttetjenester (AKST)

Risør kommunes dokumentsenterfunksjon skal fortsatt være plassert i Risør 

kommune som i dag. 

Risør bystyre forutsetter at Risør kommune snarest innfører elektroniske 

fulltekstdokumenter både i kommunens postlister og knyttet til alle politiske 

saker.

Ordningen gjøres også gjeldende for alle kommunale foretak som ikke selv har 

etablert fulltekstdokumenter i egne postlister.

Avsluttet Benedicte Tynes

30.09.2021 Bystyret 21/97 Søknad om skjenke- 

og serveringsbevilling - Loge 

Nr. 128 Lyngør I.0.0.F.

Bystyret innvilger Loge NR. 128 Lyngør I.0.0.F. sin søknad om skjenke- og 

serveringsbevilling på Loge Huset Akland.

Kommunedirektøren kommer tilbake til bystyret med en sak om hvordan de 

formelle kravene knyttet til loven om universell utforming, serveringsloven og 

alkoholloven kan innarbeides i alle søknader om bevilling og bli en tydelig 

integrert del av Risørs Alkoholpolitiske handlingsplan. Nåværende blankett for 

«Søknad om skjenke- og serveringsbevilling» bør utvides til også å inneholde 

opplysninger om disse forhold.

Under 

arbeid

Sunniva Helland
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30.09.2021 Bystyret 21/98 Oppnevning av Risør 

ungdomsråd (RuR) skoleåret 

2021/2022

For skoleåret 2021/2022 velges følgende medlemmer og varamedlemmer til 

Risør ungdomsråd (RUR):

Medlemmer - personlige varamedlemmer

Frida Lindgren Hødnebø (nyvalgt 2021) -  Vilde Høgli (nyvalgt 2021)

Gabriel Moland Kittelsen (valgt inn i 2020) -  Evelina W (nyvalgt 2021)

Øystein Olsen Paulsen (nyvalgt 2021) -  Lukas Langseth (nyvalgt 2021)

Sindre Slaatten Sollid (valgt inn i 2020) -  Kittchana Utra (nyvalgt 2021)

Tuva Hansen (nyvalgt 2021)  - Oscar Stenersen (nyvalgt 2021)

Pia Røysland Henriksen (valgt inn i 2020) -  Viktor Kildahl (nyvalgt 2021)

I følge reglement for politiske organer i Risør kommune velger ungdomsrådet 

selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Møteplan for Risør ungdomsråd skoleåret 2021/2022 godkjennes.

Avsluttet Elin Evensen

30.09.2021 Bystyret 21/99 TV-aksjonen 2021 - 

NRK Plan

Risør kommune bevilger kr 30.000,- til TV-aksjonen 2021 – NRK Plan.

Beløpet dekkes av disposisjonsfond

Avsluttet Sunniva Helland

16.09.2021 Kontroll-utvalget 28/21 Revisors uttalelse 

etter forenklet 

etterlevelseskontroll med

økonomiforvaltningen

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren å følge opp de påpekningene 

om dokumentasjon som revisor har beskrevet.

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding til neste møte fra 

kommunedirektøren.

Avsluttet Trond Aslaksen

14.09.2021 Valgstyret 21/9 Godkjenning av 

valgstyrets møtebok for 

Stortingsvalget 2021

Valgstyrets møtebok for Stortingsvalget 2021 godkjennes. Avsluttet Sunniva Helland

24.06.2021 Bystyret 21/74 Ny behandling av 

reglement for politiske 

organer i Risør kommune - 

Ny sak

Bystyret vedtar vedlagte revidert Reglement for politiske organer i Risør 

kommune.

Bystyret beslutter å endre navn fra bystyre til kommunestyre med virkning fra 

1.10.2021. 

Nytt reglement er offentliggjort Avsluttet Sunniva Helland

24.06.2021 Bystyret 21/75 Søknad om fritak fra 

politiske verv - Nils Kirkedam

Nils Kirkedam innvilges fritak fra sitt politiske verv ut valgperioden 2019-2023 i 

tråd med kommuneloven § 7-9 andre ledd.

Det velges ikke nytt varamedlem til Miljø- og teknisk utvalg.

Avsluttet Sunniva Helland

24.06.2021 Bystyret 21/76 Søknad om fritak fra 

politiske verv i Kulturutvalget 

og suppleringsvalg- Tove 

Hansen (Ap)

Tove Hansen (AP) innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem 

Kulturutvalget. 

Som nytt medlem til Kulturutvalget velges Ragni Maqueen Leifson (Ap)

Som leder av Kulturutvalget velges Ragni Maqueen Leifson (Ap)

Avsluttet Sunniva Helland

24.06.2021 Bystyret 21/77 Søknad om fritak fra 

politiske verv og 

suppleringsvalg - Paal 

Eckhoff Salvesen (Ap)

Paal Eckhoff Salvesen (Ap) trer endelig ut av sine politiske verv som følge av 

flytting ut av kommunen, jfr. kommuneloven § 7-9 andre ledd. 

Paal Eckhoff Salvesen slettes fra utvalget som meddommer i Tingretten og 

Jordskifteretten.

Bystyret foretar suppleringsvalg etter kommuneloven § 7-10. 

Som nytt medlem til Kulturutvalget velges Vidar Iversen (R). 

Varamedlemmene til Arbeiderpartiet rykker opp i den rekkefølgen de ble valgt. 

Signe Johanne Lundberg (Ap) rykker opp som 12. vara til bystyret.

Avsluttet Sunniva Helland

24.06.2021 Bystyret 21/78 Kontrollutvalget - 

Årsmelding 2020

Bystyret tar Årsmelding 2020 Risør kontrollutvalg til orientering. Avsluttet Sunniva Helland

03.06.2021 Kontroll-utvalget 21/21 Årsmelding 2020 Risør 

kontrollutvalg

Kontrollutvalget godkjenner årsmelding for kontrollutvalget for 2020 slik den 

foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til 

vedtak: Bystyret tar Årsmelding 2020 Risør kontrollutvalg til orientering

Sak til bystyret 24. juni 2021 Avsluttet Sunniva Helland

03.06.2021 Kontroll-utvalget 19/21 Oppfølging av 

branntilsyn

Administrasjonens tilbakemelding tas til orientering. Kontrollutvalget fremhever 

viktigheten av at kommunens rutiner og handlingsplaner for oppfølging av 

branntilsyn følges. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra 

kommunedirektøren om status på handlingsplaner og rutiner samt hvordan 

kommunedirektøren påser at kommunens rutiner for brannvern for kommunale 

eiendommer følges i desembermøtet 2021.

Ny orientering i 14. februar 2022 Avsluttet Trond Aslaksen

27.05.2021 Bystyret 21/53 Lettelser i tiltak 

Covid19

Lokal forskrift vedtatt av bystyret 13.05.21 med hjemmel i Lov av 5. august 1994 

nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 1.ledd blir 

ikke forlenget, og avsluttes klokken 16.00, 27. mai 2021.

Gult nivå videreføres ut dette skole/-barnehageåret og grønt nivå innføres fra 

oppstart av skole- / barnehageåret 2021/2022 dersom trafikklysmodellen da 

fortsatt er gjeldende.

Avsluttet Trond Aslaksen

20.05.2021 Valgstyret 21/5 Stortings- og 

sametingsvalget 2021 - 

Tidligstemmegivning og 

forhåndsstemmegivning i 

Risør kommune

Mottak av tidligstemmer foregår i perioden 1. juli til 9. august ved 

kommunehuset i Risør.

I den ordinære forhåndsstemmeperioden 10. august til og med 10. september 

2021 foregår ordinær forhåndsstemmegivning på kommunehuset i Risør, 

Risørhuset og Søndeled bibliotek på utvalgte dager. 

I tillegg vil det tilbys forhåndsstemming ved Frydenborgsenteret og Risør 

videregående skole.

Kommunehuset i Risør Mandag-fredag 10.08 -10.09 kl. 09.00 -14.30

Risørhuset, biblioteket 21.08, 04.09 og 09.09 kl. 11-15 (09.09kl 15-19)

Søndeled bibliotek Mandag  06. september kl. 15.00-19.00

Frydenborgsenteret Torsdag 09. september kl. 10.00-13.00

Risør videregående skole Tirsdag 07. september 11.20-15.05

Kunngjøring delegeres til kommunedirektøren.

Valgstyret oppnevner følgende personer som stemmemottakere til stortings- og 

sametingsvalget 2021:

1. Sunniva Helland 2. Malin Paust 3. Minnie Schmidt Thorvaldsen 4. Sissellinn 

Nybø 5. Inger Bømark Lunde 6. Stine Hommelsgård 7. Mona Kolmannskog 8. 

Linda Rasmussen 9. Else Ulltveit Morka 10. Marit Mo Wroldsen 11. Lise Frøyna 

12. Elise Nilsen 13. Ny lærling 14. Eva Swane. 

Ved ambulerende stemmegivning for personer i karantene eller isolasjon som 

følge av covid-19 vil kommunen så langt det lar seg gjøre benytte seg av 

helsepersonell med smittevernkompetanse.

Stemmemottakere i den forbindelse delegeres til kommunedirektøren å 

utnevne ved behov.

Se protokoll for en oversiktlig modell over 

sted og tid

Avsluttet Sunniva Helland
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20.05.2021 Valgstyret 21/6 Stortings- og 

sametingsvalget 2021 - 

Opptelling av stemmesedler

Opptelling av stemmesedler ved stortingsvalget 2021 utføres på følgende møte i 

Risør kommune:

Foreløpig telling: 

• Forhåndsstemmer telles av kommunedirektørens valgmedarbeidere 

• Valgtingsstemmer telles kretsvis med sentral telling ved kommunehuset i 

Risør. 

Endelig telling: 

• Endelig telling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer foregår ved 

skanning. Arendal kommune er vertskommune for skanningsamarbeidet. 

Valgstyret delegerer til kommunedirektøren å følge opp dette. Leder av 

valgstyret er tilgjengelig på telefon for oppfølging under den endelige tellingen.

Antall forhåndsstemmer som legges til side for å telles sammen med sent 

innkomne forhåndsstemmer settes til 20. 

Det delegeres til kommunedirektøren å oppnevne tellekorps.

Avsluttet Sunniva Helland

20.05.2021 Valgstyret 21/7 Stortingsvalget 2021 - 

Oppnevning av 

stemmestyrene

Valgstyret oppnevner stemmestyrer og valgfunksjonærer i forbindelse med 

stortingsvalget 2021:

Kommunens stemmemottakere kan ved behov brukes som reserve personell på 

valgdagene.

Det delegeres til kommunedirektøren å oppnevne flere valgfunksjonærer ved 

behov.

Følgende kandidater er forespurt og har takket ja til å stille som stemmestyrer 

og valgfunksjonærer.    

Se vedtak for fullstendig navnliste Avsluttet Sunniva Helland

20.05.2021 Formannskapet 21/35 Avslutning prosjekt 

Balanse24

Prosjektet Balanse24 videreføres. Kommunedirektøren fremmer ny sak med 

justert prosjektplan. (September)

Avsluttet Trond Aslaksen

20.05.2021 Formannskapet 21/43 Fortolkningsspørsmål 

av forskrift om godtgjøring, 

frikjøp og dekning av utgifter 

til folkevalgte, Risør 

kommune - ulegitimert tap 

av arbeidsinntekt

Det utbetales ikke ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte som ikke 

har et direkte økonomisk tap av arbeidsfortjeneste.

Det vi si at folkevalgte som arbeider offshore eller i andre yrker med lignende 

arbeidstidsordninger med lengre «friperioder» (avvikling av opparbeidet 

avspasering/avvikling av ferie), ikke får dekket ulegitimert tap av inntekt.

Avsluttet Sunniva Helland

13.05.2021 Bystyret 21/36 Lokal Covid19-forskrift 

for Risør kommune

Bystyret vedtar vedlagt Covid19-forskrift for Risør kommune. Forskrift ble meldt til lovdata og kunngjort 

på kommunenes hjemmeside, facebook-

sider, sms m.m. 13.05.2021. Forskriften 

ble kungjort på på lovdata.no 14.05.2021 

klokken 11.25

Avsluttet Sunniva Helland

06.05.2021 Kontroll-utvalget 7/21 Oppfølging av tilsyn 

med brannsikkerheten i 

Kunstparken

Behandlingen av saken utsettes til neste møte.

Det vises til kommunedirektørens manglende oversendelse av etterspurt

dokumentasjon. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at utvalget ikke får

oversendt den etterspurte dokumentasjonen slik at saken kan gis en forsvarlig

behandling i møtet.

Det vises videre til kommunen, i tilsynet ved Kunstparken, først ga brannvesenet

tilbakemelding etter gjentatte purringer. 

I kontrollutvalgets møte 09.05.2019 sak 9/19 – Rådmannens internkontroll – 

intern

informasjonsflyt ble lignende problemstillinger tatt opp med 

kommunedirektøren.

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren i neste møte orienterer

kontrollutvalget på nytt om kommunedirektørens internkontroll knyttet til svar 

på

henvendelser og intern informasjonsflyt.

Avsluttet Trond Aslaksen

06.05.2021 Kontroll-utvalget 8/21 Orientering om 

gjennomførte tilsyn hos Risør 

kommune om

brannsikkerhet/brannvern 

av kommunens egne bygg

Behandlingen av saken utsettes til neste møte.

Det vises til kommunedirektørens manglende oversendelse av etterspurt

dokumentasjon. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at utvalget ikke får

oversendt den etterspurte dokumentasjonen slik at saken kan gis en forsvarlig

behandling i møtet.

Det vises videre til kommunen, i tilsynet ved Kunstparken, først ga brannvesenet

tilbakemelding etter gjentatte purringer.

I kontrollutvalgets møte 09.05.2019 sak 9/19 – Rådmannens internkontroll – 

intern

informasjonsflyt ble lignende problemstillinger tatt opp med 

kommunedirektøren. 

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren i neste møte orienterer

kontrollutvalget på nytt om kommunedirektørens internkontroll knyttet til svar 

på

henvendelser og intern informasjonsflyt.

Avsluttet Trond Aslaksen

06.05.2021 Kontroll-utvalget 10/21 Ny behandling av 

reglement for 

kontrollutvalget

Kontrollutvalget endrer vedtaket av 06.02.2020 sak 6/20 om reglement for 

kontrollutvalget. Slik:

Går ut:

Henvendelse til revisjon, administrasjon eller andre på vegne av kontrollutvalget

gjøres av sekretariatet.

Erstattes av:

Henvendelser til revisjon, administrasjon eller andre på vegne av 

kontrollutvalget

gjøres vanligvis av sekretariatet, eller den Kontrollutvalget bemyndiger.

Avsluttet Sunniva Helland

29.04.2021 Bystyret 21/33 Søknad om 

tidsavgrenset fritak fra 

politiske verv og 

suppleringsvalg - Iver 

Sørdahl (V)

Iver Sørdahl (V) innvilges tidsavgrenset fritak fra sine politiske verv til og med 

01.04.2022. 

Som settemedlem til Kulturutvalget for Iver Sørdahl for perioden til og med 

01.04.2022 velges Mads Christian Hveem og Heidi E. K. Paulsen blir første vara. 

Varamedlem suppleres ikke.

I henhold til valgprotokollen blir Henry Holdgaars Clausen (V) femte 

varamedlem i bystyret i Iver Sørdahls fritaksperiode.

Avsluttet Sunniva Helland

29.04.2021 Bystyret 21/34 Søknad om fritak fra 

politiske verv i Kulturutvalget 

og suppleringsvalg - Christian 

Axelsen (H)

Christian Axelsen (H) innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem av 

Kulturutvalget. 

Lars Ole Røed (H) velges inn som nytt medlem i Kulturutvalget.

Avsluttet Sunniva Helland

15.04.2021 Valgstyret 21/1 Stortings- og 

sametingsvalg 2021 - 

Delegering av myndighet

Valgstyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er 

av prinsipiell betydning. 

Kommunedirektøren vil være ansvarlig for organisering og gjennomføring av det 

praktiske arbeidet i forbindelse med gjennomføringen av valget.

Avsluttet Sunniva Helland
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15.04.2021 Valgstyret 21/2 Stortings- og 

sametingsvalg 2021 - Frist for 

å søke om ambulerende 

stemmegivning 

(hjemmestemming)

Risør kommune tar nasjonale frister, fastsatt etter midlertid endring i valgloven 

og kommuneloven til etterretning.

Frist for å søke om ambulerende stemmegivning under 

forhåndsstemmeperioden settes til fredag 10. september 2021 klokken 10.00.

Velgere som grunnet smittevern ikke kan stemme ved et valglokale på 

valgtinget, kan stemme hjemme lørdag 11. september, søndag 12. september 

og mandag 13. september. Frist for å søke settes til klokken 10.00 mandag 13. 

september.

Fristene kunngjøres i Aust-Agder blad, irisor.no og på kommunens hjemmeside.

Avsluttet Sunniva Helland

15.04.2021 Valgstyret 21/3 Stortings- og 

sametingsvalg 2021 - 

Manntall til offentlig ettersyn 

og elektronisk manntall på 

valgdagene

Risør kommune skal bruke elektronisk manntall på valgdagen.

Manntallet ved stortings- og sametingsvalget 2021 legges ut til offentlig 

gjennomsyn så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30. juni, på 

følgende steder:

• Kommunehuset

• Risørhuset (bibliotek)

• Kiwi Søndeled

• Hopestrand Varehandel

Publikum gis også tilgang til å få opplyst om de står i manntallet per telefon.

Manntallet skal ligge til offentlig ettersyn frem til og med valgdagen 13. 

september.

Kunngjøring delegeres til kommunedirektøren.

Avsluttet Sunniva Helland

15.04.2021 Valgstyret 21/4 Stortingsvalget 2021 - 

Valglokaler og fastsettelse av 

stemmetider for valgdagene 

2021

Ved stortingsvalget 2021 benyttes følgende lokaler:

Risør krets:  Risørhuset

Søndeled krets: Søndeled skole, bibliotek

Hope krets:   Hope oppvekstsenter, gymsal

Søndag 12. september 2021 holdes alle valglokalene i kommunen åpne i 

tidsrommet kl. 16.00 – 20.00

Mandag 13. september 2021 holdes alle valglokalene i kommunen åpne i 

tidsrommet kl. 10.00 – 20.00

Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å gjøre endringer i åpningstider og 

valglokaler dersom det skulle bli nødvendig i forbindelse med korona 

pandemien, lokalt utbrudd og smittevern.

Avsluttet Sunniva Helland

14.04.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

Spørsmål: Tagging Sverre Tobias Dukene (H): Det har vært tilfeller av tagging flere steder, bl.a. på 

Randvik. Miljø- og teknisk utvalg vedtok enstemmig å anmode administrasjonen 

om at taggingen fjernes og at rette person vurderer en anmeldelse.

Sverre Tobias Dukene (H): Det har vært 

tilfeller av tagging flere steder, bl.a. på 

Randvik. Miljø- og teknisk utvalg vedtok 

enstemmig å anmode administrasjonen 

om at taggingen fjernes og at rette person 

vurderer en anmeldelse.

Avsluttet Trond Aslaksen

25.03.2021 Bystyret 21/22 Intensjonsavtale om 

fusjon mellom Agder Energi 

og Glitre Energi

Risør kommune gir sin tilslutning til intensjonsavtalen om fusjon mellom Agder 

Energi og Glitre Energi datert 29. januar 2021. 

Risør kommune ber Eiermøtets arbeidsutvalg (AU) om å holde seg oppdatert 

gjennom prosessen og aktivt medvirke til å sikre kommunenes verdier gjennom 

en ny aksjonæravtale og en ny samordningsavtale mellom de kommunale 

eierne.

Endelig vedtak om fusjon behandles av eierne når endelig fusjonsavtale, ny 

aksjonæravtale og ny samordningsavtale foreligger høsten 2021. 

I det videre arbeidet med fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi må det 

arbeides for å sikre geografisk spredning i sysselsetting og kompetanse. Det må 

legges spesiell vekt på å sikre arbeidsplasser innen drift og utvikling av 

selskapets nett-virksomhet i Arendal.

Sendt Avsluttet Trond Aslaksen

25.03.2021 Bystyret 21/26 Årsmelding 2020 - 

Risør ungdomsråd

Bystyret tar årsmeldingen til orientering. Offentliggjort på hjemmesiden Avsluttet Sunniva Helland

25.03.2021 Bystyret Spørsmål: Habilitet og 

habilitetsregler

Jan Einar Henriksen (V) – Ber om en gjennomgang av habilitet og 

habilitetsregler. 

Dette blir en del av politikeropplæringen 

til høsten. - Juss-nettverket kommer til 

kommunestyret i november

Avsluttet Trond Aslaksen

11.03.2021 Formannskapet 21/24 Risør kommunes 

tilbakemelding på KS' 

debatthefte 2021

Formannskapet stiller seg bak kommunedirektørens forslag til innspill (1 til 6) til 

Debatthefte 2021 slik de framgår av saksframlegget.

Avsluttet Benedicte Tynes

11.03.2021 Formannskapet 21/25 Kommunedirektørens 

lederavtale for 2021

Kommunedirektørens forslag til lederavtale for 2021 blir vedtatt slik den 

foreligger.

Avsluttet Trond Aslaksen

18.02.2021 Bystyret Spørsmål Petter Emil Gundersen (H) etterspør kapitler i de politiske opptakene. Mediehuset Lisand  legger på kapitler i 

opptak de har gjort og kommer til å gjøre 

på vegne av Risør kommune.                            

   Utvalg får kapitler så langt det lar seg 

gjøre. 

Avsluttet Sunniva Helland

18.02.2021 Bystyret 21/15 Melding om fritak fra 

politiske verv på grunn av 

flytting ut av kommunene og 

suppleringsvalg - Eva Nilsen 

(Ap)

Eva Nilsen (Ap) trer endelig ut av sine politiske verv som følge av flytting ut av 

kommunen, jfr. kommuneloven §7-9 andre ledd.

Bystyret foretar suppleringsvalg etter kommuneloven § 7-10.

Som nytt varamedlem til klagenemnd for eiendomsskatt velges:

Signe Indergård Lundberg

Det velges ikke nytt varamedlem til kontrollutvalget.

Avsluttet Sunniva Helland

18.02.2021 Bystyret 21/16 Årsmelding 2020 - 

Eldrerådet

Bystyret tar årsmeldingen til orientering. Offentliggjort på hjemmesiden Avsluttet Sunniva Helland

18.02.2021 Bystyret 21/17 Årsmelding 2020 - Råd 

for personer med 

funksjonsnedsettelse

Bystyret tar årsmeldingen til orientering. Offentliggjort på hjemmesiden Avsluttet Sunniva Helland

18.02.2021 Bystyret 21/18 Behandling av ny 

selskapsavtale fra 

31.12.2020 - Justert 

eierandel etter at Agder 

fylkeskommune trer ut av 

selskapet

Bystyret godkjenner den endrede selskapsavtalen for Aust-Agder revisjon IKS, 

med justert eierandel etter at Agder fylkeskommune trer ut av selskapet.

Vedtak oversendt Aust-Agder revisjon IKS Avsluttet Sunniva Helland

04.02.2021 Kontroll-utvalget 1/21 Oppfølging av tilsyn 

med brannsikkerheten - 

Kunstparken

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering når 

avvikene er

bekreftet lukket.

Ny orientering i mai-møtet. Saken ble 

utsatt i mai-møtet - behandlet 3.6 - se sak 

19/21

Avsluttet Trond Aslaksen
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28.01.2021 Bystyret 21/2 Søknad om fritak fra 

politiske verv og 

suppleringsvalg - Mona 

Kristine Stray Rambo (H)

Mona Kristine Stray Rambo (H) fritas for sine politiske verv ut valgperioden 

2019-2023 i tråd med kommuneloven § 7-9 andre ledd.

Bystyret foretar suppleringsvalg etter Kommuneloven § 7-10.

I henhold til valgprotokollen blir Line Granjord Pausen (H) nytt medlem i 

bystyret, øvrige varamedlemmer for Høyre rykker opp i den rekkefølgen de ble 

valgt. Anne Therese Dørsdal går inn som 12 vara for Høyre.

Bystyret holder suppleringsvalg etter Alternativ 2 som beskrevet i innstillingen.

Bystyret vedtar at Per Anders Østerholt (H) velges inn som fast medlem i 

Kontrollutvalget.

Avsluttet Sunniva Helland

28.01.2021 Bystyret 21/4 Fastsetting av valgdag 

for stortings- og 

sametingsvalget 2021

Bystyret vedtar at det ved stortings- og sametingsvalget i2021, i tillegg til 

valgdagen 13. september, også holdes valg i Risør kommunes tre stemmekretser 

søndag 12. september.

Avsluttet Sunniva Helland

28.01.2021 Bystyret 21/5 Formell godkjenning av 

medlemmer til Forliksrådet 

for Østregionen

Bystyret godkjenner følgende medlemssammensetning i Forliksrådet for 

Østregionen 2021-2024 (i tråd med oppdatert innstilling fra ordførerne i 

deltakerkommunene):

Leder:   Kristen Strat, født 1954 (Gjerstad)

Medlem: Vibeke Nilsen, født 1973 (Risør)

Medlem: Viggo Hansen, født 1964 (Åmli)

1. vara: Wayni Bergan, født 1964 (Vegårshei)

2. vara: Einar Johnsen, født 1956 (Tvedestrand)

3. vara: Svein Olav Hageli, født 1953 (Tvedestrand)

 Bystyret oppnevner følgende felles sammensetning av møtefullmektiger til 

Forliksrådet for Østregionen 2021-2024:  

• Lise Frøyna, Risør 

• Silje Flaten Haugli, Tvedestrand 

• Steinar Pedersen, Gjerstad 

• Arild Flaten, Vegårshei 

• Angrim Flaten, Åmli

Avsluttet Sunniva Helland

17.12.2020 Bystyret 20/182 Handlingsprogram og 

økonomiplan 2021-2024 

med budsjett 2021

Se egen fane Trond Aslaksen

26.11.2020 Bystyret 20/168 Valg av medlemmer 

til felles forliksråd - Risør, 

Tvedestrand,  Gjerstad, 

Vegårshei og Åmli

Bystyret i Risør vedtar å fortsette samarbeid om felles forliksråd for 

kommunene Risør,  Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad, og at Åmli kommune 

innlemmes som nytt medlem.  Bystyret foreslår to kandidater (en av hvert 

kjønn):  1.Vibeke Nilsen  2. Jan Einar Henriksen  Det nye forliksrådet får navnet 

Forliksrådet for østregionen og skal bestå av tre medlemmer  og tre 

varamedlemmer. Et av medlemmene velges som leder av rådet.  Bystyret 

foreslår følgende møtefullmektig Lise Frøyna.  Ordførerne i deltagende 

kommuner får fullmakt til å innstille kandidater til forliksrådet, samt  utpeke 

leder.  Innstilling av kandidater for perioden 1.1.2021-31.12.20 sendes tilbake 

til bystyret for  formell godkjenning, jf. domstolloven § 57. Når formell 

godkjenning er gjennomført  rapporteres dette inn til fylkesmannen som foretar 

oppnevnelse av forliksrådet etter  domstollovens § 58.

