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Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

08.12.2022 Kontrollutvalget 46/22 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjon 

Anskaffelser i 

investeringsprosjekter

Redegjørelsen tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om ny 

oppfølging i løpet av første halvår 2023 på punkter som ikke er svart ut.

Oppfølging av sak 35/20 fra 

kontrollutvalget og 22/48 i 

kommuenstyret. Skriftlig tilbakemelding til 

sekretariatet innen 19.04.23

Under 

arbeid

Trond Aslaksen

08.12.2022 Kontrollutvalget 47/22 Oppfølging av 

forenklet 

etterlevelseskontroll - vann 

og avløp

Redegjørelsen tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om å få en 

redegjørelse om gjennomførte tiltak og effekten av disse senest til behandling i 

septembermøtet 2023.

Oppfølging av sak 22/22 i kontrollutvalget. 

Skriflig tilbakemelding til sekretariatet 

senest 24.8.23

Under 

arbeid

Trond Aslaksen

24.11.2022 Kommunestyret 22/96 Tilsetting av 

kommunedirektør

Carl Jakob Hansen tilsettes som kommunedirektør i Risør kommune. 

Tiltredelsesdato etter nærmer avtale. 

Dersom innstilt kandidat takker nei til tilbudet om tilsetting, vil saken gå tilbake 

til nedsatt ansettelsesutvalg for videre vurdering av tilsettingsprosessen. 

Ansettelsesutvalget gis mandat til å inngå arbeidsavtale og andre vilkår med 

Carl Jakob Hansen.

Avsluttet Sunniva Helland

24.11.2022 Kommunestyret 22/104 Fastsetting av 

valgdag for kommunestyre- 

og fylkestingsvalg 2023

Kommunestyret vedtar at det i Risør kommune ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2023 skal avholdes valgting søndag 10. september og mandag 

11. september. 

Det delegeres til valgstyret å sette åpningstider på valgdagen.

Avsluttet Sunniva Helland

24.11.2022 Kommunestyret 22/105 Møteplan politiske 

møter 2023

Fremlagte møteplan for 2023 godkjennes med følgende endringer:

• Ungdomsrådmøtet flyttes fra 27.9 til 26.9. 

• Onsdag 27.9 holdes av til ekstra kommunestyremøte ved behov. 

• 50 % av Kommunestyrets møter avholdes på dagtid (kl. 09:00 – kl. 17:00) og 

50 % avholdes på kveldstid (kl. 17:00 – 22:00).

• Det tilføres ett kommunestyremøte 26.1.2023 for behandling av E-18 og 

Røysland krets.

Avsluttet Sunniva Helland

29.09.2022 Kommunestyret 22/75 Antall representanter i 

kommunestyret fra 

kommunestyrevalget 2023

Antall faste representanter i kommunestyret beholdes uendret med 29 

representanter. 

Avsluttet Sunniva Helland

29.09.2022 Kommunestyret 22/76 Muntlige spørsmål - 

Presisering i reglement for 

politiske organer i Risør 

kommune

Muntlige spørsmål stilt spontant i møtet protokollføres som en hendelse, men 

refereres ikke.

 

Følgende presisering i «Reglement for politiske organer i Risør kommune», 

punkt 3.22, 1. «Grunngitte spørsmål» tilføres:

«For muntlige spørsmål som ikke er sendt inn på forhånd, men blir stilt direkte i 

møtet, begrenses protokolleringen til hvem som stilte spørsmålet, 

spørsmål/hovedtema, tidspunkt i møtet for spørsmål og hvem som svarte 

/eventuelt om svar blir gitt på et senere tidspunkt.»

Avsluttet Sunniva Helland

29.09.2022 Kommunestyret 22/78 Tv-aksjonen 2022 NRK 

- Leger Uten Grenser

Risør kommune bevilger kr 30.000,- til TV-aksjonen 2022 NRK – Leger Uten 

Grenser.

Beløpet dekkes av disposisjonsfond

Avsluttet Sunniva Helland

29.09.2022 Kommunestyret 22/79 Suppleringsvalg 

vararepresentanter til Miljø- 

og teknisk utvalg

I Miljø- og teknisk utvalg økes Høyres varaliste med følgende to 

vararepresentanter:

4. Inger Johanne Kvernsmyr (H)

5. Svein Edmund Eriksen (H)

Avsluttet Sunniva Helland

29.09.2022 Kommunestyret 22/80 Oppnevning av Risør 

ungdomsråd (RuR) skoleåret 

2022/2023

For skoleåret 2022/2023 velges følgende medlemmer og varamedlemmer til 

Risør ungdomsråd (RUR):

I følge reglement for politiske organer i Risør kommune velger ungdomsrådet 

selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Se protokoll for oversiktlig tabell over 

valgte representanter og 

vararepresentanter

Avsluttet Elin Vinvand 

Evensen

29.09.2022 Kommunestyret 22/82 Søknad om fritak og 

suppleringsvalg til 

ansettelsesutvalg for 

rekruttering av ny 

kommunedirektør

Per Kristian Lunden (Ap) innvilges fritak fra sitt verv i ansettelsesutvalg for 

rekruttering av ny kommunedirektør.

Varaordfører Viktor Hauge (Sp) blir fast leder av utvalget.

Som ny representant til utvalget velges Ole Henrik Grønn (Ap).

Avsluttet Sunniva Helland

08.09.2022 Kontrollutvalget 29/22 Orientering om 

kommunens rutiner ved 

klagebehandling

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en statusrapport på antall 

ubehandlede klagesaker på eiendomsskatt til neste møte.

Avsluttet Trond Aslaksen

08.09.2022 Kontrollutvalget 26/22 Orientering om 

kommunens digitale 

sikkerhetsarbeid

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en orientering fra 

administrasjonen til et senere møte om arbeidet med pålegg fra Datatilsynet

Avsluttet Trond Aslaksen

30.06.2022 Kommunestyret 22/62 Sammenslåing Agder 

energi og Glitre Energi

Risør kommune vedtar å stemme ja til forslaget om å fusjonere Agder Energi 

med Glitre Energi.  


Avsluttet Trond Aslaksen

01.07.2022 Kommunestyret 22/64 Suppleringsvalg 

varamedlem til eldrerådet 

grunnet dødsfall

Som nytt varamedlem til eldrerådet velges Reidun Gryting. Avsluttet Sunniva Helland

14.06.2022 Kontrollutvalget 22/22 Rapport forenklet 

etterlevelseskontroll - Vann 

og avløp

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelser fra fornklet 

etterlevelseskontroll til foreløpig orientering og slutter seg til revisors 

konklusjon. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å få en skriflitg 

tilbakemelding innen 08.12.2022, som redegjør for hvordan rapporten har blitt 

fulgt opp.

Følges videre opp i sak 47/22 i 

kontrollutvalget.

Avsluttet Trond Aslaksen

14.06.2022 Kontrollutvalget 25/22 Eventuelt 14.06.2022 Kontrollutvalget ønsker en orientering på kommunens rutiner for oppfølging av 

klagesaker i henhold til relevant lovverk, med et fokus på klager ved fastsetting 

av eiendomsskatt. Kontrollutvalget ber om en orientering av kommunens 

beregning av kommunale gebyrer.

Se vedtak i sak 29/22 i kontrollutvalget 

08.09.2022

Avsluttet Trond Aslaksen

19.05.2022 Kommunestyret 22/43 Behov for styrket 

bemanning i stab 

organisasjonsutvikling

Kommunestyret innvilger kr. 230 000 fra disposisjonsfond for å styrke stab 

organisasjonsutvikling med ett årsverk som fagarbeider. Stillingen innarbeides i 

budsjett fra 2023. 

Avsluttet Benedicte Tynes
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19.05.2022 Kommunestyret 22/44 Krav om 

lovlighetskontroll av 

kommunestyresak 22/27

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 22/27. Saken sendes 

Statsforvalteren i Agder til endelig lovlighetskontroll etter Kommunelovens §27.1

Avsluttet Trond Aslaksen

19.05.2022 Kommunestyret 22/46 Nytt tilleggspunkt i 

«Reglement for politiske 

organer i Risør kommune» 

9.3.1 «Presisering av 

delegert myndighet for 

grunneierforhold»

Nytt punkt 9.3.1 Presisering av delegert myndighet for grunneierforhold vedtas 

og innarbeides i «Reglement for politiske organer i Risør kommune.» med 

følgende endringer:

2. Kjøper belastes for behandlings-, tinglysings- og oppmålingsgebyr. For 

arbeidet med utstedelse av dokumenter skal kjøper i tillegg betale et 

administrasjonsgebyr til Risør kommune som fastsettes hvert år i 

gebyrregulativet.

3. Ved salg av kommunalt tilleggsareal til boligformål betales en 

kvadratmeterpris som fastsettes hvert år ved budsjettbehandlingen

4. Områder som må reguleres selges til kvadratmeterpris som fastsettes hvert år 

ved budsjettbehandlingen.

Punkt 9.3.1 gjøres gjeldende fra og med 20. mai 2022 og får ikke 

tilbakevirkende kraft.

Avsluttet Sunniva Helland

19.05.2022 Kommunestyret 22/48 Behandling av 

forvaltningsrapport - 

Anskaffelser i 

investeringsprosjekter

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser i 

investeringsprosjekter til orientering og ber kommunedirektøren følge opp 

rapportens anbefalinger om å:

• så snart som mulig etablere rutiner for internkontroll i tråd med de krav som 

følger av kommunelovens§ 25.1.

• så snart som mulig gjennomføre en helhetlig revidering av kommunens rutiner 

som relaterer seg til innkjøpsområdet, sikre at disse er i tråd med gjeldende 

lover og regler og kommunens gjeldende rolle- og ansvarsstrukturer. 

• så snart som mulig etablere en oversikt over hvem som er gitt 

bestillermyndighet i kommunen og sikre at disse gis tilstrekkelig kompetanse 

omkring de krav som følger av et slikt ansvar.

• sikre tilstrekkelig kompetanse og etablere systemer som sikrer at bruk av 

rammeavtaler er i tråd med den intensjonen som er lagt til grunn i 

anskaffelsesdokumentene.

• iverksette tiltak som ivaretar at eksisterende rutiner for journalføring 

etterleves i organisasjonen. Videre bør man vurdere om det skal etableres 

rutiner som beskriver krav til journalføring av avrop på rammeavtaler, og den 

kommunikasjon som er mellom kommunens ansatte og leverandører. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding om 

oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget innen 08.12.2022. 

Følges videre opp i sak 46/22 i 

kontrollutvalget.

Avsluttet Trond Aslaksen

19.05.2022 Kommunestyret 22/49 Kontrollutvalget - 

Årsmelding 2021

Kommunestyret tar årsmelding 2021 Risør kontrollutvalg til orientering. Avsluttet Sunniva Helland

28.04.2022 Kommunestyret Spørsmål: Kai Strat (H) 

hvorfor er ikke muntlige 

spørsmål og svar referert i 

protokoll?

Kommunedirektøren påpeker at vi skal se på praksisen av hvordan eventuelle 

muntlige spørsmål og svar skal protokollføres.

Se vedtak i sak 22/76 Muntlige spørsmål - 

Presisering i reglement for politiske 

organer i Risør kommune - 

kommunestyret 29.09.2022. 

Avsluttet Sunniva Helland

28.04.2022 Kommunestyret 22/34 Forslag til endring i 

alkoholpolitiske 

handlingsplan knyttet til 

likestillings- og 

diskrimineringsloven

Kommunestyret vedtar at punkt 3.2.2 i alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 

2024 andre kulepunkt endres fra:

«Kravet i loven om universell utforming skal ivaretas. Risør kommune er opptatt 

av å hindre diskriminering og sikre tilgjengelighet for alle. Brudd på 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal ikke forekomme».

til:

«Risør kommune er opptatt av å hindre diskriminering og sikre tilgjengelighet 

for alle. 

Likestillings- og diskrimineringsloven skal følges. Bevillingssøker skal i 

søknadsprosessen redegjøre for om salgs- eller serveringsstedet har universell 

utforming, og eventuelt hva som gjør at universell utforming vil være en 

uforholdsmessig byrde for virksomheten (jfr. likestillings- og 

diskrimineringsloven § 17)». 

Kommunedirektøren ajourholder søknadsskjemaer etter gjeldende 

alkoholpolitiske handlingsplan og lovverk, og ivaretar på den måten de formelle 

kravene etter serverings- og alkoholloven.

Risør kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakere i 

kommunens overnattings- og serveringsbransje lønnes etter tariff. Forskrift om 

tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal følges. 

Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet 

betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være en del av grunnlaget for 

kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter 

alkoholloven § 1-7a.

Avsluttet Sunniva Helland

28.04.2022 Kommunestyret 22/35 Samarbeidsavtale 

Friluftsrådet Sør

Kommunestyret vedtar å organisere Friluftsrådet Sør som kommunalt 

oppgavefellesskap etter kommunelovens kapittel 19.

Den vedlagte samarbeidsavtalen godkjennes.

Avsluttet Sunniva Helland

28.04.2022 Kommunestyret 22/36 Valg av ny barnas 

representant etter plan- og 

bygningsloven perioden 

2019 - 2023

Som barnas representant etter plan- og bygningsloven § 3-3 velges rådgiver 

Malin Paust

Som vararepresentant velges kommunalsjef for skole og barnehage Beate Aas

Avsluttet Sunniva Helland

28.04.2022 Kommunestyret 22/37 Fritak fra folkevalgt 

verv som følge av annet 

folkevalgt verv - Vidar 

Iversen (R) og 

suppleringsvalg 

Livsløpsutvalget

Vidar Iversen (R) innvilges fritak fra sitt politiske verv som varamedlem i 

Livsløpsutvalget ut valgperioden 2019-2023 i tråd med kommuneloven § 7-9 

andre ledd.

Avsluttet Sunniva Helland

31.03.2022 Kommunestyret 22/24 Søknad om forlenget 

permisjon fra folkevalgte 

verv og suppleringsvalg - Iver 

Sørdahl (V)

Iver Sørdahl (V) innvilges videre permisjon (tidsavgrenset fritak) fra sine 

politiske verv til og med 01.04.2023. 

Som fast medlem til kulturutvalget i Iver Sørdahls permisjon velges Sara Sægrov 

Ruud (V). Mads Christian Hveem (V) blir første vara. Varamedlemslisten 

suppleres ikke.

I henhold til valgprotokoll blir Henry Holdgaars Clausen (V) femte varamedlem i 

kommunestyret i Iver Sørdahls permisjonsperiode.

Avsluttet Sunniva Helland
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31.03.2022 Kommunestyret 22/25 

Virksomhetsoverdragelse 

Setesdal IKT

Risør kommunestyre gir sin tilslutning til at kommunene Iveland, Evje og 

Hornnes, Bygland, Valle og Bykle tiltrer som nye medlemmer i IKT Agder IKS. 

Risør kommunestyre vedtar revidert selskapsavtale datert 10.11.2021. 

Avsluttet Trond Aslaksen

02.03.2022 Kommunestyret 22/13 Risør kommune og 

støtte til det krigsrammede 

folk i Ukraina

1. Risør kommunestyre er rystet over Russlands brutale militære angrep på 

Ukraina og tar sterk avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig 

brudd på folkeretten og får svært dramatiske følger for befolkningen, både 

voksne og barn, i Ukraina.

2. Kommunestyret ønsker å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan 

komme til Risør. Kommunedirektøren bes forberede mottak av krigsflyktninger 

så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette. Kommunedirektøren bes 

om å samarbeide med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at 

kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en 

flyktningsituasjon.

3. Risør kommune bidrar inntil videre med inntil 30 000 kr til humanitære 

hjelpetiltak I Ukraina eller for den ukrainske befolkning på flukt. Beslutningen 

om bruk av midlene gjøres av ordfører og kommunedirektør i fellesskap. 

Inndekning fra disposisjonsfond.

4. Kommunedirektøren gjennomgår kommunale beredskaps- og varslingsrutiner 

og følger opp eventuelle anmodninger om skjerpet beredskap fra nasjonale 

myndigheter.

Avsluttet Trond Aslaksen

17.02.2022 Kommunestyret 22/5 Uravstemning - 

Hovedavtalen 01.01.2022 - 

31.12.2023

Kommunestyret stemmer ja til det framforhandlede forslaget til revidert 

Hovedavtale for perioden 1.1.2022 – 31.12.2023.

Avsluttet Benedicte Tynes

17.02.2022 Kommunestyret 22/10 Suppleringsvalg 

sakkyndig nemnd

Kommunestyret gjennomfører suppleringsvalg.

Som nytt medlem i Sakkyndig nemnd velges Inger Johanne Kvernsmyr (H).

Utvalget velger selv nestleder.

Avsluttet Sunniva Helland

17.02.2022 Kommunestyret 22/11 Søknad om fritak fra 

politiske verv og 

suppleringsvalg - Anne 

Kristin Langstrand

Anne Kristin Langstrand innvilges fritak fra sitt politiske verv ut valgperioden 

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

Etter forslag fra Agder Funksjonshemmedes fellesorganisasjon oppnevnes Signe 

Ramberg Som nytt medlem i råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Avsluttet Sunniva Helland

14.02.2022 Kontrollutvalget 10/22 Eventuelt 14.02.2022 Kontrollutvalget diskuterte administrasjonens kapasitet, ressurssituasjon og 

organisering. Kontrollutvalget ønsker en sak til neste møte hvor temaene 

diskuteres og om dette er noe kontrollutvalget skal ha fokus på og følge opp 

fremover. Kommunedirektør og oppdragsansvarlig forvaltningsrevios bes delta 

under diskusjonen.

Sak 12/22  - 05.05.2022 Avsluttet Trond Aslaksen

10.02.2022 Formannskapet 22/11 KS debatthefte - På 

samme lag

Formannskapet stiller seg bak kommunedirektørens innspill til KS debatthefte 

2022.

Avsluttet Benedicte Tynes

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

Se vedtak i sak 22/46 - 19.05.2022 Avsluttet Sunniva Helland

24.06.2021 Kommunestyret 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

30.09.2021 Kommunestyret 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.

Sak til politisk behandling 28. april 22/34 

Forslag til endring i alkoholpolitisk 

handlinsplan knyttet til likestillings- og 

diskrimineringsloven

Avsluttet Sunniva Helland

31.12.2020 HP/ØP 2021 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. 

Det nedsettes en arbeidsgruppe. Ikke 

definert som et eget tiltak i HP/ØP 23-26

Avsluttet Benedicte Tynes

31.12.2020 HP/ØP 2021 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. Vurderer 

sertifisering som Likestilt arbeidsgiver i 

regi av Agder fylkeskommune.  Ikke 

definert som et eget tiltak i HP/ØP 23-26

Avsluttet Benedicte Tynes

31.12.2020 HP/ØP 2021 1.1.2 Informasjons- og

kommunikasjonsplan

Det skal i løpet av 2021 utarbeides en informasjons- og kommunikasjonsplan for

Risør kommune. 

 Ikke definert som et eget tiltak i HP/ØP 

23-26

Avsluttet Benedicte Tynes
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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

En del av økonomireglementet som 

kommer til politisk behandling i 

2022/2023. Følges opp i sak 44/22 

(Kontrollutvalget)

Avsluttet Trond Aslaksen
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Saker til oppfølging - økonomi

Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

15.12.2022 Kommunestyret 22/111 

Handlingsprogram og 

økonomiplan 2023-26, 

med budsjett 2023

Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og 

plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas 

handlingsprogram og økonomiplan for 2023-26 med 

budsjett for 2023 - Se protkoll for hele vedtaket.

Følges opp i 

"Oppfølging av politiske 

vedtak for 2023"

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

15.12.2022 Kommunestyret 22/116 Finansiering av 

det interkommunale 

plansamarbeidet for E 

18

Risør kommune slutter seg til forslaget til den 

foreliggende finansieringsplanen for det 

interkommunale plansamarbeidet.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

24.11.2022 Kommunestyret 22/102 Finansiering av 

rassikring av 

kommunal grunn - 

politisk sak 21/70 

vedtatt i 

formannskapet 

11.11.2021

Kommunestyret vedtar finansiering av rassikring av 

kommunal grunn, etter følgende tabell. (Se 

protokoll for fullstendig tabell).

Avsluttet Sunniva 

Helland

29.09.2022 Kommunestyret 22/67 Tertialrapport 1-

2022

Tertialrapport 1-2022 tas til orientering og følgende 

budsjettreguleringer vedtas. 

Se protokoll for 

fullstendig vedtak.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

14.06.2022 Kontrollutvalget 20/22 Orientering 1. 

tertialrapport 2022 

Risør kommune

Saken utsettes til neste møte. Avsluttet Halvor 

Halvorsen

19.05.2022 Kommunestyret 22/39 Regnskap og 

årsberetning 2021

Fremlagt regnskap og årsberetning for 2021 vedtas. 

Regnskapet som viser et positivt netto driftsresultat 

på kr.18.707.539, og tilhørende årsberetning gir et 

rettvisende bilde av Risør kommunes økonomiske og 

finansielle situasjon, og legges til grunn for 

regnskapsåret 2021.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

19.05.2022 Kommunestyret 22/47 Søknad om 

investeringstilskudd 

Risør kirkelige fellesråd

Kommunestyret gir et investeringstilskudd på 

kr.800.000 til Risør kirkelige fellesråd til etablering 

av universelt utformet toalett ved Risør kirke. 

Tilskuddet finansieres ved bruk av ubundne 

investeringsfond.

Avsluttet Halvor 

Halvorsen



Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

15.12.2022 Kommunestyret 22/110 Endring av gebyrregulativ 

(forskrift) for plan, byggesak, 

kart/oppmåling, eiendom og landbruk - 

2023

Kommunestyret godkjenner nytt «Gebyrregulativ for Enhet for plan og byggesak 2023» med hjemmel i:

• §§ 28-7 og 33-1 i plan- og bygningsloven (gebyrer for planer og byggesaker) 

• § 32 første ledd i matrikkelloven, jfr. § 16 i matrikkelforskriften (kart, oppmåling og delingssaker) 

• § 52 a i forurensningsloven (utslippssaker) 

• § 33 i havne- og farvannsloven, jfr. §§ 1 og 2 i forskrift om gebyr (tiltak i sjø) 

• § 15 i eierseksjonsloven (seksjoneringer) 

• §§ 1-5 i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker (boplikt og landbrukssaker) 

Nytt regulativ trer i kraft fra kunngjøring 01.01.23.

Satsen i punkt 3.4 settes til 85 kr.

Gebyr for reguleringsplaner

Minimumssatsen settes til 70.000 og det settes en makssats på 150.000 for større planer.

Kommunedirektøren fremmer en sak til politisk behandling om nye regler, kostnader, tidsrammer, etc. 

knyttet til framtidige opsjoner om kjøp av tomt/areal/etc.

Siste punkt må følges opp i ny 

politisk sak.

Under 

arbeid

Heidi Rødven

15.12.2022 Kommunestyret 22/112 Innspill fra Risør kommune til 

søknad om etablering av Tvedestrand 

Næringspark på Grenstøl

Risør kommune godkjenner at Tvedestrand kommune får fravike fra regional plan for senterstruktur og 

handel som omsøkt, på næringsområde Grenstøl.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

15.12.2022 Kommunestyret 22/113 Klage: Reguleringsplan for Risør 

sentrum

Forslagsstiller: Risør kommune

Kommunestyret viser til saksutredningen og tar ikke klage på plassering av område BRE8 til følge.

Forhold knyttet til lukt, støy og trafikksikkerhet er allmenngyldige og gjelder for alle anlegg og begge 

aktuelle plasseringene.

Kommunestyret viser til saksutredningen og tar ikke klage på bortfall av parkeringsplass ved Akvariet, 

område SGT14, til følge.

Begge saker oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i plan- og 

bygningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

15.12.2022 Kommunestyret 22/114 Førstegangsbehandling:

Forslag til regulering av Heiveien sør 

Forslagstiller: WSP Norge AD

Utbygger: Risør Eiendom AS

Kommunestyret godkjenner at forslag til detaljreguleringsplan for Heiveien Sør, som innsendt fra søker, 

legges til høring og offentlig ettersyn i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

15.12.2022 Kommunestyret 22/115 Anmodning om bosetting av 

flyktninger i 2023

Risør kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om å bosette til sammen 70 flyktninger i 2023. Avsluttet Hege Kristin 

Kirkhusmo

15.12.2022 Kommunestyret 22/117 Rettet emisjon i Agder 

Næringsselskap AS

Risør kommunestyre stiller seg positiv til den planlagte emisjonen i Agder Næringsselskap AS. 

Risør kommunestyre vedtar at Risør kommune ikke deltar i emisjonen. 