I ettertid er det kommet frem at Jan Einar 

Henriksen dessverre ikke kan velges pga. 

alder. Han er informert. Det er 

kommuneidrektørens henstilling at Risør 

kommune derfor bare stiller med en 

kandidat til felles forliksråd, pluss 

møtefullmektig. 

Statsforvalteren i Agder har oppnevnt 

forliksrådet for Østregionen.  

Møtefullmektige er oppgitt til politiet.

Avsluttet Sunniva Helland

26.11.2020 Bystyret 20/173 Reglement for 

delegasjon fra Risør bystyre 

til kommunedirektøren 

Vedlagt reglementet «Reglement for delegering til kommunedirektøren», vedtas. Avsluttet Sunniva Helland

22.10.2020 Kontrollutvalget 35/20 Rutiner for offentlige 

anskaffelser i Risør kommune

Kontrollutvalget tar saken til orientering og: - Anser det som hensiktsmessig 

kommunedirektøren tar en gjennomgang av strategien for offentlige 

anskaffelser og at politisk nivå involveres. - Mener at kommunedirektøren bør 

vurdere behovet for at det gis rammer og føringer i reglementet eller strategien 

for hvordan en skal forholde seg til mindre kjøp under kr. 100 000. Dette kan 

også sees i sammenheng med en strategi for å legge til rette for deltakelse fra 

lokalt næringsliv i anskaffelser - Forutsetter at kommunedirektøren påser at 

rutinene til enhver tid er tilgjengelig i QM+ og ansattportalen

Sak kommer første halvår 2022 Under 

arbeid

Trond Aslaksen
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Saker til oppfølging - økonomi

Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

16.12.2021 Kommune

styret

21/126 

Handlingsprogram og 

økonomiplan 2022-25 

med budsjett 2022

Se vedtak i i protokoll Avsluttet Halvor 

Halvorsen

16.12.2021 Kommune

styret

21/127 

Budsjettreguleringer 

drift 2021

Kommunestyret vedtar budsjettreguleringer for 2021 

for å kompensere driftssektorene for påløpne 

kostnader gjennom 3 tertial. Se vedtak i protokoll

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

04.11.2021 Kontroll-

utvalget

39/21 Budsjett for 

kontrollarbeid 2022 i 

Risør kommune

Kontrollutvalgets budsjettforsalg skal følge 

budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.  

Kontrollutvalget innstiller til følgende budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen for 2020 til 

kommunestyret: Kommunestyret vedtar forsalg til 

budsjett for kontrollarbeidet i Risør kommune med en 

ramme på kr. 1 265 000.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

28.10.2021 Kommune

styret

21/101 Tertialrapport 

2/21

Tertialrapport 2-2021 tas til orientering og følgende 

budsjettreguleringer vedtas. (Se Vedtak)

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

30.09.2021 Bystyret 21/94 Låneopptak til 

startlån 2021

Utlånsrammen for startlån økes fra 15 mill til 30 mill 

for 2021, finansiert gjennom økt låneopptak i 

Husbanken på kr.15 mill. Lånet tas opp som serielån 

og nedbetales over 25 år.

Følgende budsjettreguleringer i 

investeringsregnskapet vedtas: Se vedtak

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

24.06.2021 Bystyret 21/68 Regnskap og 

årsberetning 2020

Fremlagt regnskap og årsberetning vedtas. 

Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 

kr.7.534.585, og tilhørende årsberetning gir et 

rettvisende bilde av Risør kommunes økonomiske og 

finansielle situasjon og legges til grunn for 

regnskapsåret 2020.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

24.06.2021 Bystyret 21/69 Tertialrapport 

1/21

Tertialrapport 1-2021 tas til orientering og følgende 

budsjettreguleringer vedtas. (Se vedtak)

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

03.06.2021 Kontroll-

utvalget

16/21 Risør kommune 

årsregnskap og 

årsberetning 2020 - 

kontrollutvalgets 

uttalelse

Kontrollutvalgets uttalelse til Risør kommunes 

årsregnskap og årsberetning 2020: Kontrollutvalget 

har behandlet Risør kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2020. Årsregnskapet viser et netto 

driftsresultat på kr. 7,5 mill. Investeringsregnskapet 

er gjort opp med tilstrekkelig finansiering.  Revisor 

har avlagt revisjonsberetning 25.05.2021. Revisor har 

avlagt revisjonsberetning som bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

Revisor har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i 

revisjonsberetning og har avlagt en 

"normalberetning".  Kontrollutvalget har hatt løpende 

oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har 

ikke blitt kjent med forhold som bør ha betydning for 

bystyrets godkjenning av årsregnskap eller 

årsberetning for 2020. Kontrollutvalget anbefaler at 

Risør kommunes årsregnskap og årsberetning for 

2020 godkjennes. Uttalelsen oversendes bystyre med 

kopi til formannskapet.

Vedtak oversendes til 

formannskapet per e-

post og legges ved 

saken. På den måten 

følger kontrollutvalgets 

vedtak den politiske 

saken både i 

formannskapet og 

bystyret.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

01.06.2021 Bystyret 21/54 Nytt 

sprinkleranlegg i Risør 

kirke - alternative 

løsninger

Risør kommune gir et investeringstilskudd til Kirkelig 

fellesråd i en egen bevilgning over 

investeringsbudsjettet på 1,6 mill.  

Risør kommunen yter også et kortsiktig likviditetslån 

på 1,53 mill. i prosjektets sluttfase frem til mva-komp 

og tilskudd fra Riksantikvaren utbetales, og 

tilbakeføres til kommunen.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politiske-moter/#se:mote/moteid:250905/utvalgid:202611
https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politiske-moter/#se:mote/moteid:250905/utvalgid:202611
https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politiske-moter/#se:mote/moteid:250902/utvalgid:202611
https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politiske-moter/#se:mote/moteid:250902/utvalgid:202611


27.05.2021 Bystyret 21/38 Eiendomsskatt 

2021 - 

alternativsvurderinger

Bystyret beslutter å sette ned eiendomsskatten fra 4 

promille til 2,8 promille for 2021. Dette vil medføre en 

reduksjon i eiendomsskatten for 2021 på kr 5,3 mill, 

sett opp mot budsjett og som må justeres gjennom 

kommende betalingsterminer.

Bystyret forutsetter at den totale inntekten fra 

eiendomsskatten framover skal holdes på et lavest 

mulig nivå, og ikke økes utover 2020 nivå pluss årlig 

deflator (kombinasjon lønns- og prisvekst i 

kommunene). 

Senest i bystyrets møte i august 2021 fremmer 

kommunedirektøren et forslag til plan for 

organisering og framdrift av ny taksering av næring- 

og fritidseiendommer. Bystyret viser i denne 

sammenheng til KS- veileder for taksering av fast 

eiendom. 

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

11.03.2021 Formannsk

ap

21/23 Kommunal 

lånegaranti for Risør 

kirkelige fellesråd - 

sprinkleranlegg Risør 

kirke

Formannskapet vil bidra til at et sprinkleranlegg så 

raskt som mulig installeres i Risør kirke for å sikre 

best mulig brannberedskap av et av kommunens aller 

viktigste bygg. Formannskapet er av den oppfatning 

er at en slik brannsikring er en kommunal oppgave 

som like gjerne kan finansiers direkte fra kommunen 

og ikke nødvendigvis gjennom en lånegaranti til Risør 

kirkelige fellesråd.

Formannskapet ber kommunedirektøren i neste møte 

legge fram et nytt saksframlegg med en vurdering av 

en slik direkte finansiering sett opp mot finansiering 

gjennom fellesrådet.

Sak behandlet i bystyret 

1. juni

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

18.02.2021 Bystyret 21/9 Eiendomsskatt - 

vurdering av sosial profil

1. På bystyrets møte i mars gis en bred generell 

orientering om eiendomsskatten og om hvilke 

alternative muligheter som finns i regelverket og 

hvilke nivåer på skatt, bunnfradrag, etc. og opplegg 

for taksering/takstjustering som praktiseres i andre 

sammenlignbare kommuner. 

2. Det orienteres om bakgrunnen for hvorfor vi vil 

gjennomføre den taksering som er vedtatt. 

• Hvordan blir opplegget og forventede kostnader for 

takseringen. 

• Hvilken økonomisk effekt kan eiere og kommunen 

forvente som resultat av retakseringen.

3. Hvilke muligheter har bystyret nå til å justere 

eiendomsskatten for 2021 basert på de vedtak som 

bystyret allerede har gjort og hvilke effekter både for 

huseiere og kommuneøkonomien kan vi forvente av 

ulike tiltak.

4. Beslutning om eventuelle endringer i gjeldende 

vedtak om eiendomsskatten tas på bystyrets møte i 

april.

Ny sak mai. Se vedtak i 

PS 21/38 27.05.2021

Avsluttet Halvor 

Halvorsen



Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

16.12.2021 Kommunestyret 21/118 Forespørsel om opsjonsavtale for 

utvikling av områder på Søndeled Sted: 

Øren 25A, 25B og 27 gnr. 50 bnr. 39, 45 

og 52

1. Kommunestyret avventer takst eller avklaring av markedspris før det gis opsjon på salg av eiendommen på 

Ørsmålen. Kommunedirektøren avklarer dette så raskt som mulig.

2. Det gjennomføres en oppdatert stedsanalyse av Søndeled sentrum basert på stedsanalysen fra 2002. 

Stedsanalysen skal være ferdig i løpet av mai 2022 og miljø- og teknisk utvalg er styringsgruppe for arbeidet. 

Stedsanalysen tar inn nye vurderinger av Søndeleds potensial i forhold til dagens- og framtidas bo- og 

arbeidsmarked og innspill fra lokale interessehavere, inkludert barn og ungdom.

Under 

arbeid

Berit Weiby 

Gregersen

16.12.2021 Kommunestyret 21/119 Samarbeid om 

vannområdekoordinator og organisering 

av vannområdene Gjerstad-Vegår og 

Nidelva i Agder vannregion

Risør kommune takker ja til Agder fylkeskommunes invitasjon om samarbeid og finansiering av fast 

koordinatorstilling for vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva i Agder vannregion. Risør kommune sin andel er 

inntil kr 30 000 årlig.

Det er en forutsetning for deltakelsen at de andre kommunene og vannregionmyndighetene (Agder og Vestfold-

Telemark fylkeskommune) bidrar med beløpene som ligger i forslaget fra Agder fylkeskommune 26.09.2021.

Avsluttet Nina Lieng 

Christiansen

16.12.2021 Kommunestyret 21/120 Arbeid med reguleringsplan Fv 

416 - kostnadsdeling

Risør kommune aksepterer kostnadsfordelingen mellom Nye Veier, Agder fylkeskommune og Risør kommune for 

arbeidet med reguleringsplan for strekningen fra plangrense ny E-18 v/ Øylandsdal til Dørsdal og betaler Agder 

fylkeskommune kr. 1 226 845,30 i tråd med oppstillingen fra Agder fylkeskommune. Kostnaden dekkes ved bruk 

av disposisjonsfond.

Avsluttet Trond Aslaksen

16.12.2021 Kommunestyret 21/121 Anmodning om bosetting av 

flyktninger 2022

Risør kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om å bosette 13 flyktninger i 2022.

 

Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året kan kommunen være i stand til å bosette ytterligere 8 flyktninger 

hvis dette er barnefamilier. Om det er enslige voksne mener vi det er forsvarlig å bosette 5 flyktninger i tillegg til 

anmodningen på 13. 

Kommunen har kapasitet til å bosette personer med komplekse og helserelaterte behov som muligvis kan føre 

med seg langvarig kommunal oppfølging.

Avsluttet Hege Kristin 

Kirkhusmo

16.12.2021 Kommunestyret 21/122 Oppnevnelse av styremedlem til 

Risør Frivilligsentral

Fra Livsløpsutvalget oppnevner kommunestyret følgende representant som styremedlem i Risør Frivilligsentral: 

Per Christian Giving (H)

Avsluttet Sunniva Helland

16.12.2021 Kommunestyret 21/124 Plan for kulturplanen Kommunestyret vedtar planprogrammet for kulturplanen slik den foreligger inkludert følgende endringer:

Nytt punkt 3.5: 

Folkehelse og levekår 

Kultur, idrett og muligheten til å drive organiserte og uorganiserte aktiviteter er et gode både for folkehelse og 

levekår. Deltagelse i kulturlivet, frivillige organisasjoner, idrett og tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter gir 

arenaer for samhold og fellesskapsfølelse, og gir rom for å oppleve mestring, trygghet og styrke.  Det er viktig å 

legge til rette for varierte og inkluderende kulturaktiviteter i vid forstand for å bedre folkehelsen og bedre 

levekårene i Risør. 

Punkt 4.7 arbeidsmetode strykes i sin helhet. 

Administrasjonen oppfordres til å finne en femte representant internt som representerer idretten/idrettsanlegg i 

prosjektgruppa.

Avsluttet Anna Stina Næss

16.12.2021 Kommunestyret 21/125 Kulturutvalgets reglement og 

ansvar

Kommunestyret supplerer Reglementet for politiske organer i Risør kommune, vedtatt i Risør bystyre 24.06.21, 

med følgende kulepunkt: 

Kulturutvalget får delegert myndighet til å vedta retningslinjene for følgende tildelinger:

- Kulturmidler

- Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid

- Kulturprisen

- Talentprisen

Avsluttet Anna Stina Næss

08.12.2021 Kulturutvalget 21/31 Svar på søknader om 

festivaltilskudd 2022

Kulturutvalget tildeler festivalene følgende tilskudd for 2022 – 2024:

Risør Kammermusikkfest  kr. 650 000 pr år

Villvin Kunsthåndverkmarked  kr. 150 000 pr år

Risør trebåtfestival    kr. 150 000 pr år

Støtte for 2022 tildeles Risørvibber med kr 30 000

Avsluttet Anna Stina Næss

08.12.2021 Kulturutvalget 21/32 Svar på søknader om kulturmidler 

rest 2021

Kulturutvalget innstiller på å innvilge følgende søknader til kulturmidler rest 2021.

Himmelsk ro, Trio Vetlesen/Dørsdal/Halvorsen    kr  5 000

Bare for gøy                                                                  kr  5 000 ved behov

Risør Musikkteater                                                      kr 17 000 ved behov

Avsluttet Anna Stina Næss

08.12.2021 Kulturutvalget 21/33 Svar på søknad om Koronamidler 

til Værlands ord

Kulturutvalget innstiller på at Værlands ord ikke får kr 15 000 til Peders Bok som stimulering til bokutgivelse etter 

en negativ effekt av pandemien. 

Avsluttet Anna Stina Næss

08.12.2021 Kulturutvalget 21/34 Kulturprisen 2021 Saken er unntatt offentligheten Avsluttet Anna Stina Næss

08.12.2021 Kulturutvalget 21/35 Talentprisen 2021 Saken er unntatt offentligheten Avsluttet Anna Stina Næss

08.12.2021 Kulturutvalget 21/36 Svar på søknad om kommunale 

midler til humanitære organisasjoner

Kulturutvalget tildeler følgende kommunale midler til humanitære organisasjoner:

Eldresenteret Vi over 60  Kr 30 000 

HLF Risør    Kr 30 000

Sevik Grendehus   Kr 25 000

Tjenna og Trekta Vel   Kr 15 000

Risør Havbaderforening  Kr 0

Avsluttet Anna Stina Næss

02.12.2021 Formannskapet 21/78 Salg av Risør kommunes 

eierandeler i Søndeled Bygg AS

For å unngå sammenblanding av kommunens roller i en framtidig utvikling av området på Ørsmålen, og for at 

Søndeled Bygg A/S kan stå friere til å bidra til utvikling på området, vil formannskapet vurdere om kommunen 

skal tre ut av eierrollen i Søndeled bygg A/S. Formannskapet ber Kommunedirektøren se på løsninger for hvordan 

dette best kan gjøres. Aktuelle alternativ er 1) Opprettelse av stiftelse og 2) Salg av aksjene i selskapet til annen 

aksjonær. Andre alternativ kan også vurderes dersom det blir aktuelt. 

Saken kommer tilbake til formannskapet for en endelig beslutning.

Under 

arbeid

Bård Vestøl 

Birkedal

02.12.2021 Formannskapet 21/80 Søknad om kjøp av kommunalt 

tilleggsareal Sted: Ringveien 31 gnr. 16 

bnr. 236 Søker: Roar Bakke og Unni M. 

Johansen Hjemmelshaver av 16/1: Risør 

kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av kommunal grunn fra gnr. 16 bnr. 1, 

som tilleggsareal til gnr. 16 bnr. 236, jf. alternativ (blåskravur).

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

02.12.2021 Formannskapet 21/81 Søknad om grensejustering fra 

kommunens eiendom 15/257  Sted: 

Granitten 15 A gnr. 15 bnr. 350 og 257 

Kjøper: Frank og Ada Amundsen 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier godkjenner ikke omsøkt justering/ arealoverføring fra kommunens eiendom gnr. 

15 bnr. 257.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

01.12.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/55 Klage: Pålegg om retting og 

ileggelse av tvangsmulkt Sted: 

Høybåtangen 7 gnr. 4 bnr. 175 

Tiltakshaver/Søker: Lychegården AS

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Delegert vedtak nr. 19/10073-57 opprettholdes og gis oppsettende virkning i medhold av forvaltningslovens § 42 

til klagen er ferdig behandlet hos Statsforvalteren. Ny frist for iverksetting vil bli satt etter endelig avgjørelse av 

klagesaken.

Klagen oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

Saker til oppfølging - Samfunnsutvikling
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01.12.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/56 Offentlig ettersyn: 

Detaljreguleringsplan for Apalvika gnr. 51 

bnr. 16 Forslagsstiller: WSP Norge AS  

Tiltakshaver: Porta Risør AS

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og legger detaljreguleringsplan for Apalvika, gnr. 51 bnr. 6, ut til 

offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Før planen legges ut til høring, må følgende 

endringer foretas i planbestemmelsene:

§ 1.1.10 tilføyes ny setning «Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet».

§ 2 endres ved at «…og i samsvar med til enhver tid gjeldende kommunale normaler» tas ut.

§ 2.2 endres ved at andre og tredje setning tas ut.

§ 2.3 tilføyes ny setning «Innenfor formålet f_SH1 tillates det etablert sjøvannspumpeanlegg.»

§ 3 endres ved at tredje og fjerde setning tas ut.

§ 5.1 tilføyes ny setning «Det skal utarbeides en skjøtselsplan som godkjennes av kommunen.» 

§ 6.2 b) endres ved at det tas inn ny setning «Nødvendige bergsikringstiltak ovenfor allment tilgjengelige 

områder skal være gjennomført. Tiltakene må ivareta naturtypene i og utenfor planområdet. For byggeområdet 

og de allment tilgjengelige områdene skal det gjennomføres nødvendige sikringstiltak knyttet til snøskred.»

§ 6.2 c) endres ved at det tas inn ny setning «Høyden på veien skal økes tilstrekkelig for å tåle 200-årsflom.»

§ 6.2 d) ny bestemmelse skal lyde «Utbedringer på Hasåsveien, fv. 3446, i form av møteplasser/breddeutvidelser 

skal gjennomføres i samarbeid med Agder fylkeskommune basert på fagrapport «Trafikkanalyse for Apalvika» 

datert 26.07.21. Det må inngås en gjennomføringsavtale med fylkeskommunen.»

§ 6.2 e) ny bestemmelse skal lyde «Det må opparbeides tilstrekkelig gjesteparkering for allmennheten knyttet til 

bruk av områdene f_VB1 og 2 samt f_SH2.»

Endret planforslag sendes kommunen på sosi-, pdf- og word-format før den legges ut til offentlig ettersyn i 

minimum 6 uker.

Avsluttet Heidi Rødven

01.12.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/58 Klage på kommunens godkjenning 

av riving og oppføring av ny hytte Sted: 

Molandsveien 200 gnr. 58 bnr. 17

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Saken oversendes Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse, i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

01.12.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/59 Søknad om mindre endring av 

Detaljreguleringsplan for Bommyr Panid: 

2018002 Sted: Bommyr gnr. 27 bnr. 16 

Forslagstiller: Brødrene Strand 

Ingeniørfirma AS

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av detaljreguleringsplanen for Bommyr/ Rye Strand, med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

25.11.2021 Kommunestyret 21/109 Avklaring rundt innsigelse til 

Detaljreguleringsplan for Risør sentrum

Kommunestyret tar ikke innsigelsen til følge og ber om nytt dialogmøte med fylkeskommunen for å finne en 

omforent løsning. 

Avsluttet Heidi Rødven

25.11.2021 Kommunestyret 21/110 Fremtidig bruk av Randvik Gård, 

Randvikveien 80

Risør kommune inngår en langsiktig leieavtale (min 30 år, +5) med Aust-Agder Turistforening (AAT). 

Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å inngå en slik avtale med AAT som ivaretar følgende vilkår: 

Avtalen er av en slik karakter at AAT kan søke om spillemidler:

Avtalen inngås for en periode på 30 år. Deretter kan avtalen fornyes med inntil 5 år av gangen, med en gjensidig 

rett til å si opp avtalen med 6 mnd varsel før utløpet av hver leieperiode.

Avtalen må tydeliggjøre ansvaret for oppgradering, drift, vedlikehold og forsikring.

AAT oppfordres til å søke mest mulig samarbeid og sambruk med lokale lag og foreninger, slik at det blir mest 

mulig aktivitet i området / bygningene – året rundt.

Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen og eventuelle byggesøknader behandles i egne saker. 

Endelig utleieavtale skal godkjennes av formannskapet.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

25.11.2021 Kommunestyret 21/111 Behandling av klage på 

midlertidig dispensasjon for bruk av 

jorde til campingdrift, gnr. 5, bnr. 48. 

Søker: Sørlandet Feriesenter AS v/Mads 

Henrik Sandnes

Kommunestyret utsetter saken

Med henvisning til vedtak i sak 21/55 fra 1. juni 2021 legger Kommunedirektøren fram saken på nytt for 

kommunestyret der midlertidig bruk av jordet til campingdrift belyses ut fra det helhetlige perspektivet som 

vedtaket sier, nemlig hensyn til reiseliv, næringsutvikling, landbruk, trafikksikkerhet og trafikkframkommelighet 

med innspill fra alle berørte parter. Det legges vekt på erfaringer fra sommeren 2021 og tiltak som er planlagt for 

kommende år.

Klagesaken inkluderes i denne vurderingen som et eget punkt i innstillingen.

Saken kommer tilbake til kommunestyret i februar.

Politisk sak i mars 2022. Under 

arbeid

Anders Auten 

Pedersen

25.11.2021 Kommunestyret 21/112 Kjøp av aksjer i Risør Parkering AS Risør kommune sier nei til å kjøpe 34% av aksjene i Risør Parkering AS.

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle frem en kjøpsavtale, med Risør Parkering AS med x antall 

parkeringsplasser med en kjøpsramme med inntil kr 6 mill. 

Forventet avtalevilkår bør være tilsvarende den som kommunen ble tilbudt under behandlingen i 

kommunestyremøte 26 november 2019.

Endelig avtale skal godkjennes av formannskapet.

Kommunestyret støtter interimsstyrets vurdering om å ikke jobbe videre med et p-anlegg i fjell og anser arbeidet 

som avsluttet. Gjennom dette vedtaket avsluttes også sak 21/30 fra kommunestyret i april

Kommer til behandling våren 

2022.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

25.11.2021 Kommunestyret 21/113 Prioritering av innkomne 

søknader om spillemidler for 

tildelingsåret 2022

Følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for tildelingsåret 2022 vedtas.

Nærmiljøanlegg

1. Risør kommune -  Aktivitetsområde Kjempesteinsmyra  - Fornyet

2. Risør kommune -  Naturklatrejungel  - Hope Oppvekstsenter -  Ny

3. Risør kommune -  Sandvolleyball-/håndballbane -  Kjempesteinsmyra  - Ny

4. Risør kommune -  Ballbinge -  Søndeled skole 

Ordinære anlegg

1. Risør kommune -  Betongpark -  Kjempesteinsmyra -  Fornyet

Avsluttet Odd Arne børset

11.11.2021 Formannskap 21/68 Søknad om kjøp av tilleggstomt 

Sted: Skoleheia gnr. 16 bnr. 1 Søker: CL-

Eiendom AS

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner ikke opsjon på kjøp av tilleggsareal fra 

kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 1 i tråd med den framlagte søknaden. 

Dersom søknaden skal kunne godkjennes, må det fremmes en ny søknad til formannskapet der terrenginngrepet 

reduseres vesentlig. Det må sikres tilstrekkelig areal rundt parkeringsanlegget for å ivareta skjerming med 

fjellskjæringer mot vest, nord og øst og det må sikres tilstrekkelig grøntareal for å ivareta stiadkomst fra Krags 

gate 54 (16/1419) til gode og funksjonelle grøntområder på Skoleheia. 

Avsluttet Heidi Rødven

11.11.2021 Formannskap 21/69 Søknad om tilleggstomt Sted: 

Nøysomheten 5 gnr. 15 bnr. 480 Kjøper: 

Paul Aanonsen Hjemmelshaver: Risør 

kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggstomt fra kommunens 

eiendom gnr. 15 bnr. 470. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

11.11.2021 Formannskap 21/70 Rassikring med plan Risør kommune påtar seg ansvaret for rassikring av kommunal grunn ihht til rapport fra Multiconsult datert mai 

2019. Rassikringen skal gjennomføres snarest og innen utgangen av 2022. De mest rasutsatte områder skal 

prioriteres først. 

Andre grunneiere, som er berørt av rapporten må selv ta ansvaret for rassikring av egen eiendom. 

Risør kommune eventuelt sammen med andre grunneiere, søker om støtte fra NVE til finansiering av tiltakene. 

Inndekning via disposisjonsfond.

Avsluttet Einar Werner 

Frøyna

10.11.2021 Kulturutvalget 21/23 Svar på søknad om koronatilskudd, 

Søndeled og omegn Husflidslag

Kulturutvalget innvilger kr. 15 000 som støtte for tapte inntekter i forbindelse med pandemien. Avsluttet Anna Stina Næss

10.11.2021 Kulturutvalget 21/24 Svar på søknad om koronatilskudd 

til Værlands ord

Kulturutvalget innstiller ikke på å dele ut koronamidler til Værlands ord. Søkeren oppfordres til å søke midler som 

blir utlyst i forbindelse med Byjubileet 2023. 

Avsluttet Anna Stina Næss

10.11.2021 Kulturutvalget 21/25 Svar på søknad om koronamidler 

til Hope IL

Kulturutvalget støtter kommunedirektøren sin innstilling om koronamidler til Hope IL. Støtten innvilges med kr. 

15 000.

Avsluttet Anna Stina Næss
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10.11.2021 Kulturutvalget 21/26 Svar på søknad om koronamidler 

til Eldresenteret, Vi over 60

Kulturutvalget innvilger «Vi over 60» en støtte på kr. 15 000 som kompensasjon for tapte inntekter under 

pandemien.

Avsluttet Anna Stina Næss

10.11.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/46 Klage: Søknad om takoppløft for 

deler av taket Sted: Urbakken 19 gnr. 16 

bnr. 787 Tiltakshaver: Kyrre Dagfinn 

Ellefsen Søker: Konsulenttjenester - 

Halvor Skåli  Klager: 

Fortidsminneforeningen, avd. Aust-Agder

Miljø og teknisk utvalg tar ikke klagen til følge. Ingen nye momenter i saken. Saken oversendes Statsforvalteren 

for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

10.11.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/47 Klage: Oppføring av anneks og bod 

Sted: Høybåtangen 3 gnr. 4 bnr. 239 

Ansvarlig søker/Tiltakshaver: Martin 

Ommundsen og Ragni Helene Mørch 

Klager: Dag Olav Arnstein Nikolaysen

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge. 

Saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

10.11.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/49 Detaljreguleringsplan for Hasalen. 

Sted Buvika-Solsiden. Gnr 16 bnr 1 og 9. 

Tiltakshaver Løkteskjær Brygge AS. 

Forslagstiller Stærk & CO As

Miljø og teknisk utvalg legger forslag til detaljreguleringsplan for Hasalen, gnr. 16, bnr. 1 og 9, ut til offentlig 

ettersyn iht. § 12-10 i plan- og bygningsloven, under forutsetning at § 3.1.1.4 suppleres med følgende setning:

Balkonger/verandaer skal ikke trekkes ut lenger enn fasadelivet.

Planen skal ligge ute til høring i minimum 6 uker.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

10.11.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/50 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan Sted: Lindknuten 10 gnr. 

16 bnr. 1429 Søker: Sivertsen Bygg AS

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Linddalen boligområdet, med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

10.11.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/51 Politisk behandling av søknad om 

mindre planendring Sted: Hestehagen, 

vestlandsstykket B6 og B7 gnr. 16 bnr. 

1429

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og godkjenner mindre endring av reguleringsplan for 

Vestlandsstykket, i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

10.11.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/52 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan for del av Storeplass, felt 

FB8-10 Sted: Storeplass hytteområdet 

Forslagstiller: Asbjørn Løvstad

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for del av Storeplass, felt FB8-10, med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14. Tillatelsen gis på vilkår av at ny bestemmelse nedenfor tilføyes:

For tomter utenfor strandsonen, tomt 4 – 11 i felt FB 8 og tomt 12 –14 i felt FB 10, kan det i tillegg til 

fritidsboligen (120 m² BRA), oppføres en frittliggende bod/utestue på inntil 15 m² BRA. Der bruken ikke er til 

beboelse kan frittliggende bygg plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrensen.

For tomter innenfor strandsonen, tomt 1-3 i felt FB 8, skal samlet areal av bebyggelsen (hytte, anneks og bod) 

ikke overstige 120 m² BRA.  Arealet kan fordeles på hytte, anneks og bod. Maks størrelse på anneks kan ikke 

overstige 15 m² BRA og maks størrelse på bod skal ikke overstige 8 m² BRA. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

28.10.2021 Kommunestyret 21/106 Tiltak mot barnefattigdom Kommunestyret tar saken til orientering og vil understreke betydningen av gratis aktivitetstilbud til alle barn og 

unge, som ikke krever behovsprøving for å inkludere barn i familier med presset økonomi. I tillegg til en egen 

budsjettpost for dette, som for tiden er lagt til NAV, vil kommunestyret oppfordre til at alle lag og foreninger, 

samt større arrangement med kommunal støtte, i størst mulig grad inkluderer gratis aktivitetstilbud.

Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for at kommunen, frivilligsentralen eller frivillige aktører kan 

få søke om støtte til etablering av en utlånssentral (utstyrsbank)gjennom Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratets (BUFDIR) barnetilskuddsordning for inkludering av barn og unge i 2022. Administrasjonen 

kommer tilbake til kommunestyret med forslag til hvordan er utlånssentral i Risør kan organiseres, snarest mulig. 

Det er søkt om midler til 

etablering av utlånssentral. 

Utlånsentral står som tiltak i 

handlingsprogramet til 

frivilligstrategien. Arbeidet følges 

opp av frivilligkoordinator som 

begynner 1. april. 

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

28.10.2021 Kommunestyret 21/103 Behandling av grunnavståelser 

fra kommunal eiendom

Risør kommunestyre opprettholder den generelle delegasjonsfullmakten til kommunedirektøren. Vedtakene i sak 

57/09 og 20/8 innarbeides i et nytt tilleggsreglement til formannskapets punkt 9.3 om grunneierforhold i politisk 

delegasjonsreglement. Følgende presiseringer innarbeides:

• Alt salg av kommunal grunn innenfor 100 metersbeltet og salg av areal over 300 kvm, samt salg innenfor 

planområdet for «Sentrumsplanen» (Detaljreguleringsplan for Risør sentrum), skal vedtas av formannskapet. 

Dette gjelder ikke bolig og næringstomter i regulerte felt. Ved salg av grunn innenfor 100-metersbeltet skal det 

innhentes takst før politisk behandling. Taksering skal utføres av godkjent takstmann og bekostes av kjøper.

• Saker som omhandler salg av kommunalt areal skal refereres i saksoversikten til formannskapet. 

• Formannskapet skal alltid foreta befaring i forkant av saker som fremmes for politisk behandling.

Kommunedirektøren fremlegger forslag til revidert delegasjonsreglement for formannskapet. Endelig vedtak i 

kommunestyret

Under 

arbeid

Heidi 

Rødven/Sunniva 

Helland 

28.10.2021 Kommunestyret 21/104 Revisjon av kommunens 

retningslinjer for fritidsbebyggelse

Saken utsettes for ny vurdering i Miljø og teknisk utvalg, og deretter behandling i kommunestyret. Under 

arbeid

Heidi Rødven

28.10.2021 Kommunestyret 21/107 Retningslinjer for 

underskuddsgaranti

Kommunestyret vedtar endringene foreslått i retningslinjer for underskuddsgaranti. Avsluttet Anna Stina Næss

14.10.2021 Formannskap 21/64 Søknad om kjøp av eiendommen 

gnr. 16 bnr. 863 Sted: Buvikbakken 

Søker/ kjøper : Anne Torhild Grimsrud 

Hjemmelshaver av eiendommen 16/863: 

Risør kommune.

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner ikke salg av grunneiendommen gnr. 16 

bnr. 863. Flytting/fjerning av stien godkjennes ikke. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

14.10.2021 Formannskap 21/65 Reguleringsplan for Hasalen. 

Spørsmål om kjøp av kommunal 

eiendom. Sted Buvika-Solsiden. Gnr 16 

bnr 1 og 9.

Formannskapet gir Løkteskjær Brygge AS opsjon på kjøp av et areal på ca. 1800 m2 som vist på situasjonskart – 

kjøp av kommunalt areal. 

Opsjon på kjøp av arealet godkjennes på følgende vilkår:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide opsjonsavtale med Løkteskjær Brygge AS

2. Arealet skal benyttes til boligformål i samsvar med kommuneplanen

3. Arealet skal inngå i en godkjent reguleringsplan før deling kan finne sted

4. Endelig areal og plassering av tomt, fastsettes under oppmålingsforretning

5. Pris ved salg fastsettes til kr. 70,- pr. m2

6. Arealet forutsettes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser

7. Opsjon på salg av arealet gis for en periode på 3 år

Gjennom reguleringsplanarbeidet skal det søkes løsninger i dialog med eier av gårds og bruksnummer 16/853

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

13.10.2021 Kulturutvalget 21/18 Årshjul Kulturutvalget 2021-2023 Kulturutvalget vedtar det nye årshjulet slik det fremkommer. Avsluttet Anna Stina Næss

13.10.2021 Kulturutvalget 21/20 Festivalstrategi for Risør 

Kommune 2022-2024

Kulturutvalget vedtar en treårig rullering av festivalstrategien til Risør kommune, samt at søknadsfristen til både 

etablerte og nye festivaler, endres fra 1. oktober til 1. september, gjeldende fra og med 2022.

4. Risør kommune praktiserer en tredelt støtteordning: 

a) Festivalene skal sende søknad til kommunen med budsjett for kommende år og eventuelt rapport og regnskap 

for den gjennomførte. Søknadsfrist 1. september, gjelder fra 2022. Jfr. kommunens gjeldende 

delegasjonsreglement. 

b) Festivalene som har mottatt flerårig støtte sender rapport og regnskap årlig, innen 1. oktober. Nå festivalen er 

sikret flerårig støtte trenger de ikke sende inn ny søknad før støtten har gått ut. En presentasjon av neste års 

festivalplaner, årsmelding med regnskap og budsjett for påfølgende år er tilstrekkelig. Vi ønsker å presisere at 

kulturmidlene tildeles ut fra følgende tildelingskriterier: (…)

Avsluttet Anna Stina Næss

13.10.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/39 Klage: Avslag på retting av feil og 

mangler i matrikkelen Sted: 

Trollbergvikveien 23 gnr. 4 bnr. 5 

Tiltakshaver: Gerd Solveig Dolva v/adv. 

Lars Ths. Rodvelt

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Klagen oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

13.10.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/40 Klage: Pålegg om retting og 

ileggelse av tvangsmulkt Sted: 

Høybåtangen 7 gnr. 4 bnr. 175 

Tiltakshaver/Søker: Lychegården AS

Saken utsettes for å innhente juridisk vurdering om hvilken adgang utvalget har for å omgjøre saken. Statsforvalteren støtter alle 

Kommunens vurdering i denne 

klagesaken. Statsforvalteren 

opprettholder kommunens 

vedtak. 

Avsluttet Heidi Rødven
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13.10.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/43 Søknad om endring av 

reguleringsplan en for Skarvann 

aktivitetspark Forslagstiller: Stærk & Co 

AS Grunneier: Ola Husaas

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Skarvann aktivitetspark, med 

hjemmel i plan- og byggingsloven § 12-14. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

13.10.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/44 Søknad om mindre planendring 

Sted: Vestre Porthavn, gnr. 26 bnr. 143 

og 128 Søker/tiltakshaver: Vindvik 

Tomteutvikling AS

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og godkjenner endring av reguleringsplan for Limkjær-Vindvik i 

medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

30.09.2021 Bystyret 21/85 Søknad om oppføring av 

flytebrygge med badstue Sted Solsiden 

20 gnr. 16 bnr. 768 Ansvarlig søker: Siv. 

ark Einar Myraker AS MNAL-NPA 

Tiltakshaver: Risør Havbadforening v/ 

Hanne Nøvik

Risør bystyre gir dispensasjon fra kommuneplanen (§11-6) og byggeforbudet i strandsonen (§1-8), jfr. § 19-2 i 

plan- og bygningsloven, for flytebrygge med badstue på følgende vilkår:

• Bygget skal gis en nøytral farge, evt. ha ubehandlede materialer.

Tiltaket godkjennes i medhold av § 21-4 i plan- og bygningsloven på følgende vilkår: 

• Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 28.04.21 og etter gjeldende 

bestemmelser.

• Tiltaket godkjennes plassert i horisontal- og vertikalplanet som angitt i søknaden.

• Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med relevante krav i TEK17.

• Det må etableres baderepos og badestige.

• Adkomst må være universelt utformet.

• Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.

• Før søknad om ferdigattest kan behandles må ferdigmelding for tilkobling til kommunalt VA-nett være sendt 

inn og godkjent av Enhet for eiendom og tekniske tjenester

• ”Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse" må sendes inn før 

ferdigattest/brukstillatelse kan gis.

Tiltaket godkjennes plassert i medhold av § 14 i havne- og farvannsloven, på følgende vilkår i medhold av § 16:

• Sikring med moringer skal ikke være til hinder for kommunens flytebrygge eller båttrafikken.

• Ytterkanten av tiltaket må markeres med indirekte lys.

Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende sendes inn:

• Erklæring om ansvarsrett for prosjekterende og utførende for alle deler av byggearbeidet.

• Søknad om sanitærabonnement (rørleggermelding) for tilkobling av vann.

• Gjennomføringsplan

• Sikring av brygga med fortøyning, moringer o.l. må avklares med Enhet eiendom og tekniske tjenester.

For utplassering av badebøyer må det søkes til Kystverket om godkjenning.

Avsluttet Heidi Rødven

30.09.2021 Bystyret 21/86 Rullering av tiltaksplan, kapittel 9 i 

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og 

folkehelse, rullert for tildelingsåret 2022

Bystyret vedtar Tiltaksplanen i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse, rullert for søknadsåret 2022. Avsluttet Lise Frøyna

30.09.2021 Bystyret 21/88 Planprogram Miljøplan til vedtak Planprogram for Miljøplanen vedtas som fremlagt fra kommunedirektøren.

Risør bystyret setter av kr. 100 000,- fra disposisjonsfondet til oppstart av planarbeidet. 

For å komme i gang med arbeidet med klimabudsjett settes det et foreløpig mål om redusere 

klimagassutslippene med 45 % innen 2030. Endelig mål for reduksjon av klimagassutslipp vil utarbeides i arbeidet 

med Miljøplanen. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

30.09.2021 Bystyret 21/89 Alternativ for landstrøm tilkobling 

av fartøy dampskipsbrygga

Kommunedirektøren får i oppgave å planlegge og gjennomføre arbeidet med å etablere et landstrøms-anlegg på 

Dampskispkaia i tråd med vurderingene i denne saken. Kostnaden er estimert oppad til kr. 500.000,- og 

innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022 – 2025. 

Kommunedirektøren bes innarbeide et forslag om lynladere i Risør kommune i handlingsprogram/økonomiplan 

som framlegges i høst.

Andre avsnitt følges opp i egen 

sak. 

Under 

arbeid

Einar Werner 

Frøyna

30.09.2021 Bystyret 21/90 Prosjektplan Svømmehall Prosjektplanen legges til grunn for forstudiefasen knyttet til ny svømmehall i Risør kommune. Forstudiet skal 

blant annet avgjøre hvorvidt det er snakk om rehabilitering eller nybygg, og resultatet fra forstudiet utgjør 

beslutningsgrunnlaget for det videre arbeidet, og fremmes for politisk behandling våren 2022. 

Avsluttet Kamilla Solheim

30.09.2021 Bystyret 21/91 Høringsuttalelse til Agder 

Fylkeskommune sin Frivillighetsstrategi

Vedlagte uttalelse til Agder Fylkeskommune sin Frivillighetsstrategi oversendes Agder Fylkeskommune. Avsluttet Anna Stina Næss

30.09.2021 Bystyret 21/92 Nye vedtekter Frivilligsentralen 

2021

Bystyret vedtar Frivilligsentralens nye vedtekter som de fremstår. Sittende medlemmer fra utvalg som fortsatt 

skal være representert, fortsetter i sin nåværende rolle ut valgperioden.

Nytt punkt tilføres: § 4.1 d Styrets sammensetning:

Det åpnes for at styret økes med en representant for det frivillige kulturlivet. Medlemmet velges på en felles 

møteplass for denne gruppen.

Avsluttet Anna Stina Næss

30.09.2021 Bystyret 21/93 Seriøsitetsbestemmelser for Risør 

kommune

Saken utsettes for å legges ut på høring til fagforeninger og fagorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjonen, 

relevante lag og foreninger samt eventuelle lokale bedrifter i alle størrelser. 

Saken kommer tilbake til bystyret med eventuelle innspill så snart det lar seg gjøre.

Saken kommer til behandling 

våren 2022.

Under 

arbeid

Einar Werner 

Frøyna

30.09.2021 Bystyret 21/95 Finansiering av Kjempesteinsmyra 

Skatepark

Risør bystyre øker de økonomiske rammene til prosjektet fra 6,5 mill. til 11 mill. Kostnadsøkningen finansieres 

gjennom økning i spillemidler og økt låneopptak.

Avsluttet Kay Henning Holum

30.09.2021 Bystyret 21/96 Behandling av søknad om 

underskuddsgaranti - Risørvibber 2021

Bystyret innvilger Risør Events et tilskudd på kr. 30.000,- til å dekke tapte utgifter i forbindelse med 

gjennomføring av Risørvibber sommeren 2021. Tilskuddet dekkes innen rammene for kulturmidler avsatt på 

budsjett 2021. 

Avsluttet Kamilla Solheim

16.09.2021 Formannskap 21/54 Søknad om kjøp og fradeling av 

kommunal grunn fra gnr. 16 bnr. 1. 

Søker/ kjøper Beathe Dørsdal 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier godkjenner salg av tilleggsareal eller justering fra kommunens eiendom gnr. 16 

bnr. 1.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

16.09.2021 Formannskap 21/55 Avklaring om salg av kommunale 

tomter

Sted: To tomter mellom Utkikken 8/10 

og 16/18, og område mellom Terneveien 

og Granitten

Formannskapet viser til saksutredningen og vedtar følgende:

1. Tomtene mellom Utkikken 8/10 og 16/18 selges ikke for opparbeiding til boligtomter. Områdene omreguleres 

til grøntstruktur ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

2. Tomt som er foreslått til salgs i Terneveienn/Granitten på 750 kvadratmeter omreguleres til grøntstruktur ved 

neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Avsluttet Heidi Rødven

16.09.2021 Formannskap 21/56 Invitasjon til deltakelse i 

prosjektet Dagsturhytta Agder

1. Risør kommune blir med i prosjektet Dagsturhytta Agder. 

2. Risør kommune ønsker 1 dagsturhytte som ønskes oppført i 2023. 

3. Det etableres en arbeidsgruppe som ledes av kommunen og hvor frivilligheten og Friluftsrådet inviteres med. 

Arbeidsgruppa får blant annet ansvar for å finne egnet plassering for dagsturhytta ut fra kriterier gitt i prosjektet 

og sørge for bygging og ordning for drift- og vedlikehold. 

4. Kommunens andel i prosjektet innarbeides i Handlingsprogram/Økonomiplan 2022-2025. 

5. Formannskapet ber arbeidsgruppa vurdere om veien frem til hytta kan være universelt utformet for å 

inkludere flest mulig innbyggere. 


Avsluttet Heidi Rødven

16.09.2021 Formannskap 21/57 Rassikring Kommunedirektøren iverksetter umiddelbart arbeid med en plan for å rassikre området Storgata/Holmenbrua, 

Lindalsveien, Buvikbakken og Mindalen.  Planen legges frem i neste formannskapsmøte 11 november. Planen 

skal bla inneholde kostnader til rassikring, hvilke områder som skal sikres og en tidslinje. Har kommunen ikke 

kapasitet til å gjennomføre en slik plan selv, leies det inn ekstern hjelp til prosessen.

November Avsluttet Einar Werner 

Frøyna

16.09.2021 Formannskap 21/61 Høring - regional 

virkemiddelgjennomgang

Formannskapet i Risør kommune vedtar å slutte seg til kommunedirektørens vurderinger i saken, og sender 

saksframlegget som kommunens høringsuttalelse til Agder fylkeskommune.

For Risør kommune vil vi særlig fremheve behovet for at Agder fylkeskommune har et tydelig fokus på å ta hele 

Agder i bruk, og at «flankene» i Agder skal få en særskilt støtte og bistand til vårt vertskapsarbeid. Her er 

samarbeid og samskaping som spiller på lag med lokale initiativ særlig viktig.

Vi ønsker å understreke at dagens ordning med redusert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidler 

staten kan anvende for å styrke distrikts-Norge, og at Risør som et minimum opprettholder den prosentsatsen vi 

har i dag. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

15.09.2021 Kulturutvalget 21/16 Svar på tilskudd om koronamidler 

til Venneforeningen RS Risør 2

Kulturutvalget innvilger kr. 15.000 til Risør 2 på grunn av tapte inntekter i forbindelse med Covid-19. Avsluttet Anna Stina Næss
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15.09.2021 Kulturutvalget 21/15 Svar på Søknad Friskis og Svettis 

Risør, kommunal tilskudd under 

Koronapandemien

Kulturutvalget innvilger kr 10 000 kroner i koronamidler til Friskis & Svettis Risør som kompensasjon for økt 

husleie under pandemien.

Avsluttet Anna Stina Næss

15.09.2021 Kulturutvalget 21/17 Tilskuddsordningen for kunst og 

kulturfeltet under koronapandemien - 

endring i retningslinjer

Kulturutvalgets vedtak 

Retningslinjer for den lokale tilskuddsordningen for kunst- og kulturfeltet under koronapandemien skal gjelde ut 

året.

Dette medfører følgende endringer i retningslinjene:

Fjerning av det som er markert med rødt: 

§ 2 Virkeområde 

Ordningen har sitt virkeområde i Risør kommune og gjelder behandling av søknader som:  

Handler om planlegging og gjennomføring av aktivitet under den pågående koronapandemien. Som erstatning 

for, eller supplement til, planlagt aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal 

virksomhet. Aktivitet må være gjennomført senest september 2021. 

§ 6 Søknadsfrist og behandling av søknader 

Søknadene behandles fortløpende i kulturutvalgets møter: 14.4, 12.5, 09.06. 

Avsluttet Anna Stina Næss

14.09.2021 Bystyret 21/83 Reguleringsplan E18 Tvedestrand-

Bamble - Høringsinnspill fra Risør 

kommune

Risør kommunestyre oversender vedlegg 1 som Risør kommunes høringsinnspill til Reguleringsplan for E18 

Tvedestrand – Bamble og vil spesielt peke på følgende: (..) (Se protokoll)Det vises til vedlegg 1 for konkrete 

endringsforslag til planbestemmelsene.   

Risør kommunestyre stiller seg bak Nye Veiers initiativ og ønske om en alternativ utredning av E18 gjennom 

kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand som gjennom gjenbruk og utvidelse av eksisterende E18 i større grad 

ivaretar klima- og naturhensyn. Utredningen må resultere i alternative planutkast som kan vurderes i forhold til 

det nåværende planutkastet.

https://www.risor.kommune.no/

politikk-og-

organisasjon/politikk/politiske-

moter/#se:mote/moteid:270558/

utvalgid:202611

Avsluttet Kamilla Solheim

08.09.2021 Rådet 21/16 Gjennomgang av saker til bystyret Rådet ønsker å benytte seg av taleretten i bystyret 30. september i sak «Prosjektplan svømmehall»

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ønsker å være representert med en av rådsrepresentantene i den 

videre prosessen.

Avsluttet Kamilla Solheim

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/28 Detaljregulering for Lørdagsheia 

gnr. 5 bnr. 5 Forslagsstiller: Stærk & CO 

Tiltakshaver: Mads Henrik Sandnes

Miljø og teknisk utvalg legger forslag til detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 5, ut offentlig ettersyn 

iht. § 12-10 i plan- og bygningsloven, med følgende endringer:

Se endringene i vedtaket.

Planen skal ligge ute til høring i minimum 6 uker.

https://www.risor.kommune.no/

politikk-og-

organisasjon/politikk/politiske-

moter/#se:mote/moteid:250914/

utvalgid:202657

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/29 Behandling av søknad om mindre 

endring for reguleringsplan 

Fiskekroken/Strandvollen

Miljø og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for Fiskekroken/Strandvollen i medhold av 

§ 12-12 i plan- og bygningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/30 Behandling av klage på tillatelse til 

utvidelse av balkong og takoppløft mot 

øst Sted: Solsiden 1 A gnr. 16 bnr. 1346

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

I medhold av § 34 i forvaltningsloven oversendes saken til Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/32 Klage: Avslag på søknad om 

oppgradering/påfyll av eksisterende 

strand Sted: Sundsveien 18 gnr. 14 bnr. 

35 Tiltakshaver/Søker. Simen Munter

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge da det ikke er fremkommet nye 

momenter som skulle tilsi et endret vedtak.

Klagen oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av forvaltningslovens § 34.

Avsluttet Heidi Rødven

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/33 Klage: Avslag på søknad om 

takoppløft for deler av taket Sted: 

Urbakken 19 gnr. 16 bnr. 787 

Tiltakshaver: Kyrre Dagfinn Ellefsen 

Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli

Miljø og teknisk utvalg tar klagen til følge. Det innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen for Risør sentrum jfr. 

§ 19-2 i plan- og bygningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/34 Klage: Avslag på søknad om bod. 

Sted: Sandviktangen 140 gnr. 29 bnr. 104 

Tiltakshaver: Mari H. og Eivind 

Gundersen Søker: Konsulenttjenester - 

Halvor Skåli

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Klagen oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

07.09.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/35 Klage: Søknad om oppføring av ny 

brygge Sted: Kvernkilen gnr. 3 bnr. 3 

Tiltakshaver: Steinar Lyberg Søker: 

Konsulenttjenester - Halvår Skåli Klagere: 

Mork, Granheim, Andersen og Onsager

Miljø og teknisk utvalg tar klagen delvis til følge. 

Det forutsettes at tegningene endres for den nordvestre delen av brygga ved at utvidelse i bredden tas bort. 

Eksisterende brygge forutsettes beholdt som i dag, men forlenget i begge retninger i samsvar med delegert 

vedtak nr. 21-539-6.

Avsluttet Heidi Rødven

24.06.2021 Bystyret 21/66 Detaljregulering fv.416 Øylandsdal-

Dørsdal

Risør bystyre godkjenner detaljreguleringsplanen for fv. 416 Øylandsdal – Dørsdal i medhold av § 12-12 i plan- og 

bygningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

24.06.2021 Bystyret 21/67 Søknad om forlenget frist for 

igangsettelse av resten av tiltaket Sted 

Krags gate 54 og 56. Gnr 16 bnr 1419 og 

540. Tiltakshaver Risørsenteret AS.

Risør bystyre viser til saksutredningen og forlenger midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Krags gate – 

Skolegata – Hasdalgata – Skoleheia, jf. § 19-3 i plan- og bygningsloven, på følgende betingelser: 

• De resterende arbeider må være igangsatt innen 31.12.2021. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse. 

• Dersom arbeidene ikke igangsettes innen fristen, varsles det om at saken vil bli fulgt opp i medhold av kapittel 

32 i plan- og bygningsloven. 

• Øvrige vilkår og begrunnelse for dispensasjon følger av sak 20/32. 

• Byggesaken legges fram for bystyret for endelig beslutning.

Avventer byggesøknad. Under 

arbeid

Heidi Rødven

24.06.2021 Bystyret 21/80 Tjennasenteret - behov for utvidet 

lånebevilgning

Det bevilges økt låneopptak på 11 000 000 kr for utbygging av Tjennasenteret for å sikre usikkerhetsmargin, 

hvorav 2,12 mill kr utgjør mva-kompensasjon. 

Tiltaket finansieres slik: Se tabell i vedtak.                                                                                                               

Bystyret er kritisk til at kommunedirektøren har gitt byggeprosjektet fritak for kravet om egen parkeringsløsning. 

Dette minker muligheten for å utvikle Tjenna området til en attraktiv og funksjonell bypark i fremtiden da en 

stadig større del båndlegges til parkering.

Avsluttet Sigrid Hellerdal 

Garthe

24.06.2021 Bystyret 21/82 Behandling av interpellasjon etter 

vedtak - Forslag om revisjon av 

byvedtektene - bystyret 24.06.2021

Kommunedirektøren gjennomgår "Forskrift om politivedtekt, Risør kommune" og "Forskrift om kommunal 

håndheving av politivedtekter" opp mot "Regler for handel og bruk av offentlige areal i Risør sentrum". 

Eventuelle forslag til endringer i forskriften fremlegges for politisk behandling og lovbestemt høring (ref. 