Avsluttet Kamilla Solheim

07.12.2022 Kulturutvalget 22/18 Utlysning av kulturmidler rest Kulturutvalget utlyser ikke en pott med kulturmidler rest, med utbetaling fra 2022 budsjettet. Avsluttet Anna Stina Næss

07.12.2022 Kulturutvalget 22/19 Kulturprisen 2022 U. off. §26,2 Avsluttet Anna Stina Næss

07.12.2022 Kulturutvalget 22/20 Ungdommens Talentpris 2022 U. off. §26,2 Avsluttet Anna Stina Næss

07.12.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/66 Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer i 

Risør kommune

Miljø- og teknisk utvalg vedtar at Risør kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide en temaplan for 

friluftslivets ferdselsårer i Risør kommune, og godkjenner vedlagte prosjektplan for arbeidet.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

07.12.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/68 Behandling av klage på 

kommunens vedtak om riving av brygge

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar klagen til følge. Det gis dispensasjon fra §§ 1-8 og 

11-6, jf. § 19-2 i plan og bygningsloven for oppføring av ny badebrygge på inntil 12 m2 i tillegg til den 

eksisterende brygge/platting på ca. 14 m2. 

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

07.12.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/69 Offentlig ettersyn: Søknad om 

endring av reguleringsplan for 

Barmstangen sted: Barmstangen gnr. 44 

bnr. 1 Søker: Siv.Ark. Sverre Krefting 

Tiltakshaver: Tormod Barmen Strand

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og vedtar å legge planforslag for Barmstangen ut til 

offentlig ettersyn i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven på vilkår av at det foretas følgende 

endringer:

Plankart:

• Hele den gamle «vinterveien» (Vei 2), ned til Baltservika, må vises med «hensynssone kulturmiljø 

H_570»

• Vei 4 endres til formålet «gangvei»

Planbestemmelser:

§ 2.3 – Det kan opparbeides en parkeringsplass på egen tomt, med unntak for tomt FF4.

§ 2.5 -  Bygget skal tilpasses mot terreng ved å avtrappes nedover mot sjø.

§ 3.1 – Vei 2 kan bare opparbeides i tråd med pkt. 7.2 «hensynssone bevaring kulturmiljø H_570»

§ 3.2 – Det tillates etablert felles gangvei fra Vei 1 til Vei 2.

§ 7.2 – Det tillates at gangvei kan krysse steingjerde som vist i planen.

Planen skal ligge ute til høring i minimum 6 uker. Det skal sendes inn revidert plankart (sosi-format) og 

bestemmelser før utsendelse.

Planen erstatter tidligere reguleringsplan fra 2010 (ID: 20010003) og deler av reguleringsplanen fra 1985 

(ID: 1985004). 

Avsluttet Heidi Rødven

07.12.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/70 Klage: Tillatelse til renseanlegg for 

2 hytter Sted: Ordahlsveien 254 gnr. 3 

bnr. 126 Ansvarlig søker: 

Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver: Johan 

Bue

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

07.12.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/71 Søknad om endring av 

reguleringsplan for Sørbudalen, gnr. 3 

bnr. 3 Forslagsstiller: Stærk & Co  

Hjemmelshaver: Steinar Lyberg

Miljø og teknisk utvalg godkjenner endring av reguleringsplan for Sørbudalen i medhold av § 12-14 i plan- 

og bygningsloven, på vilkår av at det foretas følgende endringer:

Plankart:

• Ny tomt BFF1 og 2 skal ikke være større enn 600 m2 hver. 

• Ny tomt BFF1 skal reduseres fra vest for å unngå stiadkomst til 3/157.

• Ny tomt BFF2 skal trekkes tilbake fra kollen i sørøst.

Revidert kart oversendes på sosi- og pdf-format.

Avsluttet Heidi Rødven

24.11.2022 Kommunestyret 22/97 Klagebehandling - 

Detaljreguleringsplan for Hasalen. Sted 

Buvika-Solsiden. Gnr 16 bnr 1 og 9.

Risør kommunestyre viser til saksutredningen og tar ikke klagene fra henholdsvis Fortidsminneforeningen 

i Agder, Naturvernforbundet i Agder og Verneforeningen Gamle Risør og Søndeled til følge

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

I medhold av § 42 i forvaltningsloven gis plansaken oppsettende virkning fram til klagen er endelig 

avgjort.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

24.11.2022 Kommunestyret 22/98 Redegjørelser vedrørende 

leieavtaler i Kunstparken

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i desember 2019 oversendes kontrollutvalget, herunder 

kommunens oppfølging av gjeldende leieavtaler

Administrasjonen fremlegger for kommunestyret full oversikt over alle kostnader ved drift av 

kunstparken, medio 1. kvartal 2023.

Administrasjonen utarbeider forslag til nye leieavtaler basert på faktiske kostnader. Dette legges frem for 

kommunestyret 1.halvår 2023.

Til politisk behandling våren 

2023.

Under 

arbeid

Kay Henning Holum

Saker til oppfølging - Samfunnsutvikling
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24.11.2022 Kommunestyret 22/99 Godkjenning av avtaler om bruk av 

grunn til skulpturpark og uteservering 

Sted: Tollbodparken, gnr. 16 bnr. 1, 315 

og 1500 Leietakere: Stiftelsen Tollboden 

Skulpturpark og Det Lille Hotell 

Hjemmelshaver: Risør kommune

Kommunestyret godkjenner vedlagte, signerte disposisjonsavtale for uteservering med Det Lille Hotell 

for og tilhørende kart datert 12.10.22. med kommunens påtegning 28.10.22.

Kommunestyret er positive til å at stiftelsen Tollboden Skulpturpark vil utvikle det aktuelle området som 

markert på kart som skulpturpark. Det må utarbeides et nytt utkast til avtale basert på nedenstående og 

som kommer tilbake til politisk behandling og godkjennelse. 

• Stiftelsen må selv stå for alt arbeid og bære alle kostnader i forbindelse med etablering og drift av 

skulpturparken.

• Endringer i nåværende utforming må skje i tett samarbeid med Risør kommune og nedfelles i en avtale 

mellom partene. 

• Det er en forutsetning at det aktuelle området til enhver tid, skal vil være åpent og tilgjengelig for 

allmenheten. 

Avsluttet Heidi Rødven

24.11.2022 Kommunestyret 22/100 Flytting av skulpturene ved 

Tollboden

Skulpturene Feieren og Ralleren av A. Seland, og Midtgardsormen av A.V. Gunnerud, flyttes ikke fra 

nåværende lokasjoner på Skjærhaue.

Et av Stokkankrene plasseres på Kastellet. Kommunedirektøren gis fullmakt til ny plassering av de tre 

resterende Stokkankrene i tråd med det som står i saken og med de anbefalingene som ble gitt i 

Kulturutvalget.

Avsluttet Anna Stina Næss

24.11.2022 Kommunestyret 22/103 Tilskudd til frivillig organisasjon - 

økning i antall familier og enkeltpersoner 

som trenger bistand

Kommunestyret bevilger Frelsesarméen et engangsbeløp for 2022 på kr 200.000.-. Midlene hentes fra 

disposisjonsfond.

Avsluttet

24.11.2022 Kommunestyret 22/106 Utescene i Urheia Risør kommune går ikke videre med planene om etablering av utescene i Urheia nå. Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

24.11.2022 Kommunestyret 22/107 Prioritering av innkomne 

spillemidler for tildelingsåret 2023

Følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for tildelingsåret 2023 vedtas. 

Nærmiljøanlegg  

Prioritet          Søker                Tiltak                                              Sted                        Søknadstype

1         Risør kommune       Rehabilitering av ballbinge   Søndeled            Fornyet

2    Risør kommune         Sandvolleyball- og håndballbane og basketballbane Kjempesteinsmyra    Ny

3  1.Risør Speidergruppe    Gapahuk                                      Randvik             Ny

Ordinære anlegg- Friluftsanlegg

Prioritet    Søker    Tiltak                              Sted                                         Søknadstype

1.   Risør kommune      Dagsturhytte   Åmland, Stranddalsheia        Ny

2.   Risør kommune     Betongpark     Kjempesteinsmyra                  Gjentatt

Avsluttet Lise Frøyna

24.11.2022 Kommunestyret 22/108 Søknader fra Risør 

Kystkultursenter - Mulighetsstudiet for 

Kystkultursenteret og boka Båtbyggerne 

fra Risør

1. Kommunestyret bevilger 25 000 kroner som omsøkt til mulighetsstudie for Risør Kystkultursenter. 

Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

2. Kommunestyret bevilger 20 000 kroner i støtte til å dekke utgifter i forbindelse med utgivelse av boka 

«Båtbyggerne fra Risør-distriktet Båtene de bygget». Tilskuddet finansieres ved bruk av 

disposisjonsfondet.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

24.11.2022 Kommunestyret 22/109 Interpellasjoner      Interpellasjon 

fra Kai Strat (H) om strømsparende tiltak 

inn i kommunes klimaregnskap 

Administrasjonen kommer tilbake med en gjennomgang, vurdering, prinsippforslag til nytt innhold i 

leiekontrakter og et estimat på kostnadsbesparelser på de største husleie avtalene til Miljø- og teknisk 

utvalg i februar. 

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

24.11.2022 Kommunestyret 22/109 Interpellasjon fra Andrew 

Windtwood (R) om lærerstreiken

Silje Ibsen (Ap) ba om at KS-debatthefte sendes ut til kommunestyrets representanter. Avsluttet Trond Aslaksen

24.11.2022 Kommunestyret Spørsmål fra Frida Fred Dørsdal (R) – Kan 

vi få en rask avklaring på om kommunens 

husleiepriser er gjennomtenkte og 

rettferdige?

(..) Håpet er at takseringene kan gjennomføres i løpet av et par måneder og at kommunedirektøren 

senest i møtet i Livsløpsutvalget i april, kan gi en orientering, evt. fremme en sak til behandling, som 

avklarer spørsmålene som er reist knyttet til denne saken.

Politisk sak i februar 2023. Under 

arbeid

Kamilla Solheim

10.11.2022 Formannskapet 22/69 Søknad om tilleggstomt og 

dispensasjon fra kommuneplanen Sted: 

Leideren 32 gnr. 15 bnr. 162 Søker: Arild 

Mathisen Tiltakshaver: Reidar Mathisen

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

kommunens eiendom gnr. 15 bnr. 1. Arealet skal tillegges boligeiendommene gnr. 15 bnr. 162.

Godkjenningen omfatter også tilleggsareal knyttet til garasje. 

Avsluttet Håvard Flatland

10.11.2022 Formannskapet 22/70 Søknad om deling eller endring av 

grunneiendom Sted: Leideren 46 gnr. 15 

bnr. 181 Søker/Tiltakshaver: Øyvind 

Nilsen

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner ikke framlagte søknad om 

fradeling fra kommunens eiendom gnr. 15 bnr.1, som tilleggsareal til 15/181 jf. vedlagt situasjonskart.

Etablert frittstående terrasse på kommunens eiendom forutsettes fjernet.

Avsluttet Håvard Flatland

10.11.2022 Formannskapet 22/73 Dagsturhytta - Bruk av kommunal 

grunn, Stranddalsheia gnr/bnr 13/7

Formannskapet, som grunneier godkjenner at det oppføres en dagsturhytte på Stranddalsheia på 

kommunens eiendom, gnr/bnr 13/7.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

09.11.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/61 Ny behandling av klage på 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 og gir dispensasjon fra reguleringsplan for Risør sentrum, 

jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven.  

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


Avsluttet Heidi Rødven

09.11.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/62 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan Sted: Oterlia B9 gnr. 14 

bnr. 161 Søker: Gunnar Hurv/ Hus 

Companiet AS

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og godkjenner endring av reguleringsplan for Oterlia II, i 

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

Avsluttet Heidi Rødven

09.11.2022 Eldrerådet 22/16 Høring av Trafikksikkerhetsplanen 

med Handlingsplan

Eldrerådet ønsker at buss-skilt som står på plasser der bussen ikke går fjernes. 

Eldrerådet ønsker at Strandgata skal være åpen for trafikk utenom sommersesongen slik at det er mulig å 

passere med bil for å komme ut til Damskipsbrygga. Eldrerådet mener det er et ønske fra eldre å kunne 

kjøre ut på Damskipsbrygga.

Eldrerådet mener også at universell utforming må tas hensyn til når man omregulerer gater som f.eks 

Strandgata. Det er i slike tilfeller viktig at man kan kjøre ned fra fortau med f.eks rullestol uten at det er 

terskel.