Forvaltningsloven §37). Sluttbehandles i Bystyret.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

10.06.2021 Formannskap 21/46 Søknad om støtte fra den 

kommunale tilskuddsordningen for 

næringslivet i forbindelse med 

Koronasituasjonen fra Mademoiselle

Søknadene fra Mademoiselle AS innvilges med et tilskudd på kr. 50 000,-.  Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

10.06.2021 Formannskap 21/47 Søknad om støtte fra den 

kommunale tilskuddsordningen fra 

næringslivet i forbindelse med 

Koronasituasjonen fra Risør Sko AS

Søknaden fra Risør Sko AS innvilges med et tilskudd på kr 90 654,- Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

10.06.2021 Formannskap 21/48 Søknad om kjøp av kommunal 

tilleggstomt til Sted: Vardøya 52 gnr. 31 

bnr. 19 Søker: Pål Boe Steinberg med fl.

Formannskapet, som grunneier, viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggsareal 

fra kommunens eiendom gnr. 31 bnr. 1, og tillagt gnr. 31 bnr. 19, slik vist på vedlagte kart 

datert 01.06.2021 (alternativ søknad).

Arealet selges med følgende forutsetninger:

1. Miljødirektoratet samtykker til fradelingen

2. Plan- og bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av arealet

3. Salgspris takseres av godkjent takstmann.

Avsluttet Marita H. 

Halvorsen

10.06.2021 Formannskap 21/49 Søknad om kjøp av tilleggstomt til 

boligeiendommen Tiurveien 7 gnr. 14 

bnr. 379 Søker/ kjøper: Lars Kjørholt 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggsareal fra kommunens 

eiendom gnr.14 bnr. 161. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 14 bnr. 379. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph
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09.06.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/21 Klage: Søknad om riving og 

gjenoppføring av hytte og brygge Sted: 

Vardøya 8 gnr. 31 bnr. 7 Tiltakshaver: 

Base Camp Investements LLC Søker: Lund 

Hagem Arkitekter AS Klager: Odd 

Andreas og Sissel Svendsen

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

09.06.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/22 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplanen for Linddalen 

boligområdet Sted: Lindknuten 10 gnr. 

16 bnr. 1429 Forslagsstiller/tiltakshaver: 

Magne Sivertsen

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Linddalen boligområdet, med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

09.06.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/23 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan for Klingra - Vrangsund

Planid: 2010002

Forslagstiller(e): Aksel Wiberg/Anette 

Wiberg, gnr. 26 bnr. 111Maya Lawson-

Laane gnr. 26 bnr. 100Dagfinn Mauritz 

Pedersen gnr. 26 bnr. 15  Vegard Østlie, 

gnr. 26 bnr. 103

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Klingra- Vrangsund, med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 12-14.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

09.06.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/19 Fornyet høring: Endring av 

reguleringsplan for Risør sentrum

Forslagsstiller: Risør kommune

1. Gangvei sør for akvariet tas ut av planen. Gangvei reguleres inn øst for Akvariet, langs bygget.

2. Reguleringsformålet for Musikkens hus skal være offentlig og privat tjenesteyting.

3. Reguleringsformålet for Menighetshuset i Kirkegata  skal være kontor/offentlig og privat tjenesteyting.

4. Nedgravd søppelanlegg i Hasdalen flyttes til parkeringsplass ved pærehagen. 

5. Kirkeberget 15,  4201-16/590 og 4201-16/591 er avsatt til bolig og næring i Sentrumsplanen. Begge 

eiendommene ønskes som bolig. 

Miljø og teknisk utvalg legger detaljreguleringsplan for Risør sentrum (med vedtatte endringer) ut til nytt 

offentlig ettersyn i medhold av § 12-10, jfr. § 12-3 i plan- og bygningsloven.

Planen skal ligge ute til høring i minimum seks uker.

Avsluttet Heidi Rødven

07.06.2021 Vilt- og 

innlandsfiskenem

nda

21/3 Søknad fra Risør Viltlag om støtte 

fra viltfondet

I henhold til «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort», § 5 a, gis 

det støtte på kr 3.000,- fra det kommunale viltfondet til Risør viltlag.

Avsluttet Frode Lindland

07.06.2021 Vilt- og 

innlandsfiskenem

nda

21/2 Kvoter på hjort og rådyr samt 

fellingsavgifter for 2021

• Med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeler Risør kommune følgende kvoter på hjort:

Jaktlag/storvald                   Tellende areal                 Fordeling på antall, kjønn og alder

Risør Viltlag                          148 235                              7 kalv, 5 spissbukk, 5 voksne hann,

                                                                                           3 v. hunn

• Med hjemmel i § 20 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeler Risør kommune følgende kvoter på rådyr:

Jaktlag/storvald                              Tellende areal          Fordeling på antall, kjønn og alder

Wormli                                              10 000                          20

Risør kommune sentrum                                                    10

Risør jeger- og fiskeforening                                              3

Risør Viltlag                                      148 235                       Frie kvoter

• Med hjemmel i § 6 i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, 

settes fellingsavgiftene for 2021 til følgende:

Elgkalv   kr 310,- Voksen elg  kr 520,- Hjortekalv   kr 240,- Voksen hjort  kr 395,-

Avsluttet Frode Lindland

07.06.2021 Vilt- og 

innlandsfiskenem

nda

21/1 Søknad om godkjenning av 

bestandsplan for elg - Risør Viltlag - 2021-

2023

Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, §§ 15 og 16, godkjenner Risør kommune bestandsplan for 

elg for Risør Viltlag. Planen gjelder for perioden 2021-2023

Avsluttet Frode Lindland

01.06.2021 Bystyret 21/60 Digital omstilling - en mulighet for 

Risør

Risør kommune bevilger 500 000 kr fra disposisjonsfondet til et prosjekt rettet mot å utvikle og markedsføre 

Risør som en attraktiv destinasjon for digitalt fjernarbeid. Det arbeides strategisk for at Risør blir en 

forsøkskommune for digitalt fjernarbeid.

Prosjektet lyses ut og behandles etter de anbudsregler som gjelder for offentlige innkjøp. Prosjektet 

gjennomføres, så langt det er mulig, ved hjelp av lokale ressurser og virksomheter innen markedsføring og 

søkeroptimalisering i samarbeid med Pågang Næringshage og Risør By. Det utelukkes ikke et samarbeid med den 

konkrete tilbyderen Remote.no.

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

01.06.2021 Bystyret 21/59 Trafikksikkerhetsplan i Risør 

kommune. Organisering og innhold

Prosjektplanen legges til grunn for Risør kommunes arbeid med en trafikksikkerhetsplan. Det opprettes et 

Trafikksikkerhetsutvalg som består av følgende: 

• Politiker (Leder) • Politikontakt • Representant fra skole/folkehelse • Kommuneoverlege                                • 

Representant fra teknisk enhet • Barn og unges representant

• Sekretær (faglig perspektiv miljø, TS, folkehelse).

Trafikksikkerhetsutvalgets mandat er:

1. Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan, med hovedvekt på tiltak

2. Oppfølging av tiltakene i trafikksikkerhetsplanen, inkludert å melde tiltak inn til 

handlingsprogram/økonomiplan og budsjett

3. Pådriver for søknader om fylkeskommunens TS-midler og andre tilskuddsmidler

4. Etablere et system for mottak og oppfølging for interesse- og beboergruppers innspill om reduserte 

fartsgrenser, gangfelt, fartsdumper og andre trafikksikkerhetstiltak. Det etableres et kanal mot veieier for dialog 

og avklaring av innspillene.

Bystyret oppnevner Anette Lunner (H) som leder av Trafikksikkerhetsutvalget. 

Forslag til trafikksikkerhetsplan med tiltaksplan legges fram for bystyret i løpet av 2021/2022

På grunnlag av bestemmelsene i godkjent prosjektmanual punkt 3.4 om styringsgruppe, og 3.3 om 

prosjektansvarlig ber bystyret kommunedirektøren fremlegge forslag for Miljø- og teknisk utvalg om klarere rolle- 

og ansvarsdeling. Utvalget legger frem forslag til justering av TS prosjektplan for bystyret i septembermøte.

Videre ber bystyret kommunedirektøren sammen med Miljø- og teknisk utvalg drøfte prosjektmanualens punkt 

2.7 om Plan- og byggenemd. Dagens bestemmelser lyder "Plan og byggenemd består av en representant fra miljø 

og teknisk utvalg (med vara) og en representant fra bystyret (med vara) som velges for fireårsperioden. " Det 

henvises videre til vedtak PS68/14. Ved å lete fram dette finner man at "Nemnda sammensettes med 

representanter fra alle aktuelle brukerinteresser. Sammensetningen vil variere avhengig av prosjektenes art og 

omfang." Bestemmelsene bør samordnes og klart fremkomme i gjeldende prosjektmanual. Forslag til justering 

fremlegges bystyret for godkjenning.

Plan fremmes for behandling i 

løpet av 2022

Under 

arbeid

Berit Weiby 

Gregersen

01.06.2021 Bystyret 21/57 Tyriveien - Vedtak om utbygging Bystyret ber kommunedirektøren gå videre med planlegging og utbygging av seks tilrettelagte boliger i Tyriveien, 

i nært samarbeid med foreldrene, hvor intensjonen er å opprette borettslag og selge boligene etter ferdigstillelse.

Avsluttet Sigrid Hellerdal 

Garthe

01.06.2021 Bystyret 21/56 Søknad om tilskudd til bygging av 

en flytende badstue - Risør Havbad

Risør kommune innvilger søknadene om støtte på kr. 150 000,- fra Risør Havbaderforening. Tilskuddet tas av 

disposisjonsfondet

Støtten utbetales så snart foreningen kan vise til at resterende finansiering er på plass. Dersom anlegget ikke er 

ferdigstilt og tatt i bruk innen 1 år etter utbetaling, vil kommunen vurdere å kreve midlene tilbakebetalt. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

01.06.2021 Bystyret 21/55 Søknad om midlertidig 

dispensasjon på planformål gnr. 5 bnr. 

48 Søker: Sørlandet Feriesenter AS 

v/Mads Henrik Sandnes

1. Sørlandet Feriesenter får midlertidig dispensasjon til campingdrift på en mindre del av jordet 5/48 enn 

opprinnelig søknaden tilsier. Det vil si tillatelsen vil gjelde område merket med oransje på skråfotoet nedenfor, 

slik at mer av arealet blir urørt for grasproduksjon. Dispensasjonen gjelder for tre år. Bystyret vurderer saken ut 

fra et helhetlig næringsperspektiv der hensyn til reiseliv, næringsutvikling, landbruk og trafikksikkerhet og 

trafikkframkommelig inngår.                                                                                                                2. Med det 

helhetlige perspektivet som bakgrunn for dispensasjonen oppfordres Sørlandet Feriesenter sterkt til å arbeide for 

å ivareta bedre framkommelighet og bedre trafikksikkerhet på fylkesveien (Fv. 3438, Åkvågveien) gjennom 

feriesenteret.

3. Sørlandet Feriesenter oppfordres til å tilrettelegge for at tapt landbruksområde erstattes ved opparbeiding av 

andre områder egnet for landbruk.

Følges opp i sak 21/111 Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

27.05.2021 Bystyret 21/39 Smittevern og byutvikling i Risør 

sentrum sommer 2021

Saken utsettes og kommunedirektøren fremmer politisk sak i oktober og innarbeider evaluering av sommerens 

trafikk erfaringer.

Innforstått at sak kommer til bystyret.

Temaet inngår i "Risør som 

destinasjon" og vil behandles 

som en del av kommuneplan 

arbeidet.

Under 

arbeid

Bård Vestøl 

Birkedal

27.05.2021 Bystyret 21/37 Detaljregulering fv.416 Øylandsdal-

Dørsdal

Saken utsettes til endelig behandling i bystyrets juni-møte for å avklare planen for området Øylandsdal. Det 

avklares hva som er Statsforvalterens holdning til spørsmålet og hvordan planleggingen videre gjennomføres.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

Side 13



20.05.2021 Formannskap 21/37 Forespørsel om opsjonsavtale for 

utvikling av områder i Risør kommune 

for boligbebyggelse, sør for Heiveien og 

mellom Gåsestien-Tiurveien

Formannskapet gir Risør Eiendom AS opsjon på kjøp av to områder:

1. Sør for Heiveien – ca. 13200 m2 – jfr. kart datert 24.03.21

2. Mellom Gåseveien og Tiurveien – ca. 5200 m2 – jfr. kart datert 24.03.21

Opsjon på kjøp av arealet godkjennes på følgende vilkår:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpsavtaler med Risør Eiendom AS.

2. Vilkår fra sak 45/13 i Risør bystyre skal ligge til grunn.

3. Arealet skal benyttes til boligformål i samsvar med kommuneplanen.

4. Utbygger skal i reguleringsarbeidet ha høyt fokus på klima og miljø ved utvikling av områdene, bl.a. ved valg av 

bygningstyper, materialer og energikilder, bevaring av grønne områder og tilrettelegging for gående og syklende. 

Utbygger oppfordres også til å ha fokus på utslippsfri bygg- og anleggsplass, sirkulærøkonomi og å føre 

klimaregnskap.

5. Boenhetene skal være varierte i størrelse og prisklasse.

6. Arealet skal inngå i en godkjent reguleringsplan før deling kan finne sted.

7. Pris ved salg fastsettes til kr. 85,- pr. m2.

8. Arealet forutsettes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

9. Opsjon på salg av arealet gis for en periode på 5 år.

Avsluttet Heidi Rødven

20.05.2021 Formannskap 21/38 Søknad om kjøp av tilleggtomt 

Sted Kviåsen gnr. 56 bnr. 70  

Søker/kjøper: Rolf Blesvik 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggstomt fra kommunens 

eiendom gnr. 56 bnr. 70. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 56 bnr. 66 og 136.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

20.05.2021 Formannskap 21/41 Avslutning av det kommunale 

koronafondet

Den kommunale tilskuddsordningen for næringslivet, kalt Koronafondet, legges ned og gjenstående midler 

tilbakeføres til disposisjonsfondet. 


Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

12.05.2021 Rådet 21/10 Høringsuttalelse - Strategi for 

frivillighet i Risør kommune

Høringsinnspill: Rådet støtter strategien som er lagt fram til høring. Rådet ønsker at det ansettes en egen 

frivilligkoordinator/daglig leder for Risør frivilligsentral.

Avsluttet Sunniva Helland

12.05.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/15 Mindre endring av reguleringsplan 

for Østebøområdet Sted: Hestemyr gnr. 

12 bnr. 23 Forslagsstiller: Langesand AS

Miljø og teknisk utvalg godkjenner endring av del av reguleringsplan for Østebøområdet (Hestemyr) i medhold av 

§ 12-14 i plan- og bygningsloven, på vilkår av at reguleringsbestemmelsene endres som angitt i saksframlegget.

Utvalget ber i tillegg om at det tas inn en klausul i kjøpekontrakten mellom Risør kommune og søker som sikrer 

at kjøper er oppmerksom på at drift av Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS tidvis kan medføre ulemper bl.a. i 

form av lukt.

Avsluttet Heidi Rødven

12.05.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/16 Behandling av klage på avslag om 

gjenoppføring av sagbygning   Sted: 

Korshavn 12 gnr. 18 bnr. 3

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Saken oversendes Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse, i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

12.05.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/17 Behandling av klage på avslag om 

utriggere Sted: Korshavn 12 gnr. 18 bnr. 3

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Saken oversendes Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse, i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

12.05.2021 Rådet 21/10 Høringsuttalelse - Strategi for 

frivillighet i Risør kommune

Høring fra Risør Eldreråd- Strategi for frivillighet i Risør kommune

Forslaget til strategi for frivillighet i Risør kommune som er lagt ut til høring er i stor grad preget av en oversikt 

over hva som foregår i dag både med hensyn til aktiviteter og avtaler med noen organisasjoner uten at det 

fremkommer hvilke dette er eller hva innholdet er.

En strategi bør vise hva kommunen ønsker å oppnå framover med eksempelvis nye tilbud, nye 

samarbeidsformer, organisering med mer

Frivilligsentralen er slik vi leser strategien sterkt pulverisert der oppgaver og ansvar er spredt på flere. Dette er 

uheldig. 

I saksframlegget side 3 om prioriterte tiltak i perioden 2021-2022 vises det til en ressursgruppe- hvem er dette?

Når det gjelder gruppen Eldre – tiltak Frivillige inn i helse og omsorgstjenesten er skissert tidspunkt 2022. Hva 

betyr dette? Det er allerede samarbeid mellom enheten og frivillige, men på initiativ fra enheten selv.

Kap 7.3.5 Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen bør ledes av en frivilligkoordinator som er lønnet av tilskuddsmidler fra staten slik det er vedtatt 

i bystyresak.

I tabellen på side 12 i strategien under kolonne Arena står nevnt Frydenborgsenteret og Tjenna Aldersbolig. Her 

bør også Søndeled og Hope/Sandnes nevnes som aktuelle arenaer.

Veileder for frivilligheten i Risør.

Det er viktig å formalisere samarbeidet mellom Frivilligsentralen/kommunen og den frivillige. Eldrerådet 

anbefaler også at det utarbeides avtaler med den frivillige og organisasjonen om oppgaver de skal gjøre.

Taushetsplikt er en vesentlig del av dette. Vi mener det må inngås avtaler for å forsikre både den frivillige og den 

som mottar bistand.

Avsluttet Sunniva Helland

12.05.2021 Kulturutvalget 21/7 Søknad fra Risør skolemusikkorps til 

kommunal tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi.

Risør kommune innvilger Risør skolemusikkorps et tilskudd på kr. 15 000,- fra kommunal tilskuddsordning for 

kunst- og kulturfeltet under koronapandemi. 

Avsluttet Ågot Bugge

12.05.2021 Kulturutvalget 21/8 Søknad fra Risør Idrettsråd til 

kommunal tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi.

Det innvilges kr. 15 000 til Risør Idrettsråd, slik søknaden tyder. Vedtak presiserer at hvis det ikke er mulig å 

gjennomføre arrangementet i henhold til tidsrommet beskrevet i retningslinjene, så er det mulig å informere om 

endringer til saksbehandler/kultursjef. 

Avsluttet Ågot Bugge

12.05.2021 Kulturutvalget 21/9 Søknad fra Risør fotballklubb til 

kommunal tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi.

Risør kommune innvilger ikke søknaden fra Risør fotballklubb om tilskudd på kr. 41 000,- fra kommunal 

tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemi. 

Avsluttet Ågot Bugge

12.05.2021 Kulturutvalget 21/10 Endring i retningslinjer for 

kommunal tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi.

Risør kommune endrer retningslinjene i Kommunal tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under 

koronapandemi ved å innsette en innledende paragraf som synliggjør ordningens    prioriteringer, og innfeller 

tekst i paragraf 4: «søker skal ha undersøkt alternative løsninger for å gjennomføre tiltaket»

Ytterligere endringer i retningslinjene

Paragraf 2

Endre siste setning til

Aktiviteten må være…. senest desember 2021. 

Paragraf 5

Tilleggspunkt

Regnskap for 2019 og 2020 skal legges ved søknaden.

Paragraf 6

Søknadene behandles fortløpende i kulturutvalgets møter.

Avsluttet Ågot Bugge

29.04.2021 Bystyret 21/29 Tollboden - beslutning om salg Risør bystyre aksepterer budet på Strandgata 10, Tollboden, fra Halvorsen, Bertelsen og Lindstøl på kr. 8.000.000. 

I tråd med bystyrets tidligere vedtak om salg, sak 20/149:

 «Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salgsprosess på følgende vilkår: 

1. Byggets tomt følger byggets fotavtrykk. 

2. Det følger ikke med parkeringsplasser i tomta, men det kan inngås leieavtaler med Risør kommune om p-

plasser» 

Kommunedirektøren får myndighet til å inngå endelig salgsavtale med kjøper og avtaler knyttet til vilkårene om 

leie av parkeringsplasser. Disse avtalene må ta utgangspunkt i gjeldende vilkår for sammenlignbare tilfeller. 

Dersom det ikke lykkes å komme fram til en avtale med kjøper om disse vilkårene kommer saken tilbake til 

politisk behandling. Avtale om bruk av uteområder skal behandles av bystyret. 

Eventuell gevinst ved salg av Tollboden settes til fond for svømmehall.

Avsluttet Sigrid Hellerdal 

Garthe
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29.04.2021 Bystyret 21/30 Rapport fra ad hoc-utvalg 

Parkeringsanlegg og videre arbeid

1. Risør bystyre er positive til at det søkes etablert et parkeringsanlegg i fjell med bakgrunn i ad hoc-utvalgets 

anbefalinger, og forslag fra kommunedirektøren i dennes saksframlegg. Parkeringsanlegget organiseres som et 

aksjeselskap, og Risør kommune kan tegne seg for inntil 34 % av aksjene, begrenset oppad til 10 mill kr. Dersom 

ikke selskapet klarer å hente inn resterende 66 % i aksjekapital innen 31.12.2021, bortfaller bevilgningen fra Risør 

kommune. 

2. Det etableres et interimsstyre bestående av inntil sju representanter – hvorav to utvelges av bystyret - som får 

i mandat å avklare finansiering, organisering og drift av selskapet. Formell etablering av aksjeselskapet utsettes 

til anbefalte løsninger er behandlet og vedtatt av bystyret (pkt 6). 

3. Risør By AS må sørge for at interimsstyret blir etablert. Interimsstyret konstituerer seg selv og bestemmer selv 

hvordan det videre arbeidet med prosjektet skal organiseres og finansieres.

4. Interimstyrets oppdrag er å klargjøre hvordan et anlegg kan finansieres og deretter ta fram planer for 

gjennomføring av utbygging og drift. Dette innbefatter undersøkelse av fjellkvalitet og anbefale valg av lokasjon.

5. Anbefalte løsninger og forslag med eventuelle alternativer fremlegges for ordinær politisk behandling. 

6. Det gis tilbakemeldinger til bystyret på framdrift underveis. Disse samkjøres i tid med fremleggelsen av 

kommunens tertialrapporter. Kontaktperson i Risør kommune er kommunedirektøren eller den han bemyndiger. 

7. Som politisk valgte representanter for interimsstyret velges: 

• Ragni Maqueen Leifson (Ap) 

• Lill Jorunn Larsen (Krf)

De politiske representantene i 

interimsstyret sørger for å holde 

kommunedirektøren /bystyret 

orientert underveis - avsluttet se 

vedtak i sak 21/112 i 

kommuenstyret 25.nov

Avsluttet Sigrid Hellerdal 

Garthe

29.04.2021 Bystyret 21/31 Høring - Riksantikvarens forslag til 

revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i 

Agder fylkeskommune

Risør bystyre er positiv til at NB!-registeret revideres og viser til saksframleggets vurderinger og forslag til 

endringer.

Avsluttet Heidi Rødven

29.04.2021 Bystyret Oppfølging av tidligere vedtak bystyret 

28.05.2019 sak 53/19 Kommuneplanens 

arealdel, utleggelse til offentlig ettersyn

På sikt må vi også starte en dialog med riksantikvaren om miljøfredning av Risør historiske sentrum Jan Einar Henriksen (V) anmodet 

om oppfølging av vedtak i sak 

53/19 fra bystyret 28.05.2019

Under 

arbeid

Heidi Rødven

29.04.2021 Bystyret 21/35 Interpellasjoner til bystyret 

29.04.2021

Ordføreren brukte sin rett til å be om at kommunedirektøren utreder en sak på forholdene beskrevet i 

interpellasjon fra Kai Strat (H) – Behandling av grunnavståelser.

Se vedtak i sak 21/103 Avsluttet Kamilla Solheim

15.04.2021 Formannskap 21/28 Fornyet behandling: Prinsippsak 

om salg av uregulerte tomter på 

kommunal grunn

Formannskapet legger følgende prinsipper til grunn for salg av uregulerte tomter på kommunal eiendom:

1. Tomtene skal ligge innenfor formålet «byggeområde – boliger» i gjeldende kommuneplan.

2. Standardvilkår/-avtale for kommunale boligtomter skal følges (tildelingsbrev/kjøpekontrakt).

3. Søknad om inntil to tomter kan som hovedregel behandles som søknad om dispensasjon fra plankravet i 

kommuneplanen. Dispensasjon kan innvilges dersom vilkårene i § 19-2 i plan- og bygningsloven er oppfylt.

4. I naturlig avgrensede områder der det er rom for flere enn to tomter, må det utarbeides reguleringsplan av 

kjøper før salg og bygging. Kommunen avgjør planavgrensning. Kostnad for planarbeidet belastes kjøper.

5. Ved flere interessenter på samme tomt, skal det foretas loddtrekning.

6. Områder som må reguleres selges til kvadratmeterpris, for tiden 85 kroner per kvm, som justeres etter 

konsumprisindeks. Kommunen kan stille krav til utbygger om differensierte priser innad i feltet. Ved større 

utbygginger, dvs. over 10 boenheter, kan det gjøres selvstendige prisvurderinger. Disse sakene legges fram for 

behandling i formannskapet.

7. Enkelttomter og tomter i 100-metersbeltet takseres av godkjent takstmann som bekostes av kjøper.

8. Tilkobling til vann og avløp og opparbeiding av vei og fiber skal bekostes av kjøper.

9. Tomta kan ikke overdras til andre og skal tilbakeføres til kommunen mot utbetaling av kjøpesummen pluss evt. 

prisstigning etter konsumprisindeksen, dersom den ikke bebygges av kjøper i samsvar med avtale.

10. Det kan ikke tillates fradeling og bygging i strid med tinglyste rettigheter.

Avsluttet Heidi Rødven

15.04.2021 Formannskap 21/30 Oppsigelse av festet tilleggsareal 

Enghavgata Gnr. 16 Bnr. 157

Formannskapet, som grunneier, viser til saksutredning og sier opp festeavtale med deklarasjonsvilkår på gnr. 16 

bnr. 157. Det gis samtidig tillatelse til bruk av grunn for eksisterende trapp til eiendommen Enghavgata 6 gnr. 16 

bnr. 156.

Avsluttet Marita H. 

Halvorsen

15.04.2021 Formannskap 21/31 Søknad kommunalt koronafond 

Lille hvite

Risør kommune innvilger Lille Hvite Interiør As en støtte på kr. 100 000,- fra det kommunale koronafondet. Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

14.04.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

Spørsmål: Parkering på Tangen Linda Alise Giving Elde (H): Innsendte spørsmål om parkering på Tangen ble besvart. Administrasjonen drøfter 

internt hva som evt. kan gjøres angående parkering og gir tilbakemelding i neste møte.

Avsluttet Odd Arne børset

14.04.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

Spørsmål: Dagturhytte Stian Lund (V): Dagsturhytter har vært tema fra Agder fylkeskommune sin side. Utvalget ba administrasjonen 

sjekke muligheten for oppføring av en slik i Risør. Hyttene er små, ca. 15 m2, og koster rundt 1 mill. De oppføres 

som et spleiselag mellom en bank, fylkeskommunen og kommunen og kommunens andel er svært lav. 

Administrasjonen sjekker konseptet og gir mer informasjon i neste møte.

Avsluttet Heidi Rødven

14.04.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

Spørsmål: Skilt til friområde Sverre Tobias Dukene (H): Det mangler et skilt til friområdet ved Grønningveien 4. Utvalget ba om at det 

sjekkes/settes opp igjen.