Fartsgrensen i Hasåsveien er i dag 80 km/t. Her går det myke trafikanter og det er ikke noe fortau. Enten 

må man redusere fartsgrensen eller så må man lage fortau.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

11.09.2022 Rådet 22/16 Høring av Trafikksikkerhetsplanen 

med Handlingsplan

Rådet tok saken til orientering og ønsket ikke å gi en høringsuttalelse. Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

13.10.2022 Formannskapet 22/63 Søknad om kjøp av tilleggsareal 

Sted: Måkeveien 32 gnr. 14 bnr. 267 og 

231 Søker: Stian Pedersen og Birgitte 

Reiersen

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

kommunens eiendom gnr. 14 bnr. 161. Arealet skal tillegges boligeiendommene gnr. 14 bnr. 231 og 267.

Avsluttet Håvard Flatland

13.10.2022 Formannskapet 22/64 Søknad om kjøp av tilleggsareal 

Sted: Caspersensvei 31 gnr. 15 bnr. 1 

Kjøper: As Havnegaten 2-4 v/ Terje 

Larsen Hjemmelshaver: Risør kommune

Formannskapet som grunneier godkjenner salg av omsøkt tilleggsareal fra kommunens eiendom gnr. 15 

bnr. 1.

• Arealet skal brukes for å etablere en flerbrukshall/idrettshall

• Arealet selges for kr 85 m2

• Det gis en opsjon på kjøp på tre år fra vedtaksdato

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

12.10.2022 Kulturutvalget 22/10 Retningslinjer for kulturprisen i 

Risør kommune

Kulturutvalget vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for Risør kommunes Kulturpris, 

med følgende endringer:

Endringer i ingressen til retningslinjene: 

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for ekstraordinær innsats innen kulturlivet. 

(..)profesjonelle som har, eller har utøvd, kulturell aktivitet. 

Tillegg under kriterier i retningslinjene:  

• Samfunnsutviklende 

Avsluttet Anna Stina Næss

12.10.2022 Kulturutvalget 22/11 Retningslinjer til talentpris for 

ungdom

Kulturutvalget vedtar fremlagte retningslinjer for ungdommens talentpris i Risør kommune. Avsluttet Anna Stina Næss

12.10.2022 Kulturutvalget 22/12 Tildeling av festivalstøtte for 2023 Kulturutvalget vedtar å tildele kroner 40 000,- i tilskudd pr år, i en toårsperiode, til Risørvibber, og kroner 

10 000,- som ettårig tilskudd til Risør Mangfoldsfestival.

Avsluttet Anna Stina Næss
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12.10.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/54 Høring av Trafikksikkerhetsplan for 

Risør kommune 2023 - 2027

Miljø- og teknisk utvalg sender forslag til Trafikksikkerhetsplan 2023-2027 med Handlingsplan på høring 

og offentlig ettersyn.

Følgende punkter tilføres/endres:

• Trafikksikringstiltak ved fv. 3440 ved lekeplass. 

• Etablere gang og sykkelsti fra Salsbuodden til kommunegrensen ved Homme. 

• Skal-punkter under “skole” i handlingsplanen erstattes med bør 

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

12.10.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/57 Mindre endring av 

detaljreguleringsplan for Caspersensvei 

81 A  Forslagsstiller: Maxbo Tekniske 

Tjenester AS Tiltakshaver: Caspersensvei 

81A

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

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

Avsluttet Heidi Rødven

12.10.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/58 Politisk behandling av mindre 

endring av reguleringsplan for 

Kallarberget

Miljø og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for Kallarberget, i medhold av § 12-

14 i plan- og bygningsloven

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

12.10.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/59 Klage: Avslag på søknad om 

tillatelse til oppføring av tilbygg til 

eksisterende hytte Sted: Åkvågveien 982 

gnr. 4 bnr. 124 Søker/Tiltakshaver: Erik 

Kjellberg

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

29.09.2022 Kommunestyret Spørsmål Spørsmål fra Lars Ole Røed (H) om åpningstider på servicebygget ved Akvariet.Ordfører ber 

kommunedirektøren se på mulighetene for å ha et åpent serviceanlegg fra og med påsske til og med 

høstferien (uke 40). Dette vil da ha noen budsjettmessige konsekvenser som må innarbeides i budsjettet 

og HP/ØP

Kommunedirektørens ser på 

mulighet for dette i ny 

anbudsrunde for havneverter.

Avsluttet

29.09.2022 Kommunestyret 22/81 Interpellasjoner til kommunestyret 

29. september:  Interpellasjon fra Anette 

Lunner (H) og Andrew Windtwood (R) 

om fotgjengerfelt i regnbuens farger 

Risør kommunestyre ber ordfører og kommunedirektør gå i dialog med Agder fylkeskommune, som 

veieier, for å male et permanent regnbuefarget fotgjengerfelt i Kragsgata i bykjernen i Risør. 

Under 

arbeid

Trond Aslaksen

29.09.2022 Kommunestyret 22/77 Rullering av tiltaksplan, kapittel 9 i 

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og 

folkehelse, rullert for tildelingsåret 2023

Kommunestyret vedtar Tiltaksplanen i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse, rullert for 

søknadsåret 2023.

Avsluttet Lise Frøyna

29.09.2022 Kommunestyret 22/74 Forprosjekt Agder-Barken - Risør 

Kystkultursenter

Søknaden fra Risør Kystkultursenter om økonomisk støtte på kr. 20.000,- til forprosjekt Agder-barken 

innvilges. Tilskuddet belastes kommunens disposisjonsfond.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

29.09.2022 Kommunestyret 22/71 Sluttbehandling av retningslinjer 

til detaljreguleringsplan for Risør 

sentrum. Forslagsstiller/tiltakshaver: 

Risør kommune

Retningslinjer datert 31.05.21 og revidert 02.09.22, vedtas som del av detaljreguleringsplan for Risør 

sentrum, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Avsluttet Heidi Rødven

29.09.2022 Kommunestyret 22/70 Sluttbehandling - 

Detaljreguleringsplan for Hasalen. Sted 

Buvika-Solsiden. Gnr 16 bnr 1 og 9.

Risør kommunestyre godkjenner forslag til detaljreguleringsplan av Hasalen, gnr. 16, bnr. 1 og 9, i 

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

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

29.09.2022 Kommunestyret 22/69 Klargjøring av politisk vedtak om 

riving av servicebygg og godkjenning av 

fremforhandlet avtale

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte prosessen med å rive kommunens servicebygg på 

Skjærhue høsten 2022. Uavhengig og parallelt med dette arbeidet jobber kommunedirektøren videre 

med oppdraget med å sikre at servicetilbudet kommunen mister ved riving av servicebygget på Skjærhue 

blir erstattet med et likeverdig eller bedre alternativ. Alternativene som senere foreslås etablert, 

fremmes som egne saker eller innarbeides i kommunens HP / ØP.

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale om etablering og drift av offentlige toaletter på 

eiendommen 16/1362.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

29.09.2022 Kommunestyret 22/68 Søknad om serveringslekter Sted: 

Strandgata 6 gnr. 16 bnr. 1362 Søker: Øst-

Tek Østlandske Byggeteknikk AS 

Tiltakshaver. Neergaard Eiendom AS

Kommunestyret viser til saksutredningen og gir dispensasjon fra § 11-6 (kommuneplanens formål), jfr. § 

19-2 i plan- og bygningsloven, for etablering av serveringslekter tilknyttet Strandgata 6, på følgende vilkår:

• Lekteren må få en nøytral fargesetting

• Serveringslekteren skal være åpen for allmennheten.

Før arbeidet tillates igangsatt, må følgende være ordnet:

1. Erklæring om ansvarsrett for prosjekterende og utførende for alle deler av byggearbeidet må sendes 

inn.

2. Revidert gjennomføringsplan må sendes inn.

3. Vilkår fra Arbeidstilsynet må være imøtekommet.

4. Det må sendes inn dokumentasjon på at krav til universell utforming er ivaretatt.

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

• Søknaden godkjennes på vilkårene ovenfor, og ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 10.06.22, 

og etter gjeldende bestemmelser.

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

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

• Tiltaket skal være universelt utformet, inkludert rampe til lekter.

• Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.

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

ferdigattest/brukstillatelse kan gis.

Brygge godkjennes plassert i medhold av § 14, jfr. § 6, i havne- og farvannsloven på følgende vilkår:

• Lekteren skal ikke være til hinder for fortøyning til brygge på kommunens eiendom 16/1 eller 16/315.

Før det kan etablere lekter med 72 sitteplasser må toalettfasilitetene utvides. I henhold til 

kommunestyrets vedtak 30. juni 2022, sak 22/51.

Avsluttet Heidi Rødven

29.09.2022 Kommunestyret 22/66 Bopliktforskrifta - vurderinger 2022 • Risør kommunestyre vedtar å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense – boplikt.

• Saken sendes på høring, jf. forvaltningsloven § 37 før saken på nytt behandles i kommunestyret og 

sendes Landbruksdirektoratet for effektuering.

• Høringsfristen settes til 4 uker med start mandag 3. oktober til 31. oktober og saken behandles på nytt 

i kommunestyrets møte 24. november.

Avsluttet Liv Kirsten Eide

14.09.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/48 Behandling av klage på tillatelse til 

oppføring av lysthus i Fjellstadveien 12 

gnr. 14 bnr. 18

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge. Det gis dispensasjon fra § 1-8, 

jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for riving av sjøbod og oppføring av lysthus.  

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

14.09.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/49 Klage: Søknad om takvinduer og 

balkong Sted: Solsiden 8 gnr. 16 bnr. 773 

Søker: Ingeniørtjenester AS v/ Steinar 

Kvifte Tiltakshaver: Knut Øyvind Egestad 

Klager: Fortidsminneforeningen avd. 

Aust-Agder

Klagen tas ikke til følge. Det gis dispensasjon for til sammen 6 takvinduer og balkong med tilhørende dør, 

fra reguleringsplanens bestemmelser (§§ 1 og 2.1-2.3), jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven på følgende 

vilkår:  

•	Vinduene skal ha en størrelse på 55 x 98 cm  

•	Vinduene skal ha svartlakkerte sprosser  

•	Takstein skal legges helt inntil vinduene  

•	Vindusfelt på dør til balkong må ha lik utforming som eksisterende vindu og utføres med kittfals.  

Avsluttet Heidi Rødven

14.09.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/52 Behandling av klage på avslag om 

etablering av gangbane Sted: hasåsveien 

45 A gnr. 51 bnr. 4

Klagen tas til følge og det gis dispensasjon fra §§ 1-8 og 11-6, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven for 

etablering av gangbane. 

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

15.09.2022 Formannskapet 22/53 Avtale om bruk av grunn Sted: 

Tollboden gnr. 16 bnr. 1 og 315 Søker: 

Bernt W. Bertelsen v/ Aanons Eiendom 

AS og Neergaard Eiendom AS

Vedlagt signerte avtale, godkjennes. Avsluttet Heidi Rødven

15.09.2022 Formannskapet 22/54 Søknad om deling eller endring av 

grunneiendom Sted: Utkikken  gnr. 15 

bnr. 1 Søker: Erik Lindstøl

Formannskapet viser til saksutredningen og vil ikke selge areal mellom Utkikken 1 og 3 til ny boligtomt. 

Området reguleres til friområde ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Avsluttet Heidi Rødven
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15.09.2022 Formannskapet 22/55 Søknad om kjøp av tomt Sted: 

Veistubben inn til Buvikkbakken 8 gnr. 16 

bnr. 875 og 874 Kjøper: Mie Stavelin 

Reiersen

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner salg og justering fra kommunens eiendom gnr. 16 

bnr. 9.

Til grunn for salget legges reglementet som var gjeldende på det tidspunkt søknaden ble mottatt av 

kommunen. 

Arealet selges for takst pålydende 10.000 kr pluss takstkostander.

Avsluttet Heidi Rødven

30.06.2022 Kommunestyret 22/50 Helhetlig plan for områder ved 

Tollbodparken

Sted: Gnr. 16 bnr. 1 m.fl. Tiltakshaver: 

Risør kommune

«Helhetlig plan for utvikling av Tollbodparken» inkludert kart for «Alternativ 2», vedtas og legges til 

grunn for det videre arbeidet med utvikling av dette området. 

Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede muligheten til å etablere ytterlige toaletter/dusj i forbindelse 

med tilleggsbygget eller annet sted i nærheten.

Følges opp i sak 22/69 Avsluttet Heidi Rødven

30.06.2022 Kommunestyret 22/51 Vurdering av kommunens 

servicebygg Sted: Skjærhue, gnr. 16 bnr. 

1 Tiltakshaver: Risør kommune

Kommunestyret ber kommunedirektøren starte prosessen for å rive kommunens servicebygg på 

Skjærhue i løpet av høsten 2022. Saken forutsettes behandlet i samsvar med plan- og bygningslovens 

bestemmelser.