Avsluttet Odd Arne børset

14.04.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/11 Behandling av klage på avslag om 

pipebeslag Sted: Kastellveien 23 gnr. 16 

bnr. 106 Tiltakshaver/Søker: Kate 

Eleonore Rodin

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Saken oversendes Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse, i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

14.04.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/12 Mindre endring av reguleringsplan 

Sted: Sildvika 

Forslagsstiller: Mesel Eiendom AS Søker: 

Landskapsarkitekt Johan Østengen

Miljø og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for Sildvika i medhold av § 12-12 i plan- og 

bygningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

14.04.2021 Kulturutvalget 21/2 Strategi for frivillighet i Risør 

kommune til høring

Frivilligstrategien legges ut på høring for å gi interesseorganisasjonene, enhetene, lag og foreninger, samt andre 

interesserte mulighet til å påvirke strategien. Høringsfrist: 15. mai.

Avsluttet Ågot Bugge

14.04.2021 Kulturutvalget 21/3 Prioritering av tilbud om 

sommerskole

Kulturutvalget utnevner Lene Gunsteinsen (Ap) til å delta i arbeidsgruppe for utvelgelse av tilbud. Avsluttet Malin Paust

14.04.2021 Kulturutvalget 21/4 Søknad fra Risør håndballklubb til 

kommunal tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi

Risør kommune innvilger Risør Håndballklubb søknad om tilskudd på kr. 6500,- fra kommunal tilskuddsordning 

for kunst- og kulturfeltet under koronapandemi.

Avsluttet Ågot Bugge

14.04.2021 Kulturutvalget 21/5 Søknad fra Risør Jeger- og 

Fiskerforening (Tryta), til kommunal 

tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi

Risør kommune innvilger Risør Jeger- og Fiskerforening, Tryta, søknad om tilskudd på kr. 2535,- fra kommunal 

tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemi.

Avsluttet Ågot Bugge

14.04.2021 Kulturutvalget 21/6 Søknad fra Friskis&Svettis Risør til 

kommunal tilskuddsordning for kunst- og 

kulturfeltet under koronapandemi.

Kulturutvalget foreslår med bakgrunn i retningslinjene til kulturkoronafond at Friskis&Svettis kan motta kr 7 500,- 

i støtte til husleie. Bakgrunnen for nedsettelsen er at aktiviteten primært retter seg mot voksne og at vi har en 

begrensning på midler.

Avsluttet Ågot Bugge

25.03.2021 Bystyret 21/23 Detaljregulering fv.416 Øylandsdal-

Dørsdal

Saken utsettes til bystyrets møte i mai. Kommunedirektøren utreder følgende til dette møtet i forhold til 

debatten i bystyret i mars:

1. Muligheter for busstopp ved Auslandsveien/Dørsdal mht. kostnader og andre konsekvenser,

2. Alternative løsninger ved Øylandsdal

3. Alternative løsninger ved Moen, jfr. innlegg fra Petter Emil Gundersen (H)

Sak i mai - Se ny oppfølging av 

vedtak fra bystyret i mai

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

25.03.2021 Bystyret 21/24 Prinsippavklaring: Nedgravde 

avfallsanlegg i Risør sentrum

Risør bystyre opprettholder sitt tidligere vedtak om at det skal etableres nedgravde avfallsløsninger i Risør 

sentrum. De aktuelle områdene godkjennes som en del av ny reguleringsplan for Risør sentrum.

Avsluttet Heidi Rødven

25.03.2021 Bystyret 21/25 Oppgradering av elektrisk anlegg 

for videre utvikling Hestemyr

Risør bystyre innvilger en investering på inntil kr 400 000,- for å tilrettelegge for infrastruktur på nedre Hestemyr. 

Investeringen dekkes over disposisjonsfondet. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

25.03.2021 Bystyret Spørsmål: Næringstomter på Hestemyr Kjell MacDonald (H) – Hvor stort areal fikk kommunen bygd ut for den summen de 

hadde til rådighet, og hvor stort areal har kommunen nå solgt på Hestemyr? 

Svares ut i Bystyret 29.04.21 Avsluttet Kamilla Solheim

Side 15



25.03.2021 Bystyret Spørsmål: By-øya Stangholmen Kjell MacDonald (H) – Stilte spørsmål om By-øya Stangholmen – ber om en 

orientering om status i neste møte. 

Svares ut i Bystyret 29.04.21 Avsluttet Kamilla Solheim

25.03.2021 Bystyret Spørsmål: Bobilparkering Kjell MacDonald (H) Henviser til svar på spørsmål om bobilparkering (gitt i bysytret 25.03). Det har tidligere 

vært en sak der det ble vedtatt at kommunedirektøren skulle se på flere alternativer 

– hva er status? 

Svares ut i Bystyret 29.04.21 Avsluttet Kamilla Solheim

25.03.2021 Bystyret Spørsmål: Søppelcontainere Kjell MacDonald (H) – Hvem er det som avgjør når søppelcontainere for våre turister 

settes ut? 


Svares ut i Bystyret 29.04.21 Avsluttet Kamilla Solheim

11.03.2021 Formannskap 21/19 Kompensasjon til Hope Idrettslag - 

tapt lysløype som følge av utbygging 

Rønningsåsen boligområde

Hope idrettslag tilkjennes en økonomisk kompensasjon for å dekke tap av lysløype som følge av utbyggingen på 

Rønningsåsen. Beløpet settes til 120 000 kr. og dekker også opp for de ulemper som idrettslaget er påført som 

følge av utbyggingen. 

Beløpet hentes fra midlene som er allokert utbyggingsprosjektet for Rønningsåsen.

Avsluttet Leo Christian Zaal

11.03.2021 Formannskap 21/20 Plan for strøm- og vannledninger 

på Lille Vardøya og Skipsholmen

Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn for å legge strøm- og vannledninger til 

fritidsboliger på Lille Vardøya og Skipsholmen som vist på situasjonskart datert 27.01.2021, på følgende vilkår:

• Miljødirektoratet må samtykke til planen.

• Det er en forutsetning at det søkes om, og gis, dispensasjon, samt at tiltakene kan godkjennes i medhold av 

plan- og bygningsloven og forurensingsforskriftens kapittel 12.

• Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.

• Sprenging skal som hovedregel unngås. Der det er påkrevd skal inngrepene minimeres og bruddflater dekkes til 

med stedegen masse.

• Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.

• Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert 19.05.16.

• Ved en eventuell senere søknad om utslippstillatelse vil det bli stilt krav til at det foretas grunnundersøkelser 

for å avklare om området er egnet for denne bruken. Det vil videre bli lagt vekt på at anlegget kan etableres uten 

synlig spor, at eventuelle terrenginngrep reduseres til et minimum, og anlegget gjenfylles/omfylles med stedlige 

masser. Dersom det skulle oppstå sjenerende lukt, kan dette løses ved f. eks. ettermontering av kullfilter.

For renseanlegg som ønskes etablert på kommunal grunn, vil det ikke bli fremmet sak til formannskapet, men 

vedtaket må oversendes Miljødirektoratet for eventuelt samtykke.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

11.03.2021 Formannskap 21/22 Søknad om bruk av grunn for 

oppføring av kommunale brygger på 

Brennholmen, Skibholmen og 

Olavsholmen  Søker: Risør kommune 

v/Tom Thorvaldsen 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner bruk av grunn for etablering av 

kommunale brygger på Brennholmen, Skibholmen og Olavsholmen, slik det er vist på vedlagt situasjonskart av 

18.02.21, betegnet med bygge 1,2 og 3. Bruk av grunn godkjennes på følgende betingelser:

1. Miljødirektoratet må samtykke til tiltaket. 

2. Det må foreligge tillatelse til tiltaket etter plan- og bygningsloven.

3. Endelig bryggeplassering og størrelse fastsettes av kommunedirektøren, ved behandling av saken etter plan- 

og bygningsloven. 

Det er viktig at plassering av bryggene ikke medfører ulempe for naturmiljøet i området. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

10.03.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/7 Klage: Riving og gjenoppføring av 

leiligheter Sted: Tjenna Sykehusgata 9 D 

m.fl gnr. 16 bnr. 713, 714, 716 og 717 

Ansvarlig søker: Rambøll Norge AS 

Tiltakshaver: Risør kommune Klager: 

Bjørn Corbet Tvedte

Miljø og teknisk utvalg tar klagen delvis til følge basert på reviderte tegninger datert 23.02.21.

Øvrige vilkår følger av delegert vedtak nr. 19/13691-23.

Avsluttet Heidi Rødven

10.03.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/8 Planprogram Miljøplan I henhold til plan- og bygningsloven §4.1 legges planprogrammet for Miljøplanen ut på høring. Høring er avsluttet - det 

fremmes en ny sak.

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

10.03.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/9 Behandling av klage på avslag for ny 

garasje og sportsbod Sted Lagveien 440. 

gnr. 8 bnr. 19.

Se protokoll for vedtak Klage sendt Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

18.02.2021 Bystyret 21/10 Salg av Prestegata 9 Prestegata 9 (gnr 16, bnr 913) selges for kr 950 000 til Lisand AS v/Tor Kristian Johansen. Avsluttet Kamilla Solheim

18.02.2021 Bystyret 21/11 Søknad om fradeling av ny 

hyttetomt utenfor strandsonen Sted: 

Frøyna 1 gnr. 44 bnr. 6 Søker: 

Jordskifteretten

Rettighetshaver:  Elin Ingvaldsen 

Masdalen Grunneier: Svein Severinsen

Det gis dispensasjon fra LNF- formålet i kommuneplanen, jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for fradeling av ny 

hyttetomt fra gnr. 44 bnr. 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 

1. Den nye eiendommen sikres rettigheter til adkomst, fremføring av vann- og avløps- ledninger i samsvar med 

§§ 27-1 – 27-4 i plan- og bygningsloven.

2. Ny bebyggelse skal plasseres lavt i terrenget, og endelig byggehøyde og plassering skal godkjennes i 

byggesaken.

Bystyret gir kommunedirektøren delegert myndighet til å behandle saken etter plan- og bygningsloven og 

jordloven.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

18.02.2021 Bystyret 21/12 Søknad om bruksendring fra bolig 

til hytte Sted: Ordalsveien 329 gnr. 3 bnr. 

184 Tiltakshaver: Jan Petter Hansen 

Søker: Midtfylket Entreprenør AS

Det gis dispensasjon fra LNF- formålet i kommuneplanen og forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag i plan- og 

bygningsloven § 1-8, jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for bruksendring fra bolig- til hytteformål. 

Bruksendring godkjennes etter plan- og bygningslovens § 21- 4:

• Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, mottatt 05.10.20, og gjeldende bestemmelser.

• Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.

• ” Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse" må sendes inn før 

ferdigattest/brukstillatelse kan gis.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

18.02.2021 Bystyret 21/13 Opprette et koronafond til lokale 

frivillige kulturaktører i korona-tiden

Bystyret oppretter et Kultur-fond på inntil 200 000 kr for å støtte lokale frivillige kulturaktører i korona-tiden. Det 

kan søkes om støtte til arrangement, tilrettelegging for øving, leie av lokaler og andre tiltak som kompenserer for 

negativ effekt av strengt smittevern. Det innvilges bare støtte der andre offentlige støtteordninger ikke er 

tilgjengelige. Det legges spesiell vekt på støtte til aktivitet som omfatter barn og ungdom.

Kulturutvalget avgjør søknader.

Inndekning fra disposisjonsfond.

Avsluttet Ågot Bugge

18.02.2021 Bystyret 21/20 Behandling av interpellasjon etter 

vedtak i bystyret 18.02.2021 - Åpning av 

kommandobunkersen i Urheia.

Kommunedirektøren legger fram en sak for bystyret om gjenåpning av kommandobunkersen og eventuelt andre 

deler av festningsanlegget.

Vinter 2021-2022. Etterlyst av 

interpellant i formannskapet i 

oktober.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

18.02.2021 Bystyret Spørsmål Danielsens trapper - Ordførerne vil be

kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med en sak om dette til møtet i april eller mai. Da får vi sortere 

om eventuelle initiativ for Danielsens trapper henger sammen med «Nye Torvet» eller om det bør ses i 

sammenheng med prosjekter som bør gjennomføres i 

forbindelse med byjubileet. 

Midlene til nytt torv ble tatt bort 

som en del av vedtaket i HP/ØP.

Avsluttet Trond Aslaksen

11.02.2021 Formannskap 21/1 Prissetting av regulerte 

næringstomter på Moland

Prisene på Moland industriområde justeres til kr. 200-250,- pr m2 for ferdig opparbeidet tomter. 

I tilfeller der det er snakk om etablering av et betydelig antall arbeidsplasser, kan prisene justeres ned mot kr 100 

pr m2 for ferdig opparbeidet areal. 

 

Det er stor forskjell på grad av opparbeidelse av tomtene på Moland, og det kan derfor åpnes opp for noe 

variasjon av prisnivået ned mot råtomtnivå for å matche kostnadene ved å opparbeide tomtene. 

Priser justeres årlig etter SSBs konsumprisindeks.

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

11.02.2021 Formannskap 21/3 Søknad om bruk av grunn til 

lekeplass Sted: gnr. 16 bnr. 317 Søker: 

Risør Akvarium

Formannskapet godkjenner bruk av grunn til lekeplass på gnr. 16 bnr. 317 på følgende vilkår:

1. Tiltaket tillates inntil kommunen selv ønsker å opparbeide området på annen måte.

2. Lekeplass kan opparbeides i samsvar med skisse datert 24.11.2020.

3. Området må avgrenses på en tydelig måte og sikres med gjerde for å ivareta trafikksikkerheten.

4. Tilgang til plassen må være universelt utformet.

5. Det må ikke gjennomføres tiltak som er til hinder for drift og vedlikehold av kommunale vann- og 

avløpsledninger og alt arbeid må avklares med enhet for eiendom og tekniske tjenester før oppstart.

Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å inngå avtale med Risør Akvarium.

Avventer søknad fra Risør 

akvarium.

Under 

arbeid

Heidi Rødven

11.02.2021 Formannskap 21/4 Søknad om bruk av grunn Sted: 

Danielsens trapper gnr. 16 bnr. 1 Søker: 

Terje Larsen, Joker Risør

Formannskapet gir ikke tillatelse til bruk av grunn for plassering av isbar på gnr. 16 bnr. 1, i Strandgata ved 

Danielsens trapper.

Avsluttet Heidi Rødven
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11.02.2021 Formannskap 21/5 Søknad om flytende badstue ved 

Buene, Solsiden

Søker: Risør Havbadforening

Formannskapet gir Risør Havbadforening en opsjon på inntil to år fra vedtaksdato, til å inngå avtale med Risør 

kommune om å legge en flytende badstue i forlengelsen av «Buene Pir 1» på Solsiden. 

Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å inngå en avtale som ivaretar følgende vilkår: 

1. Arealet som kan benyttes fremgår av vedlagt kart i søknad, datert 31.12.2020. 

2. Avtalen kan inngås for en periode på inntil 10 år. Etter dette må avtalen reforhandles. 

3. Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 år. 

4. Forvaltning, drift og vedlikehold av tiltaket, inklusive behov for måking av snø og strøing i tilknytning til 

adkomst, skal ivaretas av Risør Havbadforening. 

5. Når det skal foretas drift og vedlikehold av flytebrygga, er Risør Havbadforening ansvarlig for å flytte badstua 

midlertid og/eller gjøre området tilgjengelig for Risør kommune. 

6. Sikring av badstua med moringer o.l. må ikke være til hinder for kommunens flytebrygge, båttrafikken eller 

hummerreservatet.

7. Det må etableres baderepos og badestige. 

8. Sikkerheten for de badende må være ivaretatt.

9. Bruk av badstua må være tilgjengelig for alle som ønsker det og adkomsten må være universelt utformet. 

10. Bruk av badstua skal begrenses til mellom klokka 06:00 og 23:00.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen må behandles etter plan- og 

bygningsloven og etter havne- og farvannsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

11.02.2021 Formannskap 21/6 Søknad om kjøp av to tilleggstomter 

Sted: Frivollveien 70 gnr. 14 bnr. 174

Kjøper/søker Ullrich Neumann 

Hjemmelshaver: Risør kommune.

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av to tilleggstomter (parsell 1 og 2) 

fra kommunens eiendom gnr. 14 bnr.7. Arealene skal tillegges boligeiendommen gnr. 14 bnr. 174.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

11.02.2021 Formannskap 21/7 Søknad om kjøp av tilleggstomt  fra 

kommunens eiendom gnr. 14 bnr. 161 

Kjøpers eiendom Erleveien 28 gnr. 14 

bnr. 368 Kjøper/søker: Svein Reiersen 

Hjemmelshaver 14/161: Risør kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggsareal fra kommunens 

eiendom gnr. 14 bnr. 161. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 14 bnr. 368.

Avsluttet Kamilla Solheim

11.02.2021 Formannskap 21/8 Søknad om kjøp av tilleggstomt 

Sted: Viddefjellveien 24 gnr. 16 bnr. 189 

Kjøper/søker: Beate Dørsdal 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggsareal fra kommunens 

eiendom gnr. 16 bnr. 1. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 16 bnr. 189.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

11.02.2021 Formannskap 21/9 Søknad om videreføring av 

bobilparkering 2021 Søker: Søndeled 

Rørhandel AS v/Ivar Akselsen

Formannskapet godkjenner bruk av grunn på gnr. 50 bnr. 39, Ørsmålen, til bobilparkering, som vist på 

situasjonskart datert 30.04.20, til og med oktober 2021. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Området skal skiltes, merkes/gjerdes inn.

2. Oppmerking på grusen skal sikre forsvarlig avstand mellom bobilene.

3. Strømledninger skal sikres forsvarlig.

4. Anlegg for tømming av tanker skal fremstå ryddig og ivareta hygiene og smittevern. Det skal være 

vaskemulighet for håndvask (inkludert såpe/sprit).

5. Benker, bord, søppeldunker osv. settes på en ryddig og pen måte, utenfor bobilparkeringsplassen.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å behandle saken etter plan- og bygningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

11.02.2021 Formannskap 21/10 Søknad om bruk av kommunal 

grunn for fremføring av strøm og vann- 

og avløpsledning Sted: Risøya 4 gnr. 32 

bnr. 2 Tiltakshavere: Per Arne Dahl mfl. 

Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli

Formannskapet godkjenner bruk av grunn til fremføring av strøm-, vann- og avløpsledninger på følgende vilkår:

1. Det må foreligge tillatelse fra Miljødirektoratet og Agder fylkeskommune.

2. Fremføring av luftspenn godkjennes i samsvar med kart datert 22.10.20. Det skal benyttes stolper av 

miljøvennlig materiale.

3. Mellom eiendommene 32/21 og 32/25 skal ledningene graves ned, evt. føres gjennom borehull, jfr. kart datert 

22.10.20.

4. Vann- og avløpsledninger mellom 32/14 og 32/32 skal legges skånsomt i terrenget, enten ved å graves ned 

eller føres gjennom borehull, jfr. kart datert 04.11.20.

5. Det skal ikke foretas sprengningsarbeider.

6. Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å behandle søknaden etter plan- og bygningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

11.02.2021 Formannskap 21/11 Søknad om endring av 

tomteplassering/makebytte Sted: Risøya 

32  gnr. 31 bnr. 14  Tiltakshaver: Ole 

Melhus Søker: Bygg Hjelpen Mathisen

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner arealoverføring/makebytte mellom gnr. 

31, bnr.14 og kommunens eiendom gnr. 31 bnr. 1, slik det er vist på vedlagt situasjonskart av 05.11.2020, 

betegnet med alternativ B. Endringen godkjennes på følgende vilkår:

1. Total tomteareal forblir uendret etter deling. 

2. Miljødirektoratet må samtykke til endringen. 

3. Plan- og bygningsmyndigheten må godkjenne plassering av tomten og den nye bebyggelsen. 

Fradeling av ny tomt slik det er vist på alternativ A godkjennes ikke. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

11.02.2021 Formannskap 21/12 Søknad om utstyrsbod og 

utvidelse av veranda. Sted Risøya 4, gnr. 

32, bnr. 2. Søker Risør Motorbåt Forening

Formannskapet, som grunneier, gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Risøya 4, gnr. 32, bnr. 2, for riving av 

eksisterende veranda og oppføring av ny, samt oppføring av redskapsbod, som vist på tegninger og situasjonskart 

datert 18.1.2021, på følgende vilkår:

• Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.

• Det tillates ikke sprengning. Tiltakene må utføres så skånsomt som mulig og ikke være til hinder for 

allmennheten.

• Tiltaket er avhengig av at det søkes om, og gis, dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og det 

generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

11.02.2021 Formannskap 21/13 Revisjon av retningslinjer for den 

kommunale tilskuddsordningen til 

næringslivet

Det kommunale koronafondet videreføres med følgende endringer i retningslinjer; 

- Det legges til at det er søknadsfrist den 1. i hver måned for behandling i påfølgende måned. Unntak gjelder for 

juli og januar der formannskapet ikke møter og saken blir behandlet påfølgende måned. 

- Det legges til en retningslinje som sier: En forutsetning for tilskudd til utviklingstiltak er dokumentasjon på at 

tiltaket bidrar til å stimulere til aktivitet for bedrifter som har behov for omstilling ifm med koronasitusjonen. 

- Det legges til en retningslinje som sier: For driftstilskudd er det et krav om å dokumentere reduksjon i 

driftsinntekter, og å fremlegge argumentasjon for hvorfor den statlige kompensasjonsordningen ikke er aktuell 

for søker.

- Muligheten for at offentlige aktører og frivillige lag kan søke, tas bort. 

- Retningslinjen om offentlig behandling endres fra at alle søknader behandles i full offentlighet til: For alle 

søknader skal det vurderes om saken bør unntas offentligheten ihht offentlighetsloven §13.  

Fondet skal tas opp til ny vurdering høsten 2021.  

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

11.02.2021 Formannskap 21/14 Søknad kommunalt næringsfond 

Risør Akvarium

Risør kommune innvilger Risør Akvarium et tilskudd på kr 200 000,- fra det kommunale koronafondet. Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

11.02.2021 Formannskap 21/15 Søknad til kommunale koronafond 

Søndeled og Omegn Husflidlag

Risør kommune innfrir Søndeled og Omegn Husflidlags søknad til det kommunale næringsfondet Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

11.02.2021 Formannskap 21/16 Søknad til kommunalt koronafond 

Thai Catering Norge

Risør kommunene støtter Thai Catering Norge AS med 75.000 kr. Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

11.02.2021 Formannskap 21/17 Klage på avslag fra det kommunale 

Koronafondet Aleksander Rugaas 

Bilsenter AS

Formannskapet anser ikke at det er fremmet ny dokumentasjon knyttet til søknaden fra Aleksander Rugaas 

Bilsenter AS og opprettholder sitt vedtak om avslag på søknad om tilskudd. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal
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10.02.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/1 Høring - Søknad om tareoppdrett 

nord for Barmen

Miljø og teknisk utvalg har i prinsippet ingen merknader til at det gis konsesjon for tareoppdrett innenfor 

regulert område til akvakultur. Det er i samsvar med kommuneplanen. Utvalget støtter uttalelsene fra 

Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen og Solberg som grunnlag for konsesjonsbehandlingen. Vi anser at de viktigste 

hensynene i saken er hensynet til natur- og miljø, fiske og sikkerhet til sjøs. Kommunen har dårlig erfaring med 

blåskjellanleggene og ønsker ikke at det skal gis konsesjon til flere selskap uten at de miljøfaglige og 

sikkerhetsmessige sidene ved et slikt anlegg er forsvarlig ivaretatt. Det må derfor stilles klare krav og vilkår 

dersom det gis konsesjon, herunder garanti for opprydding.

Avsluttet Heidi Rødven

10.02.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/4 Søknad om mindre endring av 

detaljreguleringsplan for Høybåtangen 

gnr. 4 bnr. 78  Søker/Tiltakshaver: Olav 

Kviteng

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for Høybåtangen i medhold av § 12-14 i 

plan- og bygningsloven. 

Avsluttet Heidi Rødven

10.02.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

21/5 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplanen for Varden Sted: 

Gjernestangen, gnr. 29 bnr. 180

Forslagsstiller/ tiltakshaver: Inge Norum

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Varden, med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 12-14

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

10.02.2021 Miljø- og teknisk 

utvalg

Eventuelt Odd Eldrup Olsen (Ap) fremmet forslag til oppfølging av sak om rassikring:

Miljø og teknisk utvalg viser til orientering om rassikring bl.a. av Urheia i møtet 10.februar

2021. Utvalget ber formannskapet som grunneier vurdere, og ta stilling til, ansvarsforholdene

m.h.t. rassikring i området og andre områder hvor kommunen er grunneier. 

Formannskapet - september Avsluttet Einar Werner

28.01.2021 Bystyret 21/8 Behandling av interpellasjon etter 

vedtak - Parkeringsorden i Risør sentrum 

- Bystyret 28.01.2021

Følgende parkeringsordning innføres, utenom tidsperioden 1. mai – 1. oktober

1. To timer gratis parkering i Risør sentrum.

2. Gratis parkering på Tjenna og ved Risør kirkegård.

Tas i forbindelse med tertialrapporten.

Ordningen innarbeides i budsjett fra 2022.

Avsluttet Kamilla Solheim

17.12.2020 Bystyret 20/176 Klage: Pålegg om utgraving av 

deler av fylling Sted: Lindknuten, del av 

gnr. 16 bnr. 13 Tiltakshaver: 

Lindalsplataaet AS  Utførende Felle 

Maskin AS  Klager: Felle Maskin AS

Risør bystyre viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.

Følgende setning fra bystyrets vedtak 29.10.2020 tas ikke med i klagesaken: «Risør kommune kommer tilbake 

med en sak om overvann i Bråten i første tertial i 2021.»

Klage er oversendt 

Statsforvalteren

Avsluttet Heidi Rødven

17.12.2020 Bystyret 20/184 Prosjektplan for byjubileet 2023 Prosjektplan for byjubileet 2023 vedtas av bystyret med de korrigeringene som er vedtatt av kulturutvalget.

Forklarende tekst i kursiv i prosjektplan for byjubileet slettes.

Organiseringen settes opp etter oversikt i tidligere oversendt vedlegg. (Vedlegget det refereres til er vedlagt 

saken).

Kultursjefen får mandat til å foreslå leder og medlemmer av programkomiteen og komme med forslag til 

avlønning/honorar. 

Avsluttet Kamilla Solheim

26.11.2020 Bystyret 20/165 Sluttbehandling av 

detaljreguleringsplan for eiendommene 

øst for Hødnebøkilen - Risør kommune 

gnr. 25 bnr. 5, 32, 44, 54 og 58 

Forslagstiller: Risør kommune

Risør bystyre godkjenner detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 12-12. Detaljreguleringspla for eiendommene øst for Hødnebøkilen skal erstatte deler av 

reguleringsplanen for Øysang og småbåthavna- Hødnebøkilen.

Avsluttet Heidi Rødven

26.11.2020 Bystyret 20/164 Oppfølging av ulovlige forhold - 

Tiltak: Endring av fasaden, oppføring av 

takoverbygg, riving av eksisterende trapp 

og oppføring av en ny trapp Sted: 

Solsiden 24 gnr. 16 bnr. 765 og 766 

Tiltakshaver/ Hjemmelshaver: Ekra 

Eiendom AS

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegger bygningsmyndighete (Risør bystyre) Ekra Eiendom AS, 

eier av eiendommen Solsiden 24, å rette opp de ulovlige forholdene på eiendommen innen 01.06.2021. Tiltakene 

det gjelder er listet i tabell (se vedtak fra bystyret).   Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 ilegges en 

engangsmulkt på kr. 50 000,- og en løpende dagmulkt på kr. 100,- (kr. 700 pr. uke), hvis de ulovlige forholdene 

listet i tabell ovenfor ikke er rettet innen 02.06.2021.  Engangsmulkten forfaller 02.06.2021. Dagmulkten løper 

inntil de ulovlige forholdene i tabellen ovenfor er rettet.