Etter riving skal området opparbeides som en del av parkarealet med tilgang for alle.

Tiltaket finansieres med en ramme på inntil kr. 1 million fra disposisjonsfond.

Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp

123000 vedl.hold 22100 Eiendom 121 eiend.forv Nytt 1.000.000

194000 disp fond 22100 Eiendom 121 eiend.forv Nytt -1.000.000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle et forslag til avtale med Det Lille Hotell om 

etablering av offentlig tilgjengelige toaletter på eiendommen 16/1362

Avtalen skal tilbake til formannskapet for endelig avgjørelse.

Kommunestyret gir kommunedirektøren i oppdrag å sikre at servicetilbudet kommunen mister ved riving 

av servicebygget på Skjærhue blir erstattet med et likeverdig eller bedre alternativ. I dette arbeidet skal 

kommunedirektøren orientere seg om kapasitet, behov og løsninger for serviceanlegg i Risør sentrum, 

samt økonomiske rammer og ansvar for de alternative løsningene.

Følges opp i sak 22/69 Avsluttet Heidi Rødven

01.07.2022 Kommunestyret 22/52 Sluttbehandling: 

Detaljreguleringsplan for Risør sentrum

Forslagsstiller og tiltakshaver: Risør 

kommune

Kommunestyret godkjenner detaljreguleringsplan for Risør sentrum i medhold av § 12-12 i plan- og 

bygningsloven med de endringer som fremkommer av saksframlegget og tilhørende dokumenter, samt 

de endringene som allerede er vedtatt. Se vedtaket for full tekst om hvilke endringer som ble vedtatt.

Se hele vedtaket her Avsluttet Heidi Rødven

30.06.2022 Kommunestyret 22/53 Stedsanalyse for Søndeled 2022 Kommunestyret vedtar den vedlagte Stedsanalysen for Søndeled 2022.

Stedsanalysen legges til grunn for planarbeid og utviklingsprosjekter på Søndeled.

Det eksisterende industribygget på Sliperi-tomta tillates revet. Der det er mulig skal elementer fra bygget 

og industrihistorien forøvrig gjenbrukes i et nytt boligområde på tomta.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

30.06.2022 Kommunestyret 22/54 Forespørsel om opsjonsavtale for 

utvikling av områder på Søndeled Sted: 

Øren 25 A og 27 gnr. 50 bnr. 39 og 52

Porta Eiendom AS gis opsjon på kjøp av ca. 3,6 mål som vist på kart datert 29.10.2021, innenfor de 

kommunale eiendommene Øren 25A, gnr/bnr 50/39, Øren 25B (gnr/bnr 50/45) og Øren 27, gnr/bnr 

50/52.

Opsjon på kjøp av arealet godkjennes på følgende vilkår:

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

2. Boenhetene skal være boliger i variert størrelse og prisklasse. Det bygges for helårs bosetting.

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

av kjøper. Realisering av salget skjer først etter at reguleringsplan for området, er godkjent.

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, etablering 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.

Tidlig medvirkning skal sikres ved at skisser til reguleringsplanen presenteres i åpne møter minimum to 

ganger i løpet av planprosessen.

5. Arealet selges til markedspris som angitt i takstrapport fra takstmann Morten H. Storm AS.

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

7. Det må legges til rette for at hele strandsonen foran bebyggelsen er tilgjengelig for allmennheten og 

reguleres som friområde i planen, jfr. stedsanalysens anbefaling. pkt. 9.

Opsjon på salg av arealet gis for en periode på 3 år fra dato for kommunestyrets vedtak.

Opsjon gis til en kostnad på kr 50.000 per år. Kostnaden kommer til fradrag i kjøpesummen dersom 

kjøpet blir gjennomført.

Under 

arbeid

Anders Auten 

Pedersen

01.07.2022 Kommunestyret 22/55 Kommunalt engangstilskudd til 

landbruksforetak knyttet til svært store 

økninger i kostnader knyttet til 

innsatsfaktorer i landbruket

Etter søknad bevilges kommunalt tilskudd til jord- og husdyrforetak med driftssenter i Risør kommune 

som kompensasjon for høy kostnadsvekst etter følgende kriteria:

1. Foretaket må ha driftssenter i Risør kommune

2. Tilskuddet skal være arealbasert og ta utgangspunkt i antall daa fulldyrket og overflatedyrket ved 

søknadsrunden om produksjonstilskudd i oktober 2021

3. Endringer i areal dokumenteres ved gjødselplan for 2022

4. Tilskuddet utgjør kr 100 pr daa

5. Søknadsfristen settes til 1. august 2022

Tilskuddet administreres av Enhet for plan og byggesak.

Midlene tas fra disposisjonsfondet med inntil kr 203 000.

Avsluttet Liv Kirsten Eide

01.07.2022 Kommunestyret 22/56 Søknad om bruk av grunn og 

støtte til flerbruksanlegg på 

Kjempesteinsmyra - Risør IL

Kommunestyret gir tillatelse til bruk av grusbanen til opparbeidelse av tre sandvolleyballbaner, en 

sandhåndballbane og en basketballbane som skal kunne benyttes til skøytebane om vinteren. Risør 

kommune vil være prosjektansvarlig, og vil samarbeide med idrettsklubbene både økonomisk og praktisk 

i utviklingen av anlegget. Arbeidet igangsettes i 2023. Plassering av flerbruksanlegget på grusbanen vil 

legge premisser for utarbeidelsen av reguleringsplanen for Kjempesteinsmyra, og vil resultere i at en 

eventuelt ny svømmehall ikke vil plasseres her. Kommunens andel av investeringen innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2023 og erstatter nåværende tiltak (kr. 500 000 til sandvolleyball/sandhåndball 

i 2024).

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

01.07.2022 Kommunestyret 22/57 Fastsettelse av planprogram for 

Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 

2035

Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 slik det er 

lagt fram fra kommunedirektøren.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

01.07.2022 Kommunestyret 22/58 Oppgradering Risørhuset som 

møteplass

Kommunestyret vedtar oppgraderingstiltak ved Risørhuset og kostnadene på kr 920.000,- dekkes av 

disposisjonsfond.

Avsluttet Anna Stina Næss

01.07.2022 Kommunestyret 22/60 Deltagelse i Etablerersenteret IKS Risør kommune er positive til opprettelse av en felles etablerertjeneste på Agder, og til å bli deleier i 

Etablerersenteret IKS. Et endelig vedtak om deltagelse vil bli vurdert når selskapets vedtekter foreligger, 

og kommunes eierandeler og kostnader er avklart.

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

01.07.2022 Kommunestyret 22/61 Stimuleringsmidler til 

Dugnadsdagen 23. oktober

Kommunestyret vedtar at TV-aksjonskomiteen utbetaler stimuleringsmidler til velforeninger som deltar 

på dugnadsdagen. Midlene hentes fra disposisjonsfondet. Potten pålydende kr. 60 000.- fordeles likt 

mellom hver velforening som deltar.   

Avsluttet Knut Jost Arntzen

22.06.2022 Kulturutvalget 22/7 Tildeling av kulturmidler 2022 Kulturutvalget vedtar fordelingen av kulturmidler slik det fremkommer i saksfremlegget. Avsluttet Anna Stina Næss

22.06.2022 Kulturutvalget 22/8 Rapport fra Redaksjonskomiteen Kulturutvalget tar rapporten fra redaksjonskomiteen for Risør Byhistorie til etterretning. Avsluttet Anna Stina Næss

16.06.2022 Formannskapet Spørsmål Magnus Stø Kittelsen (Frp) etterspør svar på tidligere stilt spørsmål om strømforbruk og avtaler om strøm 

i Kunstparken – Kommunalsjef Kamilla Solheim svarte i møtet. Kommunen har avdekket at alle 

leieavtalene på verkstedene er inklusiv strøm, og det jobbes videre med vedtaket Magnus Stø Kittelsen 

viser til.

Se vedtak i politisk sak  22/98 i 

kommunestyret 24.11.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Avsluttet Kamilla Solheim

16.06.2022 Formannskapet Spørsmål Dag Gjesteby (H) stilte spørsmål om nye ledlys også gjelder Risør sentrum? 

Spørsmålet stilles med tanke på lysforurensing og verneplan. 

Spørsmålet ble svart ut i møtet.

16.06.2022 Formannskapet Spørsmål Magnus Stø Kittelsen (Frp) stilte spørsmål om ny asfaltering av Åmlandsveien, som kommunen har 

asfaltert, men som nå er ødelagt. – Kommunalsjef Kamilla Solheim kommer tilbake med svar på 

spørsmålet.

Svar på spørsmål er sendt til 

spørsmålsstiller.  
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16.06.2022 Formannskapet 22/43 Søknad om leie av kommunal 

grunn Sted: Tollboden gnr. 16 bnr. 1 og 

315 Søker: Bernt W. Bertelsen v/ Aanons 

Eiendom AS og Neergaard Eiendom AS

Formannskapet godkjenner at det inngås en leieavtale med Aanonsen Eiendom A/S og Neergaard 

Eiendom A/S om leie av kommunal grunn på del av gnr. 16 bnr. 1 og 315, på følgende vilkår:

1. Leieavtalen godkjennes av Formannskapet.

2. Søknaden må behandles etter plan- og bygningsloven dersom arealet skal deles fra 16/1 og 315.

3. Det må sendes inn byggesøknad.

Avsluttet Heidi Rødven

15.06.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/38 Førstegangsbehandling runde 2 - 

Forslag til regulering av området mellom 

Gåseveien og Tiurveien. Planid:2022001 

Forslagstiller: WSP Norge AD v/ Camilla 

Trondsen Utbygger: Risør Eiendom AS

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner at forslag til detaljreguleringsplan for Del av Gåseveien, legges til 

høring og offentlig ettersyn i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven, med følgende endringer:

Bestemmelser:

1. 1.7. Høyder (pbl §12-7), justering av høyder 

Maksimal mønehøyde og kote for ok gulv skal ikke overstige det som er angitt i tabellen nedenfor. 

Mønehøyde skal måles fra maks kotehøyde gulv 1.etg for hver enkelt tomt. 

Felt  Maks O.K. gulv 1. etg Maks mønehøyde

BFS1 101,3 106,8

BFS 2 101,7 107,2

BFS 3 101,2 107,7

BFS 4 101,2 107,7

BFS 5 101,2 107,7

2. Forslått bestemmelse pkt. 1.1.8 revideres til følgende:

Ved innsending av byggesøknad, skal det utarbeides en utomhusplan og snitt som viser hvordan tiltaket 

er tilpasset terrenget/ landskapet og eksisterende bebyggelse i området. Alle bygge, - og anleggstiltak 

skal plasseres med minst mulig terrenginngrep/fyllinger og så lavt som mulig for å unngå silhuettvirkning 

og uheldig plassering i terrenget. 

 

Det tas sikte på å oppheve deler av reguleringsplanen for Randvik 4, felt 13 og Randvik 4, felt 1-4.

Før planen legges ut til offentlig ettersyn må det sendes inn oppdaterte dokumenter i samsvar med 

kommunens vedtak. Planen skal ligge til høring i minimum 8 uker.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

15.06.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/39 Politisk behandling av søknad om 

mindre endring av reguleringsplan Sted: 

Rundsag gnr. 45 bnr, 3 og 9

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

plan- og bygningsloven, på følgende betingelser:

Bestemmelser:

Kotehøyde for planert terreng settes til kote + 6 moh.

Plankart:

• Det legges inn byggegrenser som vist på kommunedirektørens forslag.

• Formålsgrensene justeres iht. kommunedirektørens forslag

• Brygge plasseres som vist på kommunedirektørens forslag.

Det må sendes inn reviderte bestemmelser og plankart.

Adkomst til badeplass ytterst på neset må sikres. 


Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

15.06.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/40 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan for Klingra - Vrangsund   

Planid: 2010002  Forslagstiller(e)

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Klingra – Vrangsund på 

vilkår, jf. plan- og bygningsloven §12-14.

Pkt. 3.5 i planbestemmelsene tilføyes følgende:

For tomt BF10 og BF9 - Høydene måles fra eksisterende terreng, ikke gjennomsnittlig. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

15.06.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/41 Politisk behandling av klage på 

skjæring/fylling og endring av 

terrengnivå for opplag av båter og 

båtformer gnr. 58 bnr. 28

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

15.06.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/43 Klage: Søknad om takvinduer og 

balkong Sted: Solsiden 8 gnr. 16 bnr. 773 

Søker: Ingeniørtjenester AS v/ Steinar 

Kvifte Tiltakshaver: Knut Øyvind Egestad

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

 

Det gis dispensasjon for til sammen 6 takvinduer og balkong med tilhørende dør, fra reguleringsplanens 

bestemmelser (§§ 1 og 2.1-2.3), jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven på følgende vilkår: 

• Vinduene skal ha en størrelse på 55 x 98 cm 

• Vinduene skal ha svartlakkerte sprosser 

• Takstein skal legges helt inntil vinduene 

• Vindusfelt på dør til balkong må ha lik utforming som eksisterende vindu og utføres med kittfals. 