Klagesak statsforvalteren. Under 

arbeid

Heidi Rødven

26.11.2020 Bystyret 20/160 Omsorgsleiligheter på 

Tjennasenteret - Nybygg eller utbedring?

Risør bystyre godkjenner at deler av Tjennasenteret rives og erstattes av nye omsorgsboliger, jfr alternativ 1.   

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre mindre endringer i prosjektet ved å optimalisere nybyggalternativet, 

slik at vi imøtekommer Husbankens ønsker om flest mulig omsorgsleiligheter på Tjennasenteret.  

Kommunedirektøren får fullmakt til å behandle byggesøknaden ihht delegasjonsreglement Bystyret beklager at 

ikke alternativet med rehabilitering ble grundigere utredet i startfasen av prosjektet. Bystyret ber om at dette 

hensyntas ved senere prosjekter.

Avsluttet Tom Thorvaldsen

18.11.2020 Eldrerådet 20/29 Eventuelt Eldrerådet ønsker en orientering fra kultursjefen om hvordan Risør kommune skal organisere det frivillige 

arbeidet og Frivillighetskoordinator i 2021 sett i lys av «Leve Hele Livet» og de øremerkede midlene til 

Frivillighetssentralen.

Frivilligstrategi blir fremmet for 

kulturutvalget i april og lagt ut på 

høring.

Avsluttet Kamilla Solheim

29.10.2020 Bystyret Spørsmål/oppfølgingssak: Etterlyser 

orientering og sak om parkering

Det er snart 3 år siden vi behandlet parkeringsplanen for hele sentrum, det er fremdeles punkter i den planen 

som ikke er gjennomført. Det er ønskelig at planen kommer til bystyret for evaluering, og gjerne med et 

saksinnlegg fra kommunedirektørens som sier noe om hvorfor ikke alle punktene er gjennomført.

Kommunedirektøren vil gi bystyret en orientering om parkeringsplanen og dens utfordringer, og at det vil komme 

en sak der parkeringsplanen tas opp igjen i forbindelse med parkeringsutvalgets konklusjon, som vil påvirke 

parkering i resten av sentrum.

Petter Emil påpeker ett tillegg i vedtaket fra 2018, og ønsker at dette blir tatt med i orienteringen bystyret skal få.

Tillegget det henvises til er:

Rådmann bes også sjekke muligheten for utleie/salg av parkeringsareal i fjellhall/anlegg.

Rådmannen innhenter nøyaktig oversikt over antall beboerparkeringsplasser i kretsene Kamperhaug, Enghaven, 

Steinramla, Tangen og området Urbakken/Solsiden samt en oversikt over hvor mange nye 

beboerparkeringsplasser det kan lages ved fortetting og bruk av kommunalt areal. Beboere i disse områdene 

opplever størst utfordringer med parkering.

Følger opp med orientering om 

parkerinssituasjon og beboerkort 

i bystyret januar 2021.

Avsluttet Kamilla Solheim

29.10.2020 Bystyret 20/155 Pålegg om utgraving av deler av 

fylling Sted: Lindknuten, del av gnr. 16 

bnr. 3  Tiltakshaver: Lindalsplataaet AS  

Utførende: Felle Maskin AS

Risør bystyre gir følgende pålegg til Felle Maskin AS og Lindalsplataaet AS v/M. Sivertsen Bygg AS i medhold av § 

32-3 i plan- og bygningsloven:  1. Innenfor skravert område på kart datert 01.10.2020, skal fyllingen graves opp 

for å dokumentere at den ikke inneholder rester av betong, trafo eller annet avfall. Fyllingen skal kun bestå av 

jord, stein og røtter. 2. Arbeidet skal dokumenteres med bilder. Dersom det finnes materialer som ikke er 

godkjent lagt i fyllingen, skal det dokumenteres med kvittering at dette er levert til godkjent mottak. 3. Frist for 

oppfyllelse settes til 01.12.2020. En representant for kommunen skal være til stede under utgravingen. Risør 

kommune kommer tilbake med en sak om overvann i Bråten i første tertial i 2021.

Avsluttet Heidi Rødven

29.10.2020 Bystyret 20/149 Tollboden - framtidig strategi Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salgsprosess på følgende vilkår: 

1. Byggets tomt følger byggets fotavtrykk. 

2. Det følger ikke med parkeringsplasser i tomta, men det kan inngås leieavtaler med Risør kommune om p-

plasser. 

3. Bygget legges frem for salg i det åpne markedet 

4. Ved framtidige salg av bygget skal Risør kommune ha forkjøpsrett (til markedsverdi). 

5. Dersom det etter minimum tre år fra undertegnet salgsavtale

a. ikke er betydelig aktivitet i bygget, eller b. ikke er foretatt betydelige investeringer i bygget har Risør kommune 

rett til å kjøpe eiendommen tilbake for samme pris som den ble solgt for. 

6. Formål for salg: næring, privat/offentlig tjenesteyting.  

Når forslag til salgsavtale foreligger, skal denne legges fram for bystyret til godkjenning.

Kommer til politisk behandling i 

april.

Avsluttet Sigrid Hellerdal 

Garthe

29.10.2020 Bystyret 20/148 Kommunale strandarealer 

Tangen og Kastellet

Vedtakstekst for lang - Trykk her for å se vedtak Sak om "Mulighetsstudie om 

Gustavs pønt" i mars 2022.

Under 

arbeid

Heidi Rødven

14.10.2020 Rådet Bestillinga av politisk sak: Oversikt over 

teleslynge i kommunale bygg

Administrasjonen utreder situasjonen vedr. teleslynge i kommunale bygg. Rådene får en sak tilbake med oversikt 

over hvert enkelt bygg. Rådene vil allerede nå påpeke mangelen av fungerende teleslynge på kommunehuset og 

Risørhuset.

Risørhuset har fått teleslynge. Under 

arbeid

Einar Werner

27.08.2020 Bystyret 20/123 Interpellasjon fra Kai Strat (H) - 

Takhøyde hytter i Risør kommune

Interpellasjonen ble referert og besvart av ordfører. (Spørsmål og svar i interpellasjonen ligger som vedlegg i 

sakslisten).  Ordfører bestiller dette som en sak til Miljø- og teknisk utvalg

Miljø- og teknisk i september Avsluttet Heidi Rødven

27.08.2020 Bystyret 20/115 Søknad riving og gjenoppbygging 

av leiligheter med fellesareal og 

uteområder Sted: Tjenna Sykehusgata 9 

D m.fl gnr. 16 bnr. 713, 714, 716 og 717 

Ansvarlig søker: Rambøll Norge AS 

Tiltakshaver: Risør kommune

Bystyre sender saken tilbake til administrasjonen for en utredning av alt 2 – «gjenbruk av eksisterende 

bygningsmasse». Utredningen skal ta for seg kostnader, volumer, universell utforming, miljø etc. Saken fremmes 

for bystyre i novembermøte for beslutning.

Avsluttet Kamilla Solheim
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18.06.2020 Bystyret 20/96 Avklaring ressurser i 

Kulturenheten og ved Risørhuset

Bystyret ber rådmannen legge fram en oversikt over økonomiske og praktiske fordeler og ulemper knyttet til 

bruk av kinosalene til kino og/eller annen virksomhet i septembermøte 2020.

Risør kommune ansetter en kulturkoordinator i 100 % stilling ved Risørhuset. Stillingen skal være en del av 

kulturenheten og sammen med de andre ansatte ivareta oppgavene for drift og utvikling av kulturhuset, 

herunder drift og utvikling av Frivilligsentralen. Rådmannen legger i løpet av høsten 2020 fram en egen sak til 

politisk behandling der temaet er kommunens arbeid med det frivillige Risør. Endelig beslutning rundt evt. 

opprettholdelse av en egen stilling som frivillighetskoordinator blir tatt i etterkant av denne behandlingen og må 

sees i sammenheng med arbeidet med økonomiplan 2021 – 2023.

Det legges fram ny sak for kulturutvalget og bystyret der stillingene som kultursjef og kulturkoordinator er tydelig 

definert. Saken legges frem raskest mulig etter sommeren. Målet skal være en styrket og mer avklart 

kulturenhet. Målet skal også være et styrket Risørhus som en viktig del av kultursatsingen.

Kultursjefen flytter sitt arbeidssted ned på kulturhuset når nåværende kulturhussjef slutter, for å komme 

nærmere sitt fagområde og styrke dette fellesskapet. Målet skal være å skape synergieffekt og lagånd. 

Avsluttet Torolf E. Kroglund

18.06.2020 Bystyret 20/97 Byjubileet - økonomisk ramme Rådmannen legger frem en plan for organisering av arbeidet med byjubileet innen 01.10.20. Bystyret vil på 

grunnlag av planen ta stilling til videre arbeid og økonomiske rammer.   Videre arbeid med retning og innhold 

fortsetter i styringsgruppa som holder arbeidsmøter etter hvert ordinære utvalgsmøte. Kulturutvalget orienteres 

fortløpende om plan for organisering i utvalgets møter i august og september.

Se forøvrig sak 20/64 og 20/184 Avsluttet Torolf E. Kroglund

18.06.2020 Bystyret 20/99 Klimaplan og klimaarbeid i Risør 

kommune

Det utarbeides en kommunedelplan for klima og miljø (alt 2), kalt Miljøplan, med en handlingsdel (tiltaksplan) 

som rulleres hvert år. Planen skal omfatte både kommunen som organisasjon og som samfunnsutvikler. Konkrete 

miljøtiltak gjennomføres parallelt med planarbeidet. 

Følges opp i henhold til tiltak 

2.6.1 i handlingsprogrammet. 

Politisk sak i Miljø- og teknisk 

utvalg i mars. - Se sak 21/8 

Planprogram Miljøplan

Avsluttet Kamilla Solheim

18.06.2020 Bystyret 20/100 Kommunale bygg - Vurdering av 

salg - Prestegata 9 og Branntårnet

1. Prestegata 9 (Gymnastikken) legges ut for salg. Rådmannen henter inn tilbud gjennom en åpen salgsprosess og 

salget besluttes gjennom vedtak i bystyret. Det legges vekt på at bygningen benyttes til samfunnsnyttig 

virksomhet.

2. Branntårnet legges ikke ut for salg.

3. Andre kommunale bygg vurderes i henhold til Bystyrets vedtak av 19. desember 2019 som skal gi et samlet 

bilde når det gjelder kommunens bygningsmasse. Miljø- og teknisk utvalg ble her foreslått som ansvarlig for å 

utarbeide oversikt. Bystyret legger til grunn at frivillige lag og organisasjoner som berøres av forslag til endret 

bruk blir involvert og hørt i prosessen, og at forslag til eventuelle erstatningslokaliteter og avtaler oppleves som 

likeverdige og helst bedre enn dagens. Miljø- og teknisk utvalg som styringsgruppe sørger for koordinering med 

andre råd, utvalg og formannskap slik at synspunkter innen deres ansvarsområde kommer til uttrykk (avgi 

høringsuttalelser). Til hjelp kan det nedsettes arbeidsutvalg i tråd med delegasjonsreglementets punkt 3.18. 

Avsluttet Kamilla Solheim

30.04.2020 Bystyret 20/64 Byjubileum 2023 Bystyret delegerer ansvar som styringsgruppe for Byjubileet 2023 til Kulturutvalget. Kulturutvalget utarbeider 

konkrete rammer, roller og organisering av det videre arbeidet fram mot jubileet i 2023. Kulturutvalget kommer 

tilbake til bystyret med en plan for det videre arbeidet og forslag til økonomiske rammer.

Se forøvrig sak 20/97 og 20/184 Avsluttet Torolf E. Kroglund
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Saker til oppfølging - Helse og omsorg
Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

01.12.2021 Råd for 

personer med 

funksjonsnedsett

elser

21/23 Gjennomgang av 

saker til kommunestyret

Rådet ønsker å benytte seg av sin talerett i kommuenstyret 16. desember i sak 

Handlingsprogram og økonomiplan 2022 – 2025 med budsjett 2022.

«Uttalelse til budsjett: Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ber 

bystyret sterkt vurdere å satse på oppussing/nybygg av basseng/terapibasseng i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram. Dette da 

basseng/terapibasseng er særdeles viktig for ulike brukergrupper»

Avsluttet Sunniva Helland

01.12.2021 Råd for 

personer med 

funksjonsnedsett

elser

21/24 Eventuelt Rådet oppnevner Wivi Garthe som representant til styret i Frivilligsentralen. Avsluttet Sunniva Helland

28.10.2021 Kommunestyret 21/102 Demensomsorg i 

Risør kommune

Bemanning og tjenestenivå på demensavdelingen og i demensomsorgen tas inn 

i arbeidet med budsjett 2022 og handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025

Avsluttet Ståle Sjaavaag

28.10.2021 Kommunestyret 21/108 Plan for oppfølging 

av St. meld 15 (2017-

2018) Leve hele livet

Kommunestyret vedtar plan for Leve hele livet. Avsluttet Christine Kåsin 

Sønningdal

13.10.2021 Eldrerådet 21/22 Eventuelt Eldrerådet ønsker en orientering fra frivilligkoordinator om hvordan 

frivilligsentralen skal driftes fremover.

Eldrerådet ønsker en orientering om hvordan tiltakene i Leve Hele Livet skal 

iverksettes og når de skal komme i handlingsprogrammet.

Eldrerådet ønsker en orientering om fremtidens Tjennasenteret. Spesielt ønsker 

eldrerådet orientering om hvordan det gamle sykehuset og fellesarealene der 

skal brukes.

Eldrerådet ønsker en orientering om prosjektet «Bærekraftige helse og 

omsorgstjenester»

Avsluttet Ståle Sjaavaag

30.09.2021 Bystyret 21/84 Styrking av 

korttidsavdelingen og 

vurdering av kommunal 

øyeblikkelig hjelp KØH.

Korttidsavdelingen ved Frydenborgsenteret styrkes. Dette tas inn i arbeidet 

med budsjett 2022 og handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025

Risør kommune fortsetter i det interkommunale KØH samarbeidet.

Avsluttet Per Christian 

Andersen

08.09.2021 Eldrerådet 21/17 Eventuelt Eldrerådet ønsker en orientering om tilbudet i ny korttidsavdeling, med spesielt 

fokus på rehabilitering og opptrening.  

Eldrerådet ønsker at representanter som har bedt om papir får både protokoll, 

innkalling og vedlegg.

Eldrerådet ønsker orientering fra prosjektleder om status for leve hele livet

Avsluttet Ståle Sjaavaag

24.06.2021 Bystyret Interpellasjon - Ordfører 

ber om sak

Ordføreren ber kommunedirektøren legge fram en sak for livsløpsutvalget der 

innholdet i interpellasjonen fra Anette Lunner (H)

og forslaget belyses som underlag til en politisk behandling. Jeg ber om at 

erfaringer fra arbeidet som allerede er gjort i Agder og andre kommuner 

trekkes inn i beslutningsgrunnlaget.

Livsløpsutvalget etterlyser saken i 

møtet 13. oktober

Under 

arbeid

Per Christian 

Andersen

24.06.2021 Bystyret 21/73 Overdragelse av 

legehjemmel til Risør 

kommune

Legehjemmel fra Bernt Erik Tylden overdras til Risør kommune innenfor en 

kostnadsramme på kr 650 000. Bystyret gir kommunedirektør fullmakt til å 

gjennomføre overdragelsen. Kjøpet av fastlegehjemmelen finansieres gjennom 

låneopptak og utgiftsføres over investeringsbudsjettet. 

Avsluttet Bjørn Haugersveen

01.06.2021 Bystyret 21/61 Ulike driftsformer 

for brukerstyrt personlig 

assistanse

Bystyret åpner for private tilbydere av brukerstyrt personlig assistanse og ber 

kommunedirektøren legge til rette for dette, slik at bruker kan velge mellom 

kommunen og privat tilbyder. 

Dersom bystyret ber kommunedirektøren åpne opp for private tilbydere av BPA 

ber bystyret om at ideelle tilbydere skal vurderes først.

Avsluttet Ståle Sjaavaag

01.06.2021 Bystyret 21/58 Bestemmelser om 

hjemlevering av alkohol i 

Risør kommune

1. Nåværende praksis med hjemlevering av dagligvarer fortsetter som tidligere. 

Dette kan inkludere alkoholholdig drikk dersom butikken har salgsbevilling for 

dette og at gjeldende vilkår følges.

2. Det er ikke behov for endringer av Risørs alkoholpolitiske handlingsplan.

Avsluttet Sunniva Helland

14.04.2021 Eldrerådet 21/6 Høring tilrettelagt 

transport i Agder

Eldrerådet ønsker å sende inn en høringsuttalelse:

Eldrerådet i Risør kommune støtter Agder fylkeskommunes forslag til 

hovedmodell for nytt reglement for TT ordning med reisebeløp jf. pkt. 5 og 6, 

men støtter ikke forlaget om egenandel jf. pkt. 9. 

Avsluttet Ståle Sjaavaag

14.04.2021 Råd for 

personer med 

funksjonsnedsett

elser

21/6 Høring tilrettelagt 

transport i Agder

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser støtter høringsutkastet for 

tilrettelagt transport i Agder.

Avsluttet Ståle Sjaavaag

10.03.2021 Livsløps-utvalget 21/4 Årshjul 

Livsløpsutvalget 2021

Livsløpsutvalget vedtar fremlagte årshjul med de endringene og presiseringene 

som ble presentert i møte. 

Avsluttet Bjørn Haugersveen

18.02.2021 Bystyret 21/14 Søknad om 

salgsbevilling nettsalg - 

Lokalbrygg AS

Bystyret innvilger søknad om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk 

med inntil 4,7 volumprosent alkohol til Lokalbrygg AS, Karl Staafs vei 76, 0665 

Oslo – organisasjonsnummer 924 455 500. Utlevering i Post i butikk.

Salgsbevilling gis for perioden 19.02.2021 – 30.06.2024

Eirik Petter Tomter, f. 22.03.98 og Pia Rødsten Dahlstrøm, f. 01.06.86 er 

henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.

Bystyret legger til grunn at omsetning av alkoholholdig drikk gruppe 1 foregår i 

samsvar med gjeldende lov, forskrifter og Risør kommunes alkoholpolitiske 

handlingsplan.

Avsluttet Sunniva Helland

18.02.2021 Bystyret 21/21 Behandling av 

interpellasjon etter vedtak 

i bystyret 18.02.2021 - 

Brukerstyrt personlig 

assistanse

Kommunedirektøren utreder og legger fram en sak for bystyret, basert på 

denne interpellasjonen om ulike driftsformer for BPA-ordningen.

Saken bør se BPA i sammenheng med andre tjenester som brukere med 

spesielt tunge behov har krav på/søker om. Målet skal være å legge til rette for 

et best mulig samla tilbud til brukere med spesielt tunge behov, der det legges 

særlig vekt på BPA-tilbudet.

Se sak 21/61 Ulike driftsformer for 

brukerstyrt personlig assistanse - 

Behandlet 1. juni 2021

Avsluttet Per Christian 

Andersen
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10.02.2021 Livsløps-utvalget 21/3 Uttalelse til 

høringsdokument for 

Strategisk handlingsplan 

Sørlandet sykehus HF

Risør kommune avgir følgende høringsuttalelse:

Risør kommune slutter seg til foreslåtte høringspunkter til SSHFs Strategiplan 

2021 - 2024.

Avsluttet Per Christian 

Andersen

28.01.2021 Bystyret 21/1 Drøftingssak - 

evaluering av ordningen 

med BPA

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om brukerstyrt personlig assistanse 

til orientering og ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger 

om å:

• iverksette et arbeid for å etablere rutiner som sikrer kommunens ivaretakelse 

av lovverket ved tildeling av BPA-tjenesten. Med et særlig fokus på rutiner 

knyttet til saksbehandlingstid, kartlegging av bruker, gjennomføring av barnas 

beste vurdering, samt utforming av tjenestetilbud.

• iverksetter tiltak som sikrer at kommunen handler i tråd med 

forvaltningsloven § 2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 og med dette 

sikrer at brukers rett til å få tjeneste levert som brukerstyrt personlig assistanse 

ivaretas.

• igangsetter et system for å fange opp tidspunkt for revurdering, dette spesielt 

i forbindelse med at det den senere tid er praktisert gyldighetsdato på 

kommunens vedtak. 

• tilbyr og gjennomfører kurs innen BPA for kommunens arbeidsledere og 

assistenter. Videre at det i tråd med anbefalinger fra opplæringshåndboken 

tilrettelegges for opplæring av assistent hos arbeidsleder i de tilfeller dette 

anses som relevant. 

Bystyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen 

av rapporten til kontrollutvalget innen september 2021.

kontrollutvalget innen september 

2021

Avsluttet Per Christian 

Andersen

24.09.2020 Bystyret 20/129 Mulighetsstudie og 

videre planlegging - 

Tyriveien 15

Bystyret ber kommunedirektøren gå videre med planlegging av 6 (evt. 7) 

tilrettelagte boliger i Tyriveien i nært samarbeid med foreldrene, hvor 

intensjonen er å opprette borettslag og selge boligene etter ferdigstillelse. Ved 

at kommunen er byggherre, kan boligene få Husbanken-støtte samt MVA-

kompensasjon. Kommunedirektøren får fullmakt til å

framforhandle en samarbeidsavtale med foreldregruppa.

Bystyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens grep om videreutvikling av 

habiliteringstjenesten, og ber kommunedirektøren går videre med planlegging 

av enbarneavlastningsenhet med fem rom samt en felles personalbase som 

skal betjene barneavlastningen, de kommunale boligene samt det nye 

bofellesskapet i Tyriveien. En forutsetning for prosjektet er tilskudd fra 

Husbanken. Det utarbeides et felles forprosjekt som legges fram for bystyret for 

endelig beslutning om utbygging. Planleggingskostnadene i 2020 håndteres i 

tertialrapporten. Tomta i Tyriveien er uregulert, og det må utarbeides 

reguleringsplan. Det legges opp til at prosjektet bygges ut med miljøstandard 

som passivhus eller bedre. Bystyret anbefaler at brukere / foresatte tas med i 

den videre prosessen rundt videreutvikling av habiliteringstjenesten. Bystyret 

ber kommunedirektøren om at det parallelt med utarbeidelsen av dette 

forprosjektet, blir utarbeidet en helhetlig beskrivelse for planlagt 

videreutvikling og effektivisere av habiliteringstjenesten og som også viser 

hvordan de nye avlastningsplassene og personalbasen vil bidra til dette og 

hvilke konsekvenser endringene forventes å få for Sandnes ressurssenter. Det 

skal vurderes som et likeverdig alternativ å ikke flytte barneavlastningsenheten 

fra Sandnes til byen. Dette skal konsekvensutredes på lik linje med en flytting.

Under 

arbeid

Per Christian 

Andersen

30.04.2020 Bystyret 20/59 Fastlegetjenester 

Risør kommune

 1. Rådmannen legger snarest mulig fram et forslag til aktuelle tiltak for å få på 

plass erstatning for fastlegehjemmel på Solsiden legesenter som blir ledig fra 

juni 2020.

2. Søndeled legesenter opprettholdes med en forutsigbar legetjeneste med et 

tjenestetilbud på tilsvarende nivå som kontoret har nå. Tilbudet blir dekket av 

fastlegehjemlene eller en ekstern løsning med en annen lege. Dette gjøres for å 

øke innbyggernes trygghetsfølelse. Dette vil også bidra til å styrke distriktet, 

samt opprettholde og videreutvikle kommunesenteret på Søndeled.

3. Rådmannen kommer tilbake til bystyret med en sak innen 01.07.2020 med 

mulige løsninger for samlokalisering av alle fastlegene i Risør kommune.

4. Noen pasientgrupper i befolkningen (eldre, kronikere m.fl.) har et 

sammensatt behov for helsetjenester. Disse gruppene har mange legebesøk per 

år og opplever et stort behov for kontakt og koordinert oppfølging fra flere 

deler av helsetjenesten. Rådmannen får i oppdrag – i samarbeid med 

legegruppen og andre berørte – å komme tilbake til bystyret i løpet av året 

med forslag om hvordan vi kan styrke disse pasientenes kontakt med og 

oppfølging av primærhelsetjenesten.

Følges opp i eget tiltak i 

handlingsprogrammet i 2022 - 2025 

knyttet til samlokalisering av 

helsetjenester.

Avsluttet Per Christian 

Andersen
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Saker til oppfølging - skole og barnehage
Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

16.12.2021 Kommunestyret 21/128 Endring av 

skoleruta 2021/2022

Med hjemmel i skolelovgivningen blir siste skoledag før jul fredag 17. desember 

(ordinær timeplan). Partene blir enige om hvordan skoleruta skal organiseres 

våren 2022.  

Det bør planlegges for et tilbud som ivaretar sårbare barn og ungdom med 

særskilte behov og vedtak, og for barn av folk i samfunnskritiske funksjoner, de 

siste dagene før jul. 

SFO holdes åpent.

Avsluttet Beate Aas

16.09.2021 Kontroll-utvalget 33/21 Referatsaker Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av tilsynsrapporten om 

spesialundervisning i desembermøtet.

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med 

vedtak om spesialundervisning og

kontrollutvalget ønsker å bli orientert om 

oppfølgingen. - Behandlingen utsatt i møtet 

09.12 - orientering gitt i møte 14.02.2022

Avsluttet Beate Aas

24.06.2021 Bystyret 21/70 Kvalitetsmelding 

for oppvekstsektoren 

med tilstandsrapport 

for grunnskolen

Bystyret tar Kvalitetsmelding for oppvekstsektoren med tilstandsrapporten 

2020 til orientering.

Avsluttet Søs Nysted

24.06.2021 Bystyret 21/71 Nytt 

ordensreglement 

Risørskolen 2021

Ordensreglement oppdateres i tråd med vedlagte forslag. Avsluttet Tore Sæthermoen

24.06.2021 Bystyret 21/72 Behovsplan for 

Risørbarnehagen 2021-

2025

Behovsplan for barnehager i Risør 2021-2025 rulleres i henhold til foreslåtte 

endringer.

Avsluttet Janne Broms

24.06.2021 Bystyret 21/81 Behandling av 

interpellasjon etter 

vedtak - 

Leksebevisst/leksefri 

skole - bystyret 

24.06.2021

Bystyret ønsker ikke en utredning om leksebevisst/leksefri skole. Avsluttet Søs Nysted

14.04.2021 Livsløps-utvalget 21/6 Prioritering av 

tilbud om sommerskole

Livsløpsutvalget utnevner en representanter til å delta i arbeidsgruppe for 

utvelgelse av tilbud:

1. Rigmor Bjordammen (H)

Avsluttet Malin Paust

14.04.2021 Råd for personer 

med funksjons-

nedsettelser

Eventuelt: Vedrørende 

støy i barnehager

Vedrørende støy i barnehager: Rådet utfordrer barnehagesektor til å komme 

med en status rapport støy i barnehage, i maimøte.  