Avsluttet Heidi Rødven

09.06.2022 Vilt- og 

innlandsfiskenemnd

a

22/1 Kvoter på hjort og rådyr samt 

fellingsavgift for 2022

• 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, 10 spissbukk, 5 voksne hann,

        5 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 2022 til følgende:

Elgkalv   kr 310,-

Voksen elg   kr 520,-

Hjortekalv   kr 240,-

Voksen hjort   kr 395,-

Avsluttet Frode Lindland

09.06.2022 Vilt- og 

innlandsfiskenemnd

a

22/2 Behandling av søknad om tilskudd 

til Risør Viltlag

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

19.05.2022 Kommunestyret 22/41 Utredning av ny svømmehall - 

ulike alternativer

Kommunestyret vedtar å utrede alternativ 2 og alternativ 3. 

Utredningskostnadene på kr. 1 mill dekkes av disposisjonsfond. Kr. 500.000 bevilges for arbeid i 2022, og 

kr. 500.000 innarbeides i HP / ØP 2023 – 2026.  

For å få et bedre sammenligningsgrunnlag, vedtar kommunestyret at alternativ 2 og alternativ 3 skal ta 

utgangspunkt i 6 baner, terapibasseng og stupetårn. 

Avsluttet Tom Thorvaldsen

19.05.2022 Kommunestyret Avsluttet Per Kristian Lunden

11.05.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/33 Klage: Oppføring av båthus med 

slipp Sted: Hasåsveien 61 gnr. 52 bnr. 27 

Tiltakshaver: Geir Magne Kile  Klager: 

Statsforvalteren i Agder

Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes til Statsforvalteren, jfr. § 34 i forvaltningsloven. Vedtaket i sak 

22/17 med begrunnelse, opprettholdes. Saken gis utsatt iverksetting til klagen er endelig avgjort, jfr. § 42 

i forvaltningsloven. 

Avsluttet Heidi Rødven

11.05.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/34 Klagebehandling - Søknad om 

unntak fra gjeldende reguleringsplan for 

Østebø Sted: Risørveien 163 Gnr. 12 Bnr. 

26 Tiltakshaver: Frode Kristensen

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

Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Østebøområdet, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for 

oppføring av garasje/uthus. 


Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph
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28.04.2022 Kommunestyret 22/27 Behandling av søknad om fritak fra 

Boplikt - gnr. 16 bnr. 375 - Sted: 

Hasdalgata 2 og Kranveien 55

Risør kommunestyre innvilger søknaden fra Kamperhaug Boligutviklig AS om fritak fra boplikten for 

utbyggingsprosjektene i Hasdalgata 2 og 4. Risør kommunestyre vil endre bopliktforskrifta slik at dette 

nye området blir unntatt forskriftens krav om boplikt.

Risør kommunestyre innvilger søknaden fra Kamperhaug Boligutviklig AS om fritak fra boplikten for 

utbyggingsprosjektet Kranveien 55. Det innvilges ikke fritak for boplikten for eiendommene gnr 16 bnr 

979 og gnr 16 bnr 980. Risør kommunestyre vil endre bopliktforskrifta slik at dette nye området blir 

unntatt forskriftens krav om boplikt.

Kommunedirektøren forbereder en sak til behandling av bopliktforskriften hvor forskriftens krav om 

boplikt bli behandlet. Saken fremmes til behandling i første møte i kommunestyret etter sommerferien.

Avsluttet Liv Kirsten Eide

28.04.2022 Kommunestyret 22/28 Klargjøring av betingelser knyttet 

til salg av areal

Kommunestyrets vedtak i sak 19/163 punkt 1 om å legge til rette for om lag 80 offentlig tilgjengelig 

parkeringsplasser skal forstås som;

1.	Utbygger bekoster opparbeidelse av parkeringsplassene, og disse skal være tilgjengelige for 

offentligheten. Utbygger kan stille vilkår for bruk av parkeringsplassen, herunder begrenset parkeringstid 

og parkeringsgebyr.

2.	Rettighetene og vilkårene knyttet til parkeringsplassene bør tinglyses.

3.	Punkter som bør inngå i tinglysningen er;

•	Risør kommune skal ha en evigvarende rett til at allmenheten kan benytte seg av parkeringsplassene på 

tomten.

•	Vilkårene for parkering skal være tilnærmet likt Risørs øvrige vilkår og avgifter for parkering.

•	Eier av eiendommen skal sørge for opparbeidelse og drift av parkeringsplassene

Forpliktelsene skal hvile på den til enhver tid gjeldende eier av eiendommen

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

28.04.2022 Kommunestyret 22/29 Landstrømsanlegg Dampskipskaia Tiltak 200-13 i HP/ØP 2022 – 2025 utgår. Tiltaket vurderes på nytt i sammenheng med fremtidige planer 

for utbygging, drift og vedlikehold av Dampskipskaia.

Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med Agder Energi for å lage en sak som kartlegger 

framtidig strømbehov i Risør kommune, og særlig kommunens gamle sentrum. Dette området er en 

estetisk perle, og man bør søke å finne løsninger for fremføring og omforming av strøm som skåner 

bymiljøet, som en del steder er trangbygd nok. I samme dialog bør man se på det økte strømbehovet i 

hele kommunen, blant annet fordi flere og flere ønsker å etablere ladere for el-bil i tilknytning til 

hjemmet. 

Under 

arbeid

Tom Thorvaldsen

28.04.2022 Kommunestyret 22/30 Hurtigladestasjoner for elbil Risør kommune trenger en langt bedre utbygd infrastruktur for lading av elbil for å møte dagens og 

framtidas behov. Hurtig- og lynladere bør i det alt vesentlige driftes av private operatører og Risør 

kommune må legge til rette for at private operatører kan tilby et best mulig lade-tilbud. Med tanke på 

økt besøk til Risør sentrum etablerer Risør kommune så raskt som mulig fire semihurtigladere på Tjenna. 

Kostnaden på 300 000 kr dekkes av disposisjonsfond.

I tillegg tilrettelegges det raskt for ytterligere 2-4 lynladere på Tjenna eller annet egnet sted i Risør 

kommune. Det søkes samarbeid med kommersielle aktører. Oppnås ikke avtale med kommersielle 

aktører, opparbeider Risør kommune anlegget selv. Dette behandles som ny sak i kommunestyret. 

Det etableres også totalt fire semihurtigladere på Ørsmålen på Søndeled og Hope.

Orientering i Miljø- og teknisk 

utvalg våren 2023.

Under 

arbeid

Einar Werner 

Frøyna

28.04.2022 Kommunestyret 22/32 Behandling av klage på 

detaljregulering for Lørdagsheia gnr. 5 

bnr. 5

Risør kommunestyre 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

28.04.2022 Kommunestyret 22/33 Orienteringssak - Svar på spørsmål 

stilt i forbindelse med behandling av sak 

22/15 Anmodning om bosetting av 

flyktninger fra Ukraina

Saken tas til orientering Avsluttet Trond Aslaksen

21.04.2022 Formannskapet 22/25 Søknad om leie av kommunal 

grunn Sted: Tollboden gnr. 16 bnr. 1 og 

315 Søker: Bernt W. Bertelsen v/ Aanons 

Eiendom AS og Neergaard Eiendom AS

Saken utsettes og ses i sammenheng i påvente av den helhetlige planen for området. Se vedtak sa 22/43 i 

formannskapet 16. juni

Avsluttet Heidi Rødven

21.04.2022 Formannskapet 22/29 Søknad om utvidelse av 

Kiwanisparken i Risør

Formannskapet, som grunneier, godkjenner at Kiwanis Club Risør utvider Kiwanisparken i Risør med 

apparater for barn, som vist på vedlagte kartutsnitt.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

21.04.2022 Formannskapet 22/30 Ny gapahuk på Randvik - Risør 

Speidergruppe

Formannskapet som grunneier, godkjenner at Risør Speidergruppe oppfører en gapahuk på Randvik som 

vist i vedlagt situasjonsplan.

Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå en enkel avtale med Speideren som regulerer partenes 

rettigheter og plikter.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/25 Førstegangsbehandling - Forslag til 

regulering av området mellom Gåseveien 

og Tiurveien. Planid:2022001 

Forslagstiller: WSP Norge AD v/ Camilla 

Trondsen Solli Utbygger: Risør Eiendom 

AS

Saken utsettes for å se på muligheter for tomt BFS3 i det innsendte planforslaget. Utbygger går i dialog 

med administrasjonen, velforeningen og andre berørte parter. 

Se vedtak i sak 22/38 i Miljø- og 

teknisk utvalg 15. juni

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/26 Klagebehandling - Søknad om 

tilleggstomt Sted: Nøysomheten 5 gnr. 

15 bnr. 480 Søker: Paul Aanonsen

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagene fra naboene til følge. Det vises til 

begrunnelsen ved behandling av sak 22/7. Saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse i 

medhold av § 34 i forvaltningsloven. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/27 Politisk behandling av klage på 

avvisningsvedtak - Mindre endring av 

detaljreguleringsplan for Holmen Sted: 

Gnr. 16 bnr. 1262

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

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/28 Politisk behandling av klage på 

garasje med kontor/leilighet Sted: 

Buvikbakken 13 gnr. 16 bnr. 885

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

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/29 Politisk behandling av klage på 

dispensasjon for oppføring av nytt 

bolighus og adkomstvei Sted: 

Hødnebøveien 253 gnr. 24 bnr. 7

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

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/30 Klage: Søknad om oppføring av ny 

brygge Sted: Kvernkilen gnr. 3 bnr. 3 

Tiltakshaver: Steinar Lyberg Søker: 

Konsulenttjenester - Halvår Skåli Klager: 

Knut Martin Onsager m. fl.

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

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/31 Klagebehandling - Søknad om 

fradeling av landbrukseiendom til 

fritidseiendom Sted: Husåsveien 220 gnr. 

22 bnr. 5 Søker: Ellen M. Husaas

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar klagen til følge. Utvalget ber kommunedirektøren 

fatte nytt, delegert vedtak for deling etter plan- og bygningsloven og jordloven. 

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

20.04.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/32 Klage: Søknad om mindre endring 

av reguleringsplan

Sted: Krags gate 54 og 56

Forslagsstiller/tiltakshaver: Risørsenteret 

AS Klagere: Fortidsminneforeningen avd. 

Aust-Agder og naboer i Krags gate 53, 55 

og 57

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

Saken gis utsatt virkning i medhold av § 42 i forvaltningsloven, til klagen er endelig avgjort.

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

Avsluttet Heidi Rødven
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31.03.2022 Kommunestyret 22/14 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 i Risør viser til saksfremlegget og tar ikke klagen til følge. 

Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Sandnes, gnr. 5, bnr. 10 og 48, jf. § 19-3 i plan- og 

bygningsloven, for midlertidig bruk av jordet til campingdrift i en periode på 2 år. Formål i 

reguleringsplan/kommuneplan Kommunestyret vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 

fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Dette begrunnes med at tiltaket er en midlertidig bruk av deler av jordet til campingdrift. Jordet som nå 

tillates benyttet erstatter et mindre område av det samme jordet, som Sørlandet Feriesenter i dag 

benytter til campingdrift. Etter dispensasjonsperioden tilbakeføres til landbruksdrift. 

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

31.03.2022 Kommunestyret 22/15 Anmodning om bosetting av 

flyktninger fra Ukraina

Risør kommunestyre imøtekommer IMDI`s anmodning om å bosette 70 flyktninger i 2022, inkludert de 13 

kommunestyret fattet vedtak om i møte 16.12.21, sak 21/121.

Risør kommune er grunnleggende positive til å bosette mer enn 70 flyktninger i 2022 ut fra nasjonale og 

internasjonale behov. Kommunestyret må gjøre selvstendige vurderinger av ytterligere økt bosetting ut 

fra kommunens muligheter for god og trygg bosetting av flyktninger.

Risør kommune legger rammer for en aktiv involvering av frivilligheten i Risør i forbindelse med bosetting 

og integrering av flyktninger.

I den grad det er mulig, ønsker Risør kommune å prioritere bosetting av flyktninger som spesifikt ønsker 

seg bosetting i Risør kommune (innenfor rammen av 70 flyktninger)

Kommunestyret oversender følgende forslag til kommunedirektøren, og ber om en orienteringssak i 

neste kommunestyremøte. 

1.	Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å endre navnet på enhet for psykisk helse og rus til 

enhet for livsmestring. 

2.	Kommunestyret slutter seg til Kommunenes sentralforbunds krav om forsterket integreringstilskudd 

som dekker alle kommunale kostnader i forbindelse med mottak av ukrainske krigsflyktninger. 

3.	Kommunestyret ber om en systematisk kartlegging av språk- og kulturkompetanse i egen organisasjon, 

og i akkurat nå særskilt kompetanse i ukrainsk og russisk.

4.	Kommunestyret ber om at det etableres et språk- og kulturteam i kommunen der ideen er å kunne 

kommunisere i et klart språk ut til kommunens innbyggere ved pågående og fremtidige kriser. Det er 

naturlig å tenke tverrsektorielt fra områder som helse, utdanning og teknisk. 

5.	Kommunestyret ber om at kommunen inviterer til møte med frivillig sektor, religiøse trossamfunn og 

andre flerkulturelle ressurspersoner å knytte til seg folk med ulik språk- og kulturkompetanse, slik at en i 

nå og i framtida sikrer seg bedre muligheter til å sikre flerspråklig kommunikasjon og kulturforståelse, 

som en del av kommunens beredskap. 

Se orienteringssak 22/33 i 

kommunestyret 28.04.2022

Avsluttet Kamilla Solheim

31.03.2022 Kommunestyret 22/16 Vurdering av kommunens 

servicebygg Sted: Skjærhue, gnr. 16 bnr. 

1 Tiltakshaver: Risør kommune

Saken utsettes til det foreligger en helhetlig plan for utvikling av området. Administrasjonen 

fremforhandler en «service» avtale, som erstatter funksjonene i dagens servicebygg. Saken fremmes på 

nytt til politisk behandling når en fremforhandlet avtale og plan for området foreligger.

Se vedtak i sak 22/51 i 

kommunestyret 30.06.2022

Avsluttet Heidi Rødven

31.03.2022 Kommunestyret 22/17 Gustavs pønt og Kastellveien 20 og 

28– Mulighetsstudie

Kommunestyret tar Mulighetsstudie for Gustavs Pønt og området nedenfor Kastellveien 20 og 28, til 

etterretning, og ber kommunedirektøren følge opp mulighetsstudien slik:

Følgende tiltak prioriteres gjennomført i løpet av 2022:

1.	Utbedre tre-brygge	44 000,-

2.	Fjerne båtopplag, kajakk-stativ, diverse rydding og skilting	49 500,-

3.	Badetrapp nedenfor område 6	10 000,-

4.1  Kommunestyret aksepterer at brygger og platting nedenfor eiendommene Kastellveien 20 og 28, og 

opparbeidet uteplass for Kastellveien 32 (16/1250) blir stående på kommunal grunn og disponert av 

respektive eiere av eiendommen inntil kommunen selv har konkrete planer for bruk av arealene.

4.2 Kommunen etablerer en badetrapp nedenfor i enden av stien ned til Kastellveien 20. Kostnaden for 

dette tas inn i budsjettet for 2023.	0,-

Følgende tiltak prioriteres gjennomført i løpet av 2023:

1.	Etablere tørrsteinsmur med støpt dekke (alternativ 1)	227 532,-

2.    Kle betong/badebrygge med treverk

2.1  Dersom betongen over avløpsledningen (som fjernes) blir værende, bør den kles med naturstein. 

Kostnaden for dette tas inn i budsjettet for 2023.	23 800,-

3.	Badetrapp fra badebrygge med smijernsrekkverk	8 950,-

Tiltakene gjennomføres innenfor bevilget budsjettramme, inkludert kr. 100.000,- som er avsatt til 

formålet i Handlingsplan for friluftsområder i 2022 (vedlegg 6 til HP/ØP 2022 – 2025). Dersom det er 

behov for ytterligere finansiering, tas dette inn i budsjettet for 2023. 

Avsluttet Heidi Rødven

31.03.2022 Kommunestyret 22/18 Søknad om riving og oppføring av 

ny hytte Sted: Vardøya 60 gnr. 31 bnr. 2 

Ansvarlig søker: Snøhetta Oslo AS 

Tiltakshaver: H K H Kronprins Haakon

Det gis dispensasjon fra § 1-8 og § 11-6, jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for riving av hytte og båthus, 

og oppføring av hytte og anneks på følgende vilkår: 

•	Bygningene skal behandles med farger som underordner seg naturen på stedet

•	Taktekking skal utføres med tekkingsmaterialer som har en mørk og matt virkning 

•	Glass skal være av en ikke-reflekterende type 

•	Det skal ikke foretas sprengningsarbeider 

•	Områdene hvor dagens bebyggelse står, skal tilbakeføres så langt mulig og dekkes med stedegen (lokal) 

jord og beplantning.

I medhold av § 21-4 i plan- og bygningsloven, gis rammetillatelse på følgende vilkår: 

•	Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 08.11.21, og gjeldende 

bestemmelser. 

•	Terrenget forutsettes planert/opparbeidet som vist på fasadetegningene, datert 08.11.21. 

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

•	Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK17. 

•	Vann tillates ikke innlagt uten at det foreligger godkjent utslippstillatelse. 

•	Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse. 

•	Når eksisterende bygningsmasse er revet skal det søkes om ferdigattest for rivningsarbeidene.

•	”Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse" for hytte og anneks, må sendes 

inn før ferdigattest/brukstillatelse kan gis. 

Før arbeidet tillates igangsatt, må følgende være sendt inn: 

1.	Ansvarlig prosjekterende og utførende for alle deler av byggearbeidet må være godkjent. 

2.	Revidert gjennomføringsplan må være innsendt. 

Avsluttet Heidi Rødven

31.03.2022 Kommunestyret 22/19 Behandling av krav om politisk 

avgjørelse av planinitiativ

Kommunestyret i Risør avviser planinitiativet. Dette må eventuelt spilles inn som forslag når 

kommuneplanens arealdel skal rulleres.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

31.03.2022 Kommunestyret 22/20 Behandling av planinitiativ for 

Gloppe

Kommunestyret i Risør viser til saksutredningen og avviser 44 nye hyttetomter i områdene 1, 2, 5 og 6. 

Dette må eventuelt spilles inn som forslag når kommuneplanens arealdel skal rulleres. 

Kommunestyret i Risør viser til saksutredningen og godkjenner planinitiativ med fortetting med 4 nye 

hyttetomter i område 3 og 4. For område 1 tillates etablering av 6 hyttetomter, godkjent i 2014.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

31.03.2022 Kommunestyret 22/21 Deltagelse i prosjekt Sjøørret 

Sørlandet

Risør kommune blir med i prosjekt Sjøørret Sørlandet, og bidrar med kr 50 000,- i årlig deltakeravgift. 

Deltakelse fortsetter så lenge prosjektet ellers er finansiert av Miljødirektoratet, Agder fylkeskommunen 

og øvrige deltakerkommuner, eller at innretningen og bidraget i prosjektet endres vesentlig. Inndekning 

fra disposisjonsfond i 2022. Fra 2023 innarbeides utgiften i budsjettet. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

31.03.2022 Kommunestyret 22/22 Varsel om oppstart av 

kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 

2035 og høring av planprogram

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 legges ut til offentlig ettersyn i 

seks uker i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1. Det kunngjøres samtidig oppstart av arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-13.

Som en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel bevilger kommunestyret ikke kr 350 000,- til 

analyse av effekter av bopliktregelverket.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

17.03.2022 Formannskapet 22/21 Søknad om kjøp av kommunalt 

areal Sted: Gåseveien 41 gnr. 14 bnr. 341 

Søker: Linda Lundtveit Gomez og Juan 

Gomez Patricio Hjemmelshaver: Risør 

kommune

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg og justering fra kommunens 

eiendom gnr. 14 bnr. 214.  

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

17.03.2022 Formannskapet 22/22 Søknad om tilleggsareal til bolig 

Sted: Gåseveien 43 gnr. 14 bnr. 340 fra 

kommunal eiendom gnr. 14 bnr. 214 

Søker: Toralf og Malin Skåli

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

kommunens eiendom gnr. 14 bnr. 214. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 14 bnr. 340.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph
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16.03.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/17 Klage: Oppføring av båthus med 

slipp Sted: Hasåsveien 61 gnr. 52 bnr. 27 

Tiltakshaver: Geir Magne Kile

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar klagen til følge. Utvalget gir dispensasjon fra pbl § 

1-8 og § 11-6, jfr. § 19-2, og godkjenner tiltaket det søkes om. 

Avsluttet Heidi Rødven

16.03.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/18 Behandling av klage på avslag på 

oppføring av lysthus og pergola Sted: 

Fjellstadveien 12 gnr. 14 bnr. 18

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

Det gis dispensasjon fra § 1-8, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for riving av sjøbod og oppføring av 

lysthus. 


Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

16.03.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/19 Klagebehandling - Søknad om 

fradeling av to boligtomter Sted: 

Risørveien 851 gnr. 38 bnr. 12 Søker: 

Vegard Lerpold

Miljø- og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge, jf. § 34 i forvaltningsloven. 

Saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 


Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

16.03.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/20 Behandling av mindre endring av 

del av reguleringsplan for Østebøneset 

gnr. 12, bnr. 121 m. fl.

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

14 i plan- og bygningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

16.03.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/21 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplanen for Hjembu Gård gnr. 

40 bnr. 1 og 65 Søker: 

Konsulenttjenester Tiltakshaver: Harald 

Sveen, Audun Stiansen og Mette Stiansen

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Hjembu Gård, med hjemmel 

i plan- og bygningsloven §12-14.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

16.03.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/22 Mindre endring av reguleringsplan 

for Moland Vest

Sted: Moland Vest, gnr. 58 bnr. 28 

Forslagsstiller: Risør kommune

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av detaljreguleringsplanen for Moland Vest, med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

16.03.2022 Kulturutvalget 22/5 Retningslinjer jubileumstilskudd Det kan ikke tildeles tilskudd fra jubileumsmidler og ordinære kulturmidler til samme prosjekt samme år.

Kulturutvalget vedtar retningslinjene for jubileumstilskudd slik de fremkommer i vedlegget.

Avsluttet Anna Stina Næss

17.02.2022 Kommunestyret 22/1 Søknad om leie av arealer Sted: 

Strandgata 10 gnr. 16 bnr. 314 

Søker/Tiltakshaver: Sjømannssuitene Det 

Lille Hotell AS

Kommunestyret viser til saksutredningen og godkjenner ikke leie av grunn på følgende områder:

• Areal for servicebygget (dersom dette rives) – område C

• Areal for brygge og badstue – område D. 

Kommunestyret godkjenner utleie av øvrige areal på følgende vilkår:

1. Område for skulpturpark godkjennes disponert på vilkår av at endelig avgrensning avklares med 

kommunen gjennom forhandlinger. Løsningen må sikre at det er mulig å komme til bryggearealene med 

bil og henger.

2. Endelig areal for uteservering (område B) og rullestolrampe (område G) må avklares i forhandlingene. 

Tilstrekkelig passasje for bil mellom servering og sjø må sikres. Mot nordvest og sørøst må det sikres 

tilstrekkelig passasje for gående. Tidsrom for uteservering må avklares gjennom egen søknad om 

skjenkebevillingen.

3. Det gis tillatelse til at søker kan disponere 2 båtplasser i nær tilknytning til hotellet til evt. hotellbåt og 

utleiebåt. Gjester henvises til gjestemolo eller andre ledige bryggeplasser i indre havn og i Strandgata. 

Det inngås en egen avtale som regulerer utleieforholdet.

4. Kommunedirektøren gis myndighet til å fremforhandle avtale med søker knyttet til punktene over. 

Avtalen skal til godkjenning i formannskapet.

5. Kommunens rolle i en evt. stiftelse for skulpturparken, økonomiske bidrag, drift og vedlikehold av park 

m.m avklares i egen politisk sak etter at spørsmålet om disponering av kommunal grunn er avklart.

Sak i kommunestyret 24. 

november

Avsluttet Heidi Rødven

17.02.2022 Kommunestyret 22/2 Sluttbehandling av detaljregulering 

for Lørdagsheia gnr. 5 bnr. 5 

Forslagsstiller: Stærk & CO Tiltakshaver: 

Mads Henrik Sandnes

Risør kommunestyre godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 5, i medhold 

av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Før vei SKV2 og VA-anlegg kan bygges ut, skal tiltak 1 og 2 i «Tiltakskart adkomstvei og fortau», datert 

26.03.21 og revidert 26.01.22, være opparbeidet og godkjent som vist i plankartet.