Orientering ble gitt i rådet. Avsluttet Beate Aas

26.11.2020 Bystyret 20/159 Revisjon av 

Skolefritidsordningen 

høsten 2020

Risør kommune endrer oppholdstidsberegni for SFO til over og under 12 timer i 

uken Pris for full tid, over 12 timer settes til 2600 kr Pris for redusert plass (til og 

med 11 timer) settes til 1900 kr  Bystyret ber kommunedirektøren se på 

muligheten for at Risør kommune kan bli forsøkskommune for gratis SFO for 

lavinntektsfamilier, og komme tilbake til bystyret med et forslag på dette i løpet 

av våren 2021 med tanke på oppstart høsten 2021.

Vedtektene er endret i henhold til vedtaket. Under 

arbeid

Beate Aas

30.04.2020 Bystyret Spørsmål/

oppfølgingssak

Bystyret ber administrasjonen utarbeide en behovsplan for barnehager. Det 

nedsettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe som referansegruppe for dette 

arbeidet. Alle de offentlige og de private barnehagene skal bli invitert inn i 

gruppen.  Vedtatt ifm sak 20/63 Søknad om tilskudd og kommunal garanti 

Lekeslottet barnehage AS

Vse sak 21/72 i kommuenstyret 24.06.2021 Avsluttet Beste Aas
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Sak 20/182 Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021
Bystyrets vedtak Se vedtak her

Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021

Nummer Vedtak Kommentar Status Ansvarlig

5 a) Røysland-elevene Dagens ordning med kjøp av skoleplasser fortsetter 

i hele Økonomiplan-perioden eller inntil foreldre-

grupper i området ønsker andre løsninger. Om 

mulig forhandles det fram en lavere betaling med 

Tvedestrand kommune. Saken belyses grundig når 

Songe skole legges ned høsten 2023. Styrkes med 

1,2 millioner kroner, jfr. Kommunedirektørens 

forslag til reduksjon.

Kommunalsjef oppvekst drøfter dette med sin kollega i 

Tvedestrand kommune. Kommunedirektør har tilsvarende 

runde på kommunedirektørnivå knyttet til situasjonen når 

Songe skole legges ned fra høsten 2023. Videreført i nytt 

tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 (400-6)

Avsluttet Beate Aas

5 b) Brannvesen, 

vaktordning og beredskap

Dagens brannberedskap i Risør beholdes. Styrkes 

med 500 000 – 1 000 000 kr, jfr. 

Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Økonomisjef justerer budsjettet. Kommunedirektøre sender 

mail til ØABV om dette og signaliserer samtidig at vi ønsker 

å se på en mulig avvikling av avtalen rundt kjøp av tjenester 

for kr. 750.000,-. Ny vurdering knyttet til ny ROS-analyse i 

2022-2023 (Ved evt. sammenslåing av ØABV og Grimstad 

brann og redningsvesen)

Under arbeid Trond 

Aslaksen

5 c) Bemanning renhold Nivået på kommunens renhold holdes på dagens 

nivå. Styrkes med 261 000-783 000 kr i kommende 

år, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Økonomisjef justerer budsjettet. Kommunalsjef 

samfunnsutvikling orienterer videre om dette i eget område

Avsluttet Kamilla 

Solheim

5 d) Risør By AS Kommunal støtte settes til 1 million kroner i 2021 

og for 2022-24 til et beløp som tilsvarer den private 

finansieringen. Støtten i 2022-24 settes til 750 000 

kr.

Økonomisjef justerer budsjettet. Kommunalsjef 

samfunnsutvikling/næringssjef orienterer Risør by

Avsluttet

5 e) Barnetrygden og 

sosialhjelp

Barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelp, jfr. 

vedtaket i bystyret fra 20. februar 2020 Styrkes 

med  800 000 kr årlig, jfr. Kommunedirektørens 

forslag til reduksjon.

Økonomisjef justerer budsjettet Avsluttet Halvor 

Halvorsen

5 f) Det kirkelige 

fellesrådet, inkludert 

brannsikring av Risør kirke

Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av 

Risør kirke forsetter med økonomiske rammer som 

på dagens nivå.

Styrkes med 300 000 – 500 000 kr reduksjon, jfr. 

Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Økonomisjef justerer budsjettet og informerer kirkeverge 

om vedtaket

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

5 g) Risør Akvarium Risør Akvarium styrkes med 100 000 kr Økonomisjef justerer budsjettet. Kultursjef/næringssjef 

informerer Risør Akvarium  

Avsluttet Kamilla 

Solheim

5 h) Frelsesarmeen Frelsesarmeens humanitære arbeid støttes med 50 

000 kr.

Økonomisjef følger opp og sørger for at pengene blir 

utbetalt

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

5 i) Gatemusikanter Ordningen med støtte til ungdom som 

gatemusikanter fortsetter, legges inn med 50 000 

kr i 2021

Økonomisjef justerer budsjettet. Kulturenheten følger opp 

og planlegger gjennomføringen for 2021

Avsluttet Kamilla 

Solheim

5 j) Fair Play Agder 

medlemskap

Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og 

bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst 

arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. 

Målet er å jobbe med arbeidsgivere og 

arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. Risør 

kommune blir medlem av Fair Play Agder. Tilføres 

7000 kr i medlemsavgift.

Næringssjef følger opp dette Avsluttet Kamilla 

Solheim

5 k) Kunststipend Ligger innen med 230 000 kr i hele perioden 2021-

24

Økonomisjef justerer budsjettet Avsluttet Halvor 

Halvorsen

6. Tekstforslag

6 a) Skole og oppvekst Dagens skolestruktur ligger fast med skoler i Risør, 

Søndeled og Hope. Drift legges opp etter elevtall og 

antall klasser. Det viktigste er å sikre 

barnehagebarn og elever den oppfølgingen og 

undervisningen de har krav på. Det betyr både 

tilpasset og ordinær undervisning, 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring. 

Det skal også sikres at alle oppvekstenhetene i Risør 

har et trygt og godt læringsmiljø.

Ingen konkret oppfølging Avsluttet

6 b) Frivilligsentralen Frivilligsentral skal drives med høy aktivitet og en 

god organisering av oppgavene. Det statlige 

tilskuddet til Frivilligsentral brukes i sin helhet til 

lønn til frivilligkoordinator og drift av 

Frivilligsentralen.

Ansettes frivilligkordinator i 100 % stilling fra 2022 Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 c) Voksenopplæringen 

VIRK

Risør kommune reforhandler avtalen med Agder 

fylkeskommune når den utløper. Det vurderes 

lokalisering, og det vurderes positive synergier ved 

samlokalisering med Risør videregående skole.

Avsluttet Søs Nysted

6 d) Velferdsteknologi Risør kommune utvikler velferdsteknologi og e-

helse som et fortsatt satsingsområde i Risør. Risør 

kommune tar en rolle som pådriver for utviklingen i 

Østre Agder og Agder. 

Ingen konkret oppfølging Avsluttet

6 e) Helse og omsorg Korttidsavdelingene ved Frydenborgsenteret 

styrkes for å møte behovet. Risør kommune 

arbeider videre med å opprette et lokal-tilbud for 

kommunal øyeblikkelig hjelp. Saken vurderes i 

livsløpsutvalget.

Kortidsavdelingen er styrket med 4 årsverk. Kommunestyret 

fattet vedtak om at KØH fortsatt forblir interkommunalt.  

Vedtak i kommunestyuret 30.09.21 sak 21/84

Avsluttet Per Christian 

Andersen

6 f) Heltidskultur Kommunens arbeid med heltidskultur og flere fulle 

stillinger fortsetter. Kommunedirektøren 

forbereder en sak til bystyret når tilstrekkelig 

erfaring fra det pågående arbeidet på området er 

høstet.

Organisasjonssjef holder tak i dette og vurderer når det evt. 

er aktuelt å legge saken fram for bystyret. Dette er i så fall 

en sak som vi kan presentere som en «Melding», jfr. 

planstrategien der dette er tatt inn som et nytt nivå i 

planstrukturen vår. Følges opp kontinuerlig.

Under arbeid Benedicte 

Tynes
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6 g) Ressurskrevende 

tjenester

Risør bystyre uttrykker stor bekymring og 

frustrasjon over at det statlige tilskuddet til særlig 

ressurskrevende tjenester reduseres. Ordfører og 

kommunedirektør følger dette opp.

Ingen særskilt oppfølging Avsluttet

6 h) Handle lokalt Det opprettes et prosjekt som tilrettelegger for økt 

lokal handel ved kommunale innkjøp innenfor de 

regler som gjelder for offentlige innkjøp.

Denne bestillingen løser vi ved at vi lager en egen politisk 

sak der vi får et politisk vedtak av vårt innkjøpsreglement. 

Kommunalsjef samfunnsutvikling drøfter dette i forbindelse 

med arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen. Følges videre 

opp i 2022

Under arbeid Bård Birkedal

6 i) Havbad og badstue Risør kommunen arbeider videre i samspill med 

Risør Havbaderforening med mål om å etablere et 

havbad og badstue i Risør sentrum.

Avventer konkret søknad fra Havbaderforeningen knyttet til 

nytt alternativ på Solsiden. 

Kommunalsjef samfunnsutvikling /enhetsleder plan og bygg 

følger opp denne 


Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 j) Kommunestruktur Risør kommune skal ikke bruke ressurser på 

utredning av kommunesammenslåing øst i Agder 

(Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei)

Absolutt ingen oppfølging Avsluttet

6 k) Barnefattigdom Dårlig økonomi svekker mulighetene for full 

deltakelse i samfunnet og barnefattigdommen i 

Risør er høy. Bystyret ber kommunedirektøren 

forberede en sak om tiltak mot barnefattigdom for 

behandling i livsløpsutvalg og bystyret.

Enhetsleder oppvekst følger opp. Jobber videre med 

tematikken innenfor det nye tverrfaglige teamet for satsing 

på frivillighet.  Følges videre opp i vedtak fra 

kommunestyret 28.10.21 sak 21/106

Avsluttet Beate Aas

6 l) Demensomsorg Kommunedirektøren forbereder en sak til 

livsløpsutvalget der bemanningen og tjenestenivået 

på demensavdelingen ved Frydenborgsenteret 

gjennomgås og vurderes. På bakgrunn av utvalgets 

anbefalinger fremmes en sak til bystyret om 

økonomisk styrking av demensomsorgen.

Bemanning og tjenestenivå på demensavdelingen og i 

demensomsorgen tas inn i arbeidet med budsjett 2022 og 

handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 i. Vedtak i 

sak 21/102 vedtatt i kommunestyret 28.10.21

Avsluttet Per Christian 

Andersen

6 m) Forebyggende 

arbeid rettet mot 

ungdom, psykisk helse

Kommunedirektøren forbereder en sak til 

livsløpsutvalget der tiltak innen psykisk helse rettes 

mot ungdom utredes. På bakgrunn av utvalgets 

anbefalinger fremmes en sak til bystyret om 

økonomisk styrking av det forebyggende arbeid 

rettet mot ungdom og psykisk helse. Fokuset er 

hverdagsmestering og hjelp til å komme seg ut i 

meningsfull aktivitet.

Risør kommune har et pågående arbeid med 

implementering av BTI-modellen, i denne sammenheng vil 

prosjektleder for BTI-modellen se på muligheter for 

forebyggende arbeid rettet mot ungdom og psykisk helse. 

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 PV19/22)

Avsluttet Beate Aas

6 n) Svømmehall Planleggingsarbeidet med ny svømmehall 

påbegynnes Januar/februar 2021.

Planleggingsfasen skal ha et særskilt fokus på 

energi- og miljøbesparende løsninger, 

fremtidsrettede driftsøkonomiske rammer og 

muligheter for å stimulere til lokale anskaffelser i 

byggeperioden innenfor gjeldende lovverk. 

Kommunedirektøren legger frem en prosjektplan 

med framdriftsplan for bystyret i Februar 2021 der 

politisk involvering fra start av prosjektet er 

ivaretatt. Ved eventuelt behov for tilføring av 

ekstra midler legges dette frem som en sak for 

formannskapet. 


Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp dette og 

planlegger prosjektplan til behandling i mars.       

Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 o) Eiendomsskatt Bystyret ber kommunedirektøren i løpet av første 

kvartal 2021, om å legge fram en vurdering av de 

mulighetene som finnes for å gi eiendomsskatten 

en mer sosial profil. 

Økonomisjef  følger opp dette med en enkel sak til bystyret i 

løpet av 1. kvartal. Økonomisjef følger også opp arbeidet 

med overgang til formuesverdier i 2021 og retaksering av 

eiendommer i 2021/2022. - Vedtak i sak 21/9, deretter 

21/38.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

6 p) Styrke barneskolene 

på Hope og Søndeled

Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide en 

strategi for å styrke barneskolene på Hope og 

Søndeled. Strategien bør inkludere tilrettelegging 

for boligbygging, infrastruktur, lokketiltak for å 

motivere barnefamilier til å flytte til kommunen, 

etc. Strategien inkluderes i kommuneplan når 

denne revideres.

Dette må jobbes med i arbeidet med kommuneplanen. Under arbeid Trond 

Aslaksen

6 q) Pris for leie av 

kommunale båtplasser

Risør bystyret mener at våre brygger da må ha 

samme standard som sammenlignbare brygger. 

Det er behov for visse "nødarbeider" på flere av de 

eldre bryggene for å unngå personskader. Miljø og 

teknisk utvalg foretar befaring for eventuell 

omprioriteringer av investeringer (Vedlegg 7) eller 

for iverksetting av øyeblikkelige driftstiltak.

Kommunalsjef samfunnsutvikling /enhetsleder plan og bygg 

følger opp dette med en drøfting i utvalget og med en 

påfølgende befaring – ut ifra hvordan utvalget ønsker å 

legge dette opp.

Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 r) Landstrøm 

Dampskipsbrygga

Risør kommune har de siste årene hatt besøk av 

båter med betydelig størrelse som har behov for å 

knytte seg til et landstrøms-anlegg på 

Dampskipsbrygga. Dette er alt fra fiskebåter, 

Christian Radich, kystverket, båter fra forsvaret, 

forskningsbåter etc. Risør kommune har tydelige 

målsetninger rundt klima og miljø i 

kommuneplanen. Nå er det viktig å gå fra ord til 

handling også i miljøsaker. 

Bystyret ber kommunedirektøren utrede mulighet 

for et landstrøms-anlegg i tilknytning til 

Dampskipsbrygga. Kommunedirektøren kommer 

tilbake med et konkret forslag til bystyremøte i april 

2021.  


Kommunalsjef samfunnsutvikling følger dette opp med en 

sak til bystyret iløpet av våren 2021. Sak 21/89 ble vedtatt i 

kommunestyret 30.09.2021. Ligger inne i investeringsplanen 

for 2022

Avsluttet Kamilla 

Solheim
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6 s) El-ladning kjøretøyer De siste årene har salg av el biler hatt en betydelig 

vekst. Det er forventet at nybilsalget av el biler vil 

være over 50% i 2021 og noen bil importører 

varsler opp mot 90% av. Dagens regjering har som 

målsetning at det ikke skal selges fossilbiler etter 

2025. 

Risør kommune har i dag begrenset med 

lademuligheter, og ingen hurtigladere. Gode tilbud 

for å lade kjøretøyer for fastboende eller for de 

som kommer og besøker oss vil øke attraktiviteten 

til Risør kommune.

Kommunedirektøren utreder mulighet for el-

ladning av kjøretøyer inkl. etablering av 

hurtigaldere. Kommunedirektøren kommer tilbake 

med et konkret forslag til bystyremøte i april 2021.

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Enhetsleder 

eiendom og teknisk er en aktuell saksbehandler. Vår strategi 

er at dette er et kommende stort kommersielt marked og 

som kommunen ikke bør engasjere seg vesentlig i – utover 

anlegg knyttet til egen drift.                        Politisk sak våren 

2022. Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 (PV 02/22 

Lynladere)

Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 t) Service/tømmeanlegg 

for bobiler

Bystyret vedtar at det bygges et 

service/tømmeanlegg tilknyttet bobil-partkeringen 

på Tjenna. Kommunedirektøren får i oppgave å 

presentere alternativer til et anlegg i bystyrets 

marsmøte.

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Orientering er 

gitt i kommunstyret. 

Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 u) Kyststi Risør kommune setter inntekter fra salg av 

Tollboden på fond til kyststien fra Flisvika til 

Randvik.

Ingen spesiell oppfølging Avsluttet

6 v) Røysland-elevene Risør kommune går i forhandlinger med 

Tvedestrand kommune om betalingssatser for 

Røyslandselevene.

Kommunalsjef oppvekst følger opp. Videre oppfølging i 

vedtak nr 5a

Avsluttet Søs Nysted

6 w) Parkeringsvakt Risør kommune leier inn parkeringsvakt sommeren 

2021. Dette er viktig for å sikre flyt i trafikken, økt 

trafikksikkerhet og sikrer inntjening til Risør 

kommune. 

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Det viktige er 

at vi «sikrer flyt i trafikken, økt trafikksikkerhet og sikrer 

inntjening til Risør kommune» 

Avsluttet Kamilla 

Solheim

6 x) 

Skatepark/nærmiljøanlegg

Risør kommune øker rammen til investering til 

skatepark og nærmiljøanlegg med 700 000 kr. (fra 

5,8 mill til 6,5 mill). Inndekning/finansiering: 

Merverdiavgift 140 000 kr og lån 560 000kr.

Økonomisjef  justerer budsjettet - Offisell åpning på 

Kulturnatt.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

6 y) Nye torvet Bystyret støtter tiltaket om en avsetning for å 

styrke sentrum gjennom et «betydelig ansiktsløft». 

Vår oppfatning er at dette tiltaket ikke bare bør 

dekke selve torvet, men bør omfatte hele 

strekningen fra torvet til Tollboden.

Tatt ut av investeringsplanen. Viser til tiltaksnummer 2.4.3 i 

handlingsprogrammet

Avsluttet Kamilla 

Solheim

Oppfølgingspunkter 

fra handlingsprogram

Se handingsprogram her

1.1.1 Digitalisering - nye 

IKT systemer

Digitalisering handler om kontinuerlig forbedring og 

effektivisering av prosesser,

ofte ved hjelp av IKT-systemer. Innføring av nye IKT-

systemer og digitale

arbeidsflater skaper rom for endrede 

arbeidsformer og effektivisering av

prosesser. Kommunen har det siste året 

implementert flere nye systemer, og

arbeider nå med å få rullet disse ut i 

organisasjonen på en god måte.

Videre offensiv satsing på nye digitale løsninger er 

avgjørende for at vi fortsatt

skal kunne levere gode tjenester og framstå som en 

attraktiv arbeidsplass. 

Ingen konkret oppfølging Avsluttet

1.1.2 Informasjons- og

kommunikasjonsplan

Det skal i løpet av 2021 utarbeides en informasjons- 

 og kommunikasjonsplan for

Risør kommune. 

Under arbeid Benedicte 

Tynes

1.1.3 Arbeidsmiljøtiltak Det avsettes årlig kr. 300’ til arbeidsmiljøtiltak for å 

sikre organisasjonen i en

krevende omstillingsfase. Midlene kan brukes til 

kompetanseheving og tiltak

som sikrer et godt arbeidsmiljø for ansatte i 

organisasjonen.

Arbeidsmiljøtiltak er videreført i i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 

2025 (500-1 Arbeidsmiljøtiltak)

Avsluttet Benedicte 

Tynes

1.2.1 Lærlinger Risør kommune har pr. oktober 2020, 23 lærlinger i 

arbeid i sin virksomhet. Dette er litt i underkant av 

25 som er det måltallet det tidligere er gitt politisk 

signal om. Risør kommune skal i planperioden 

jobbe for å holde tallet på læringer rundt 25 og 

innenfor alle fagområder som kommunen har 

mulighet til å tilby læreplasser i.

Avsluttet Benedicte 

Tynes

1.2.2 

Lederutviklingsprogram

Kommunedirektøren utarbeider årlig et 

lederutviklingsprogram som omfatter 

kommunalsjefer, enhetsledere og 

hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges 

opp til 4-6 samlinger i året der en bl.a. bruker egne 

ansatte som innledere. Tiltaket er innarbeidet i 

budsjettet med kr. 100’ pr. år. I 2021 vil bla. fokuset 

være verdibasert ledelse der utgangspunktet er 

gjeldende verdidokument for Risør kommune.

Avsluttet Trond 

Aslaksen

1.2.3 Kompetanseplan Det skal utarbeides en overordnet strategisk 

kompetanseplan for Risør kommune.

For å lykkes med oppgavene i framtiden, er det 

avgjørende at vi klarer å rekruttere

og beholde dyktige og motiverte medarbeidere og 

at vi framstår som en attraktiv

arbeidsplass. Strategisk og systematisk arbeid med 

å beholde og utvikle riktig

kompetanse er i denne sammenhengen 

avgjørende. Arbeidet påstartes i 2021 og

må skje i nært samarbeid med enhetsledere og 

tillitsvalgte. 

Arbeidet blir videreført i 2022-2023 Under arbeid Benedicte 

Tynes
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1.2.4 Heltidskultur Det skal i perioden jobbes aktivt med å øke andelen 

heltidsstillinger i Risør

kommune. Dette er et viktig for kvaliteten på 

tjenesten, for arbeidsmiljø og trivsel,

og ikke minst er det viktig i forhold til at den enkelte 

ansatte skal ha en

lønnsinntekt som det er mulig å leve av. Dette er 

særlig aktuelt innenfor helse- og

omsorg, men også innenfor oppvekstområdet. Det 

hentes erfaring fra andre kommuner og arbeides 

nært med de tillitsvalgte. Stab 

organisasjonsutvikling skal

være pådriver for arbeidet og har et overordnet 

ansvar for dette.

Arbeidet blir videreført i 2022-2023 Avsluttet Benedicte 

Tynes

1.3.1 Oppfølging

Regionplan Agder

2030

Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste 

overordnede dokument for regional utvikling.

Fylkestingene i Agder vedtok i juni nye Regionplan 

Agder 2030 som erstatter gjeldende

Regionplan Agder 2020. Hovedmålet med 

Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en

miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig 

region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn

med gode levekår.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

-  Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 

distrikter

- Verdiskaping og bærekraft

-  Utdanning og kompetanse

- Transport og kommunikasjon

-  Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

-  Næringsutvikling og samarbeid om nye 

arbeidsplasser

-  Levekår, likestilling, inkludering og mangfold

-  Klima og miljø

Risør kommune vil aktivt bidra til at regionplanens 

mål og intensjoner i størst mulig grad blir oppfylt. 

Avsluttet Trond 

Aslaksen

1.4.1 Omstilling og

fornying 

Behovet for omstilling, innovasjon og nytenkning 

blir betydelig forsterket i den

kommende perioden. Dette henger bl.a. sammen 

med demografiske endringer

med betydelig vekst i antall eldre samt utsikter til 

en svekket

kommuneøkonomi. Administrativ og politisk evne 

og vilje til å tenke nytt blir

derfor svært viktig i tiden som kommer. I en 

periode der fokuset på omstilling,

nedskjæring og effektivisering er betydelig, mener 

kommunedirektøren det er

klokt å bruke ekstra ressurser på innovasjon, 

utvikling og

kompetanseoppbygging. Mange kommuner kutter 

drastisk i disse midlene,

Risør kommune gjør det motsatte. Kr. 200’ årlig 

stilles til disposisjon for tiltak i

hele organisasjonen der formålet er omstilling, 

innovasjon og effektivisering.

Avsluttet Trond 

Aslaksen

1.4.2 Husleieavtale VIRK Husleieavtale med Fylkeskommunen opphører juli 

2022. Det innledes i

2020/21 forhandlinger med Agder fylkeskommune 

om evt. endrede vilkår,

inkludert pris, da arealbehovet er betydelig 

redusert. Avhengig av utfallet av

disse forhandlingene, kan det være aktuelt at 

avtalen sies opp og at VIRK blir

overført til annet lokale, primært et lokale som 

kommunen selv eier. Risør

kommune har betalt oppgraderingen gjennom økt 

leie i 10 år

Se vedtak i sak 20/182 6 c) Voksenopplæringen VIRK. Avsluttet Søs Nysted

1.4.3 Reduksjon

bemanning renhold 

Gradvis reduksjon i bemanning innen renhold med 

kr.250.000 årlig. Tiltaket er

justert fra i fjor da det er vanskelig å redusere 

direkte under korona, og man

tilstreber å søke naturlig avgang.

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182    5c 

Bemanning renhold:Nivået på kommunens renhold holdes 

på dagens nivå. Styrkes med 261 000-783 000 kr i 

kommende år, jfr. Kommunedirektørens forslag til 

reduksjon.

Omgjort Kamilla 

Solheim

1.4.4 Endret vaktordning

Risør brannvesen

(ØABV)

Risør brannvesen er en del av Østre Agder 

Brannvesen. Dagens brannordning

for Risør innebærer 4 mannskap på dagvakt 

(kasernert) fra 08.00 – 16.00.

Ordningen er utover kravet i bemanningsforskriften 

for brannvesen som Risør

kommune har villet ha bl.a. med tanke på avstand 

til hovedbrannstasjonen i

Arendal og verdiene knyttet til trehusbyen Risør. 

Tvedestrand kommune har

ingen tilsvarende ordning, men mannskap i bakvakt 

med krav om maksimal

forspenningstid (til de må være på stasjonen). 

Tiltaket innebærer at

dagkaserneringen av brannvakta skal reduseres fra 

4 til 2 personer på dagtid.

En gradvis overgang for å ta hensyn til ansatte og 

naturlig avgang. 

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182      5 b) 

Brannvesen, vaktordning og beredskap:               Dagens 

brannberedskap i Risør beholdes. Styrkes med 500 000 – 

1 000 000 kr, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Omgjort Kamilla 

Solheim
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1.4.5 Omstrukturering/

effektivisering

Samfunnsutvikling 

Tiltaket omfatter en gjennomgang av struktur, 

organisering og bemanning

innen sektoren. Tiltaket skal jobbes med i 

Balanse24 og vil konkretiseres ila 1.

halvår 2021 og fordeles ut på rett kostnadsbærer.

Videreført i nytt tiltak i Handlingsprogram og økonomiplan 

2022 - 2025 (200-16 Effektiviseringstiltak sektor 

samfunnsutvikling)

Avsluttes Kamilla 

Solheim

1.4.6 Effektivisering av

Oppvekstsektoren

Tiltaket viderefører 2020-kravet med nye summer, 

og det skal iverksettes

arbeid i Balanse24 som skal konkretisere tiltaket ila 

februar måned 2021 (for

iverksetting fra nytt skoleår 2021/22). Tiltaket 

innebærer et bredt samarbeid

innad i sektoren for å finne de beste løsningene for 

tjenestene.

Videreført i nytt tiltak i Handlingsprogram og økonomiplan 

2022 - 2025 (400-6

Strukturelle endringer innenfor skole og barnehage)

Avsluttes Søs Nysted

1.4.7 Effektivisering

oppvekst

administrasjon

Administrasjonsressursene i oppvekst må 

reduseres som en del av Balanse24.

Sektoren må se på oppgaver og på administrasjons-

ressurser i skolene. Tiltaket

innebærer en reduksjon på 1,5 årsverk.

Fra 01.01.2021 er det foretatt en reduksjon på 1,1 årsverk i 

skole- og barnehageadministrasjon.

Avsluttes Søs Nysted

1.4.8 Røyslandselevene Røyslandselevene som går på skole i Tvedestrand 

overføres til Søndeled skole

for å fylle opp klassene. Tiltaket sees i sammenheng 

med skolestrukturarbeidet

i Tvedestrand der det er vedtatt å legge ned Songe 

skole og bygge en ny stor

skole i Tvedestrand sentrum. Tiltaket kan også føre 

til reduksjon i kostnader til

barn på Røysland som går i barnehage i 

Tvedestrand kommune. 

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182 -   5 a) 

Røysland-elevene. 

Omgjort Søs Nysted

1.4.9 Reduksjon tilskudd

Kirkelig fellesråd

Tilskuddet til Risør Kirkelig Fellesråd (KFR) 

reduseres gradvis i planperioden.

KFR ønsker å bli vurdert på lik linje med øvrige 

kommunale enheter mht

rammeøkning og komp for lønnsvekst, og må også 

være med når kommunen

må kutte. 

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182      5 f) 

Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av Risør kirke

Omgjort Trond 

Aslaksen

1.4.10 Kutt i utgifter til

politiske møter

Tiltaket søker å redusere kommunens utgifter til 

politiske møter. Mulige

elementer her er utgifter til Web-overføring, 

servering og antall møter. Tiltaket

må konkretiseres så tidlig som mulig i 2021 som 

den del av Balanse24.

Avsluttet Trond 

Aslaksen

1.4.11 Tilskudd Risør By 

AS

Kommunens tilskudd til Risør By AS reduseres fra 1 

000’ til 500’ årlig i

planperioden. Jfr. avtalen med Risør By AS skal 

Risør kommune bidra med opp

mot det de private aksjonærene bidrar med til 

sammen. Siden opprettelsen av

selskapet i 2015, har kommunen bidratt med mer 

enn 50 % av tilskuddet. Et

årlig bidrag på kr. 500’ er mindre enn det de private 

aksjonærene bidrar med til

sammen. 

tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182      5 d) 

Risør By AS

Omgjort Kamilla 

Solheim

2.1.1 Salg av 

næringstomter på 

Hestemyr

Utvidelse av næringsområdet på Hestemyr er 

ferdigstilt. Salget er startet og det budsjetteres med 

en årlig inntekt på kr. 1,5 mill. Dette er et anslag 

som det er knyttet usikkerhet til.

Næringssjef følger opp dette. Alle tomter er solgt. 

Formannskapet er holdt løpende informert.

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.1.2 Kartlegging av 

marine næringsareal

Kartlegging av areal i havet som er egnet til 

næringsutvikling av ulike sorter.

Gjennom Blå Vekst samarbeidet (kystkommunene 

på Agder) har Risør

kommune fått tilgang til midler og faglig støtte for 

gjennomføring av arbeidet.

Flekkefjord er pilot og kystkommunene avventer 

erfaringer fra dette.

Næringssjef følger opp med orientering om Blå Vekst i 

formannskapet, våren 2021.

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.2.1 Det digitale Risør Bredbåndstilgang er i dag like viktig infrastruktur 

som vei, vann og avløp, og er helt nødvendig for 

Risør kommunes attraktivitet, som sted å bo, 

besøke og drive næring. Også sentralt med tanke 

på utvikling innen velferdsteknologi. Risør 

kommune samarbeider med Det Digitale Agder 

(DDA) som har innstilt på å bidra til prosjekter i 

Risør. Egenandel er uavklart og vil legges fram som 

politisk sak i 2021, med finansiering fra 

disposisjonsfond. 

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.2.2 Videregående

skole

Arbeidet med å beholde og styrke Risør 

videregående skole er en svært viktig oppgave

for politisk og administrativ ledelse i kommende 

planperiode. Det må jobbes aktivt for at Agder 

fylkeskommune legger til grunn en langsiktig 

satsing på denne skolen med

tilbud og kvalitet som sikrer stabil tilgang på elever 

og gode ledere og lærere. Det må unngås at det 

reises tvil om skolens videre eksistens. Det er 

jevnlig møter mellom

ledelsen i Risør kommune og ledelsen ved Risør 

videregående skole. Næringssjefen

deltar i styringsgruppen for Bærekraftslabben ved 

Risør vgs. Et prosjekt som har

mottatt 1,9 mill fra Forskningsrådet i 2020.

Avsluttet Trond 

Aslaksen
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2.2.3 Reguleringsplan

FV 416

Ny Fv 416 inngår i arealdelen i ny kommuneplan for 

Risør kommune. I forbindelse med 

kommunedelplan for ny E18 Tvedestrand - Dørdal 

er det inngått en avtale mellom Nye Veier, tidligere 

Aust-Agder fylkeskommune og Risør kommune om 

medfinansiering av ny vei fra Vinterkjær. Avtalen 

innebærer at Nye Veier ferdigstiller og bekoster 

bygging av ny vei til Dørsdal. I tillegg gis et tilskudd 

fra Nye Veier og fylkeskommunen for resten av 

veien til Østebø på til sammen 200 millioner). I 

avtalen har Risør kommune tatt på seg ansvaret for 

reguleringsplanarbeidet (sammen med Agder FK og 

Nye Veier). Reguleringsplanen for strekningen fram 

til Dørsdal (ved Auslandsvannet) kommer til politisk 

behandling i november 2020. Arbeidet med resten 

av strekningen starter opp i 2021. Etter nevnte 

avtale må Risør kommune dele på kostnadene 

knyttet til reguleringsarbeidet med Agder 

fylkeskommune og Nye Veier. Det vil bli fremmet en 

egen sak om dette på nyåret når det er klart hva 

den totale kostnaden blir.

Avsluttet Trond 

Aslaksen

2.2.4 Stamveinett - E18

Dørdal –

Grimstad

Kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal – 

Grimstad ble høsten 2019 vedtatt i alle de åtte 

berørte kommunene (fra Bamble i øst til Grimstad i 

vest). Arbeidet med reguleringsplan er startet opp i 

2020, og skal etter planen komme til politisk 

behandling i kommunene våren 2021 og med 

planlagt anleggsstart høsten 2021. Både 

administrativ og politisk ledelse har fokus på dette 

arbeidet og det vil bli en hovedsak i årene som 

kommer.

Tiltaket inkluderer også arbeidet med planlegging 

av området rundt nytt Risørkryss ved Barlindalen 

samt riggområdet i området ved Moland 

industriområde.

Avsluttet Trond 

Aslaksen

2.2.5 Kommunale kaier Se Vedlegg 7 Handlingsplan for havneanlegg. Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.3.1 Revidering av gamle

reguleringsplaner

Kommunen har 134 gjeldende reguleringsplaner 

datert fra 1953 og fram til dags dato. Mange av 

planene er utdaterte og bør revideres. Arbeidet 

gjøres internt.

Det planlegges ikke bruk av ekstern konsulent per 

dato.

Under arbeid Kamilla 

Solheim

2.3.2 Nærmiljø og

trafikksikkerhet

Se vedlagte Prioritering av tiltak for friluftsliv og 

foreslåtte tiltak i Handlingsplan

for nærmiljø og trafikksikkerhet. Det tilstrebes å 

delfinansiere tiltak med

eksterne tilskudd. Utarbeidelse av 

Trafikksikkerhetsplan inngår i vedtatt

Planstrategi for perioden.

Arbeid med trafikksikkerhetsplan iverksettes våren 2021. Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.3.3 Utbygging

Rønningsåsen

Tiltaket er gjennomført i henhold til politiske vedtak 

og salg av tomter er startet

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.4.1 Parkeringsløsninger i

sentrum

I 2020 ble det nedsatt et ad hoc-utvalg for 

parkeringsanlegg i Risør sentrum. Utvalget har 

arbeidet gjennom høsten 2020 og vil konkludere på 

sitt arbeid ved utgangen av 2020. Utvalgets forslag 

fremmes for politisk behandling våren 2021.

Vedtak 21/30 i kommunestyret 29.04.2021 og vedtak i sak 

21/112 i kommunestyret 25.11.2021. 

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.4.2 Reguleringsplan for 

Risør sentrum

Plankart og bestemmelser m.m. kommer til politisk 

godkjenning første halvdel

2021.

Kommer til politisk behandling våren 2022. Under arbeid Kamilla 

Solheim

2.4.3 Nye Torvet Ved Byjubileet i 2023 er det et mål at Risør torv har 

fått et betydelig ansiktsløft.

Mulighetsstudie for Nye Torvet ble presentert på 

HP/ØP-samlingen i mai 2019.

Ulike alternative løsninger er skissert. 

Kommunedirektøren vurderer dette som et

viktig sentrumstiltak. Medvirkning fra barn/unge er 

sentralt. 

Tatt ut fra investeringsplanen. Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.4.4 Nedgravde

renovasjonsløsninger 

Nedgravde renovasjonsløsninger i Risør sentrum 

planlegges og gjennomføres i

samarbeid med RTA. Avklares ifm Reguleringsplan 

for Risør sentrum. Eventuelle

tiltak gjennomføres i 2021 og 2022. Kr. 500’ avsatt i 

2020.

Del av reguleringsplanen for Risør sentrum. Vedtatt i sak 

21/24 i kommunestyret 25.03.21.

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.4.5 Historieboken 

avsluttes

Prosjektet med utarbeidelse av Risørs historie 

opphører i 2022 da siste bind er

avsluttet. Dette innebærer et uttrekk av 

driftsrammen til kultur på 600.000 som har

gått til dekning av lønn til forfatter.

Ingen konkret oppfølging Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.5.1 Skatepark og 

nærmiljøanlegg

Høsten 2020 er det gjennomført et forprosjekt 

knyttet til utvikling av skatepark og

nærmiljøanlegg. Forprosjektet danner grunnlaget 

for en søknad om spillemidler i 2021

og gjennomføring av bygging høsten 2021.

Se forøvrig vedtak punkt 6x der den økonomiske rammen 

økes.

Avsluttet Kamilla 

Solheim
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2.5.2 Utforme lokal

frivillighetspolitikk

Det arbeides med en frivilligstrategi for Risør 

kommune. Arbeidet ledes av

kulturenheten og med utgangspunkt i ressurser ved 

Risørhuset. Frivilligstrategien skal

inkludere samarbeid på tvers og sees i 

sammenheng med ny Kulturplan. 

Frivilligstrategi fremmes til politisk behandling i 2022. Under arbeid Kamilla 

Solheim

2.6.1 Kommunedelplan 

klima og miljø

Arbeidet med en kommunedelplan for klima og 

miljø startes opp i 2020. I perioden

blir klima- og miljø et svært viktig fokus som krever 

bredt og stort engasjement i hele

organisasjonen – administrativt og politisk. Parallelt 

arbeides det med å

Miljøfyrtårnsertifisere Risør kommune etter 

hovedkontormodellen. Målet er at

kommunen er Miljøfyrtårnsertifisert innen 

utgangen av 2020.

Under arbeid Kamilla 

Solheim

2.6.2 Oppgradering av

kartgrunnlag

Kommunen har gått over til sentral lagring av FKB-

data. Det vil si at endringer som gjøres i kartet i 

kommunen umiddelbart overføres til sentral lagring 

og legges ut på web. Det skal foretas nye flyvninger 

i 2020/2021 i regi av Kartverket/Geovekst. Midlene 

som er satt av følger oppsett fra 

Kartverket/Geovekst og er knyttet til ulike 

oppgraderinger av kartgrunnlaget. Forrige 

kartlegging kostet ca. 250’

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 (200-4 

Oppgradering kartgrunnlag)

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.6.3 Rehabilitering 

demning

Garthetjenn

Arbeid med å utrede tilstanden til demninga av 

Garthetjenn, med alternativ å rehabilitere eller 

fjerne demningen er igangsatt. Tidligere funksjon 

som alternativ kilde til vannforsyning er ikke lenger 

aktuell. Mulig finansiering som VA-prosjekt. Den 

kommunale kostnaden knyttet til prosjektet er 

avhengig av beslutning hos NVE og må fremmes til 

politisk behandling i egen sak.

Under arbeid Kamilla 

Solheim

2.6.4 Hovedplan vann og 

avløp 

Se vedlegg 3. Tiltak i VA-planen kan omprioriteres 

innenfor planperioden for å

optimalisere gjennomføringen av prosjektene.

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 (200-5 Vann og 

avløp)

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.6.5 Kontroll avløpsvann I 2019 ble det sjekket ca. 300 hytter. I 2020 er 

prosjektet tatt opp igjen og hytter på

Gjerneslandet er under utsjekking. Prosjektet har 

kunnet tas opp igjen fordi enheten har fått en 

person inn på praksisplass, noe som gir økt 

kapasitet. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i 

2021.

Under arbeid Kamilla 

Solheim

2.6.6 Tiltak for bedring av 

tilstanden til 

vannområder -

EUs vanndirektiv

Deltakelse i vanndirektivarbeidet er et samarbeid 

med vannområdet Gjerstad-Vegår og vannregion 

Agder om å oppfylle vannforskriften og Regional 

plan for

vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021, 

med tilhørende tiltaksprogram.

Det pågår for tiden et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunene i vannområdene

Gjerstad-Vegår, Tovdal og Nidelv, fylkesmannen og 

fylkeskommunen, som går ut på å kartlegge 

tilstanden i utvalgte eutrofierte bekker og elver i 

vannområdene. Fylkeskommunen leder prosjektet 

mens innsamling av data og skriving av rapport 

gjennomføres av NIVA. Det er forventet 

ferdigstillelse i 2020. Prosjektet har vært et 

spleiselag mellom kommunene, fylkesmann og 

fylkeskommunen i vannområdene.

Regional plan for vannforvaltning for vannregion 

Agder er under revisjon, og i 2021 skal 

forvaltningsplanen og tiltaksprogram for 

planperioden 2022-2027 ferdigstilles og behandles i 

Fylkestinget og deretter hos Miljødirektoratet.

Kostnader kan komme.

Vedtak i sak 21/119 i kommunestyret 16.12.2021. Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.6.7 Biler og utstyr Innkjøp ihht Vedlegg 2. El-biler prioriteres der det 

er mulig

Ingen konkret oppfølging Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.7.1 Varmesentral i 

Sirisvei

Driftssituasjon med kobling mot sentral 

styringsenhet og strategi er under

vurdering. Behov for ny elkjele med bedre kapasitet 

til å ta toppbelastning vintertid.

Trafo må oppgraderes. Nødaggregat for styring ved 

strømbrudd. Er sett i

sammenheng med utbygging Frydenborgsenteret. 

Bevilget 1 mill i 2019. Beløp overføres til 2021. 

Arbeidet ble iverksatt høsten 2020.

Avsluttet Kamilla 

Solheim

2.7.2 Standardheving på 

kommunale bygg

Tiltak i henhold til oversikt over Vedlikeholds- og 

oppgraderingsbehov i kommunale

bygg, Vedlegg 5. 

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 (200-7

Behovsplan standardheving kommunale bygg)

Avsluttet Kamilla 

Solheim
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3.1.1 Svømmehall, 

rehabilitering

eller nybygg

Bystyret vedtok i sak 102/18 ble det besluttet å 

utrede alternative løsninger.

Kommunedirektøren jobber med prosjektet og har 

lagt det i investeringsplanen som

det neste store investeringsprosjektet i 2023 med 

50 mill. Rammen for en slik

investering er et basseng på 25 meter der en 

forutsetter at anlegget skal tjene

tilnærmet samme formål som dagens basseng.

Se vedtak i sak 20/182 6n) Avsluttet Kamilla 

Solheim

3.1.2 Styrking og utvikling 

av

helsestasjons- og

skolehelsetjenesten

 Styrket kompetanse og tjenestetilbud med 

nasjonale tilskuddsordninger til bl.a. ICDP,

COS-P utdanning, veiledning av barn og foreldre i 

barneskolen om overvekt/ fedme,

voldsforebygging med mer. Flere tiltak i samarbeid 

med andre tjenester.

Ingen konkret oppfølging Avsluttet Per Christian 

Andersen

3.1.3 Friluftsområder Tiltak i henhold til vedlegg 6 Tiltak for friluftsliv 

2021-2024

Avsluttet Kamilla 

Solheim

3.2.1 

Veteranplan/markering 

av 8.mai 

Kommunedirektøren har påstartet dette arbeidet 

og skal etter planen komme til politisk behandling i 

2021. Veteranplanen inngår i Planstrategien for 

perioden.

Statsforvalteren jobber med en felles plan. Under arbeid Trond 

Aslaksen

3.2.2 Boliger unge

funksjonshemmede

Utredning om bygging og etablering av borettslag i 

Tyriveien pågår. Borettslaget selges videre til 

private eiere etter ferdigstillelse.

Vedtak 20/129 fra kommunstyret 24.09.2020 og 21/57 i 

kommuenstyret 01.06.2021. Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 

2022 - 2025 (300-2

Boliger unge funksjonshemmede)

Avsluttet Per Christian 

Andersen

3.2.3 Barneavlastning og 

personalbase i Tyrveien

Barneavlastning og felles base for personalet 

etableres ifm privat utbygging av boliger for 

funksjonshemmede (eget tiltak).

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025 (300-3

Oppgradering personalbase Tyriveien)

Avsluttet Per Christian 

Andersen

3.2.4 Økonomisk 

sosialhjelp

inkludert barnetrygd

Bystyrets vedtak om å holde barnetrygden utenfor 

beregningene av øk.sosialhjelp fra

2020 reverseres. Faginnstans mener dette er et 

tiltak som ikke treffer særlig godt ifht

formålet med å hjelpe barnefamilier som trenger 

det. Det er andre gode eksisterende virkemidler 

som sikrer ønsket mål. Estimert reduksjon i utgifter 

til øk.sosialhjelp kr. 800’.

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182      5 e) 

Barnetrygden og sosialhjelp

Omgjort Trond 

Aslaksen

3.3.1 Utvikling av 

Tjennasenteret

Den demografiske utviklingen tilsier en kraftig 

økning av eldre de neste årene. Et

viktig tiltak for å møte dette er tilrettelagte 

sentrumsnære boliger med mulighet for

å kunne leve lengst mulig i eget hjem. Prosjektet 

forventes ferdigstillt sommeren

2022 med 17 omsorgsboliger. Det legges inn en 

gradvis oppfylling av boligene fra

sept-22 til 2024 med en snittpris på 6 500/mnd, 

som forventes gi inntekter i 2022:

12 enheter i 4 mnd = 300’; 2023: 13 enheter i 12 

mnd = 1 000’ og 2024: 17 enheter i

12 mnd = 1 300’

Utbygningskostnad med kapital er innarbeidet i 

investeringsplan og driftsbudsjett

Under bygging. Under arbeid Per Christian 

Andersen

3.3.2 Signalanlegg Nytt signalanlegg etableres ved Frydenborgsenteret 

ifm ny korttidsavdeling. 

Avsluttet Per Christian 

Andersen

3.3.3 Fase 2-bolig i 

Furumoveien

Ny utleiebolig for vanskeligstilte på boligmarkedet 

etableres i Furumoveien

Avsluttet Kamilla 

Solheim

3.4.1 Bemanning av ny

Korttidsavdeling

Ifm bygging av ny korttidsavdeling på 

Frydenborgsenteret må bemanningen styrkes med 

opp mot 10 årsverk totalt. Det overføres 4 årsverk 

fra gammel avdeling samt at det er lagt inn en 

styrking på 1,9 årsverk på natt i konsekvensjustert 

budsjett for H-2021 med 4/12-del effekt. 

Helårseffekten av tiltaket kommer i 2022.

Avsluttet Per Christian 

Andersen

3.5.1 Velferdsteknologi/ 

Medisinsk utstyr

Avtale om velferdsteknologi er inngått via OFA. 

Tidsperspektiv sees i sammenheng

med årlige kostnader. Satsing på velferdsteknologi 

vil styrke de samlede helse- og omsorgstjenestene, 

inkludert habiliteringstjenesten. Inngår i en felles 

satsing sammen med alle kommunene i Agder og 

der Agder i denne sammenhengen har plassert seg 

i toppen i Norge. 

Ingen konkret oppfølging Avsluttet Per Christian 

Andersen

4.1.1  Digitale læremidler 

i skolene

Behov for anskaffelse/leasing av elektroniske 

tavler/smart board med mer. Anskaffelse ihht

total vurdering. Lærer- og elevpc'er må fortløpende 

skiftes ut. Nyanskaffelser av Smartboard og annet 

utstyr må vurderes nærmere og sees i 

sammeneheng med behov på øvrige skolene og IKT 

Agders innkjøpspolitikk, hvor leasing ofte 

foretrekkes. Dette er en videreføring av en satsing 

over flere år.

Midlene brukes etter oppsatt plan. Avsluttet Søs Nysted
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4.1.2 Ungdomslos Risør kommune har mottatt tilskudd på 800' over 

tre år fra Bufdir for å styrke ungdoms

skoletilknytning, trivsel og mestring, og gjennom 

det bidra til gjennomføring av videregående

opplæring. Ungdomslos støtter ansatte som ellers 

ville være BTI stafettholder (oftest

kontaktlærer) og settes inn ved behov. 2021-22: 

Evaluere tiltak og vurdere videreføring i

ordinær drift. 

Tilskuddsperioden er forlenget ut skoleåret 2021-2022 fordi 

vi har hatt lavere aktivitet enn forventet og hadde 

restmidler. Vi jobber med målsetningene for ungdomslos på 

flere plan: 

- To ansatte på ungdomsskolen følger opp elever ved behov 

for eksempelvis følge til skolen i perioder, samtaler, 

leksetid/samtale på biblioteket og etter skoletid tilbud. 

Tiltakene vil vurderes sammen med andre innsatsområder 

på ungdomsskolen. 

- En ansatt i psykisk helse følger opp eldre ungdom/unge 

voksne som er i ferd med/har falt ut av skole/dagtilbud. 

Dette har gått over i ordinær drift, det samme har 

veiledning med kommunepsykolog i arbeid med ungdom og 

unge voksne i Enhet psykisk helse.

Under arbeid Søs Nysted

4.2.1 Fagfornyelsen Fagfornyelsen fortsetter i 2021 og kompetanse 

tilføres ved egeninnsats og gjennom Østre Agder 

oppvekstforum sitt samarbeid med Universitetet i 

Agder

Ingen konkret oppfølging Avsluttet Søs Nysted

4.2.2 Spesialundervisning/

spesialpedagogisk hjelp 

Bruk av spesialpedagogiske tiltak i barnehage og 

skole er under vurdering, i samarbeid med PPT. Det 

ses til Stortingsmld. 6 Tett på: Tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. 

Mål: økt læringsutbytte, mestring og inkludering for 

alle barn/elever. I implementering av BTI er 

spesialpedagogiske tiltak i barnehage prioritert i 

2020-21. Risør barneskole har omdisponert 

ressurser, fra å ta elever med vedtak ut av 

klasserommet, til økt lærerressurs i klasserommet. I 

2021 vil det arbeides videre med dette prosjektet i 

Risørskolene med

formål om å øke kunnskap og legge til rette for ny 

og forbedret praksis.

Kommunalsjef oppvekst følger opp i tråd med 

kompetanseløftet for inkluderende praksis og 

almennpedagogiske tiltak i barnehage og skole.

Avsluttet Søs Nysted

4.2.3 Oppgradering 

uteleker barnehager

En viss utskifting av lekeapparater på uteområder 

er nødvendig for å opprettholde standard i de 

kommunale barnehagene. Det er en løpende 

utskiftingsplan med behov fra barnehagene.

Midlene fordeles etter behov. Avsluttet Søs Nysted

4.3.1  BTI-modellen 

(Bedre

Tverrfaglig Innsats) 

BTI-modellen skal kvalitetssikre tidlig, helhetlig og 

koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i 

samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte. 

Risør kommune er ledende aktør sammen med

Lister i den regionale folkehelseprogramsatsingen 

BTI Agder. BTI-arbeidet er ressurskrevende, og det 

søkes om eksterne midler til ulike deler av 

satsingen, bl.a. Ungdomslos (eget tiltak). 2020-21:

Implementere digital stafettlogg. 21-24: Videre 

implementering og kompetanseheving i alle

tjenester. Det forventes tilskudd via BTI Agder også 

i 2021. Lisens på digital stafettlogg vil gi

driftsutgifter etter endt tilskuddsperiode. 

Våren 2021 søkes midler hos statsforvalteren vedrørende 

"kompetanseløftet".

Avsluttet Søs Nysted

4.4.1 Innvandrere i helse Høsten 2019 startet helsefagarbeiderutdanning for 

fremmedspråklige i et prøveprosjekt over

4 år, et samarbeid mellom VIRK og Risør vgs. 

Elevene må ha språkstøtte i 50 % stilling for å

kunne følge en normal progresjon. Stillingen er 

kommunens egenandel i prosjektet. Det

mottas tilskudd til prosjektledelse og koordinering 

fra IMDI. 

Tiltaket er i drift. Avsluttet Søs Nysted

1.5.1 Saldering av 

økonomiplan med 

disposisjonsfond

Kommunedirektøren bruker disposisjonsfondet 

som saldering i planperioden

samtidig som det jobbes videre i prosjekt 

Balanse24 for å redusere driftsrammene

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

1.5.2 Egenkapitalinnskudd

KLP

Som medeier i pensjonsselskapet KLP må 

kommunen bidra med et obligatorisk

egenkapitalinnskudd. Finansieres fra ubundne 

investeringsfond. 

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

1.5.3 Retaksering av

eiendommer i

kommunen

Alle eiendommer takseres på nytt i 2021 og 2022, 

med mål om bruk av nye takster

ifm utskrivning av eiendomsskatt i 2023.

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025, 500-3 Taksering 

fritidseiendommer og næringseiendommer

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

1.5.4 Eiendomsskatt

fritidsbolig etter

taksering

Takseringsarbeid ferdig høsten 22, og fra 2023 kan 

det skrives ut ESK på nytt

grunnlag på Fritidsboliger. Det er ventet en 

vesentlig økning i grunnlaget, og det

forutsettes en inntektsøkning på disse objektene på 

3 mill fra 2023. Verdiøkning

boliger forventes i stor grad å fanges opp gjennom 

bruk av Skattedirektoratets

verdier allerede fra 2021, og tas ikke hensyn til i 

dette tiltaket. Endelige verdier på

boliger og fritidsboliger vil ikke finnes før etter 

retaksering.

Videreført i nytt tiltak i HP/ØP 2022 - 2025, 500-4 

Eiendomsskatt og næringseiendom etter taksering

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

1.5.5 Utgifter til valg Det avholdes valg hvert annet år som påfører 

kommunen ekstra utgifter ifm

gjennomføring. Det avsettes kr.250.000 hvert annet 

år i planperioden.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen
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1.5.6 Koronakostnader Ihht departementets tilleggsbevilgning til 

Statsbudsjettet avsetter

Kommunedirektøren kr.5 mill sentralt til dekning av 

Koronakostnader våren 2021.

Rammetilskuddet økes ihht utvidet bevilgning.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

1.5.7 Kutt gratis parkering 

2t

Fjerning av gratis 2t parkering er ventet å gi økte 

parkeringsinntekter med ca 500’

årlig

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 21/8 Omgjort

1.5.8 Oppgradering av 

Risør kirkegård

Under arbeid Kamilla 

Solheim
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