Til planbestemmelsene

3.1.2.8

Hver boenhet skal ha minimum 2 biloppstillingsplasser, unntatt hybelleilighet som 

skal ha minimum 1 biloppstillingsplass.

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å lage et smalere fortau fra Åkvågveien og opp til 

første sving.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

17.02.2022 Kommunestyret 22/3 Frivillighetsstrategi for Risør 

kommune 2022 - 2030

Risør kommunestyre godkjenner Risør kommunes Frivillighetsstrategi 2022-2030 og Handlingsprogram 

for perioden 2022-2026, med følgende endringer:

Til dokumentet Kunnskapsgrunnlag og medvirkning: 

Endre setningen i punkt 3.2 fra: 

Risør kommune ønsker at «frivillighet» i mindre grad forstås som ikke-betalt og ikke-obligatorisk arbeid, 

og i større grad handler om inkludering, gode relasjoner og deltakelse i gode lokalsamfunn. 

Til:  

Risør kommune ønsker at frivillighet handler om inkludering, gode relasjoner og deltakelse i gode 

lokalsamfunn.  

Til handlingsprogrammet: 

Endre setning i handlingsprogrammet siste setning på forsiden fra:  

For å sikre at tiltakene i handlingsprogrammet blir gjennomført, er det viktig at Risør kommunes 

involverte tjenesteområder og de frivillige organisasjonene er informert om tiltakene og tar dem med i 

sine arbeidsplaner og budsjettprosesser. 

Til: For å sikre at tiltakene i handlingsprogrammet blir gjennomført, er det viktig at Risør kommunes 

involverte tjenesteområder og de frivillige organisasjonene er delaktige i utformingen av tiltakene og tar 

dem med i sine arbeidsplaner og budsjettprosesser.   

Til handlingsprogrammet: 

Under målet ”Møteplasser...” Legg til tiltak 2022-2026: Markere frivillighetens år: 

Sammen lager vi et årlig arrangement med faglig innhold og sosial verdi, i forbindelse med Frivillighetens 

Dag 5. desember. Ansvar: Alle 

Prioritering av tiltak i Handlingsprogrammet vurderes årlig og vedtas av kommunestyret sammen med 

behandling av Frivilligsentralens årsrapport.

Andre setning i Handlingsprogram under punktet «Rekruttering og deltakelse: Kompetanseløft og 

synlighet» endres til: 

Alle barn, uavhengig av funksjonsnivå og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til 

å delta jevnlig i minst en organisertfritidsaktivitet sammen med andre barn.

Avsluttet Kamilla Solheim

17.02.2022 Kommunestyret 22/7 Oppfølging av fylling i Lindknuten. 

Sted: Lindknuten, gnr. 16 bnr. 13

Kommunestyret avstår fra å forfølge overtredelsen knyttet til oppfylling nedenfor Lindknuten 12 og 14 

(gnr. 16 bnr. 13) i medhold av plan- og bygningslovens § 32-1, da omfang og konsekvens av overtredelsen 

er begrenset.

Avsluttet Heidi Rødven

17.02.2022 Kommunestyret 22/8 Behandling av søknad om konsesjon 

på erverv av fast eiendom Sted: 

Daleveien 23 gnr. 51 bnr. 3 og 5 Søker: 

Kjetil Koksvik Overdrager: Egelands Verk 

AS

I samsvar med Konsesjonsloven §§ 1, 9, 9a og 11 gir Risør kommunestyre Kjetil Koksvik konsesjon på 

Søndeled lille, gnr 51 bnr 3 og 5.

Det er et vilkår at eiendommen tilflyttes senest 1 år etter tinglyst eierskifte og at eier selv bor på 

eiendommen i minst 5 år, sammenhengende. 

Avsluttet Liv Kirsten Eide

10.02.2022 Formannskapet 22/1 Søknad om kjøp av tilleggsareal til 

bolig Sted: Krantoppen 17 gnr. 16 bnr. 

1088 Kjøper: Glenn Jensen 

Hjemmelshaver av 16/13: Risør kommune

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

kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 13. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 16 bnr. 1088. 

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:

• Det forutsettes at arealet begrenses til et minimum, og at det ikke dannes inneklemte arealer.

• Pris ved salg skal følge formannskapsvedtak 21/103.

• Tilleggstomten skal være behandlet og godkjent etter plan- og bygningsloven.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

10.02.2022 Formannskapet 22/3 Endringssøknad: Bruk av kommunal 

grunn for fremføring av strøm via 

luftstrekk Sted: Risøya 4 gnr. 32  bnr. 2 

Tiltakshavere: Per Arne Dahl mfl. Søker: 

Konsulenttjenester - Halvor Skåli

Formannskapet godkjenner fremføring av strøm via luftstrekk mellom Risøya 23 og 25. Avsluttet Heidi Rødven

10.02.2022 Formannskapet 22/6 Uttalelse til to regionale planer - 

Senterstruktur og handel og Mobilitet

Formannskapet mener planprogrammene som er lagt ut på høring gir en god beskrivelse av målene for 

planene og hvordan planprosessen er tenkt gjennomført. 

Det er positivt at en i arbeidet i størst mulig grad benytter eksisterende samhandlingsarenaer, og at den 

nye samhandlingsstrukturen i Agder tas i bruk. 

Formannskapet anbefaler at det nedsettes en administrativ referansegruppe for planprosessen for hver 

av de to planene. 


Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen
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10.02.2022 Formannskapet 22/7 Padlehuk på Lille Danmark - 

Prosjekt Ro- og padleled Oslofjorden

Formannskapet, som grunneier, godkjenner at det oppføres en padlehuk på Lille Danmark.

Kommunen påtar seg drift og vedlikehold av padlehuken, evt. at det lages en driftsavtale med lag og 

foreninger, fortrinnsvis Risør Ro- og padleklubb og/eller Kystlaget Øster Riisøer.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

10.02.2022 Formannskapet 22/8 Søknad fra Risør seilforening om 

støtte til ny båtrampe på Finnøya

Formannskapet innvilger søknaden, og gir 200 000 kroner i tilskudd til prosjektet. Tilskuddet belastes 

kommunens frie disposisjonsfond. Dersom kommunens søknad til fylkeskommunen innvilges, vil dette 

tilskuddet tilbakeføres til disposisjonsfondet.

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen

10.02.2022 Formannskapet 22/9 Fiskerihavna Risør Samtykke til 

videreskjøting av eiendommen

Formannskapet som grunneier samtykker ikke til en eventuell overdragelse av skjøteavtale dersom 

Solsiden 3 A og B– Risør Fiskemottak AS, seksjoneres.

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

10.02.2022 Formannskapet 22/10 Klage på pris tomt Moland Formannskapet avslår Bjørn Stiansen Holding AS’ klage på det administrative vedtaket om ikke innvilge 

redusert pris på næringstomt på Moland. 

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

10.02.2022 Formannskapet 22/4 Avtale om Sandkleiva offentlig vei 1. Framforhandlet avtale mellom Risør kommune og eier av gnr. 52, bnr 8, Ole Henning Søndeled om 

Sandkleiva godkjennes ikke da den ikke ivaretar allmennhetens ferdselsrett og bruk. 

2. Risør kommune skal ivareta sitt kommunale eierskap til veien gjennom allmennhetens ferdselsrett og 

bruk av veien hele året. Veien skal alltid holdes åpen og farbar, og brøytes og vedlikeholdes av 

kommunen på ordinær måte. 

3. Ved nødvendig utbedring av veien skal det tilkjennes erstatning for medgått grunn på vanlige vilkår.

4. Det ble i budsjettet for 2017 avsatt 200 000 kroner til utbedring, utvidelse og drenering av veien. 

Formannskapet ber rådmannen uten ugrunnet opphold iverksette dette vedtaket straks (jf. Kml 13.1, 

tredje ledd).

Avsluttet Odd Arne Børset

10.02.2022 Formannskapet 22/5 Leieavtale med Aust-Agder 

Turistforening om leie av Randvik gård til 

kystledhytte

Formannskapet godkjenner vedlagte leieavtale.

Formannskapet ber kommunedirektøren igangsette arbeid med å lage en helhetlig forvaltningsplan for 

hele Randvik-området.

Under 

arbeid

Berit Weiby 

Gregersen

09.02.2022 Kulturutvalget 22/2 Saksfremlegg til årshjul til 

Kulturutvalget for 2022

Kulturutvalget vedtar forslag til årshjul for 2022, slik det fremkommer i saksfremlegget. Avsluttet Anna Stina Næss

09.02.2022 Kulturutvalget 22/3 Retningslinjer for tildeling av 

Kulturmidler 2022

Kulturutvalget vedtar de nye retningslinjene for kulturmidlene og retningslinjene blir gjeldende fra og 

med 2022, med følgende endringer:

• Pensjonistforeningen inkluderes sammen med Vi over 60 i utarbeidelse av kriterier for tildeling av 

midler i kategorien Sølvfargede kulturmidler.  

• Endre i punkt 16: fra 3 til 6 måneder 

• Fjerne siste setning i punkt 17: «Dersom idrettsrådet eller kultursjefen ønsker å endre praksis ved disse 

Avsluttet Anna Stina Næss

09.02.2022 Kulturutvalget 22/4 Svar på søknad om 

underskuddsgaranti til konsert i Risør 

Frikirke

Risør kommune dekker underskuddet på kroner 5750 som Risør Frikirke hadde i forbindelse med konsert 

den 13.01.2022. 

Avsluttet Anna Stina Næss

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/4 Avvisning av klage på mindre 

endring av detaljreguleringsplan for 

Holmen Sted: Gnr. 16 bnr. 1262

Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling. Avsluttet Trond Aslaksen

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/5 Behandling av klage på kommunens 

avslag på bygging av anneks Sted: Risøya 

12 gnr. 32 bnr. 15 Tiltakshaver. Christian 

P. Halvorsen Søker: Siv. ark. Einar 

Myraker AS

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

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/6 Klagebehandling - Søknad om 

oppføring av ny bolig med integrert 

garasje Sted: Krankleiva 5 gnr. 16 bnr. 

1392 Tiltakshaver: Wilhelm Haugen 

Søker: CK Nor Bygg AS v/Filip Wik

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

Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse, jfr. § 34 i forvaltningsloven.

Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/7 Klagebehandling - Søknad om 

tilleggstomt Sted: Nøysomheten 5 gnr. 

15 bnr. 480 Søker: Paul Aanonsen

Miljø og teknisk utvalg tar klagen til følge. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Nøysomheten, jf. 

paragraf 19-2 i plan og bygningsloven.

Det er andre friområder i nær tilknytning i begge ender av det lille byggefeltet. Disse vil ivareta 

friluftslivet i området, slik at allmennhetens interesser er ivaretatt i området. 


Avsluttet Ahmed Imad 

Joseph

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/8 Klage: Opparbeidelse av vei, vann, 

avløp, tilhørende parkeringsplasser og 

pumpestasjon Sted: Del av hyttefeltet 

Limkjær (Vestre porthavn) gnr. 26 bnr. 

72 Ansvarlig søker: Konsulenttjenester 

Halvor Skåli Tiltakshaver: Vestre 

Porthavn AS

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

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/9 Klage: Søknad om oppføring av ny 

brygge Sted: Kvernkilen gnr. 3 bnr. 3 

Tiltakshaver: Steinar Lyberg Søker: 

Konsulenttjenester - Halvår Skåli

Miljø og teknisk utvalg viser til saksutredningen og tar klagen til følge i medhold av § 33 i 

forvaltningsloven. Delegert vedtak nr. 21/539-6 opprettholdes.

Avsluttet Heidi Rødven

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/10 Mindre endring av reguleringsplan 

Sted: Sildvika 

Forslagsstiller: Mesel Eiendom AS

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

plan- og bygningsloven.

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/11 Behandling av søknad om mindre 

endring av reguleringsplan for 

Kallarberget Åsvika gnr. 13 bnr. 4

Miljø og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for Kallarberget, i medhold av § 12-

14 i plan- og bygningsloven

Avsluttet Anders Auten 

Pedersen

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/12 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan

Sted: Krags gate 54 og 56, gnr. 16 bnr. 

1419 og 540

Forslagsstiller/tiltakshaver: Risørsenteret 

AS

Planforslag utarbeidet av: Siv.ark. Einar 

Myraker AS, MNAL - NPA

Miljø og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for «Krags gate, Skolegata, 

Hasdalgata, Skoleheia», i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven, på følgende vilkår:

1. Planen endres i samsvar med Alternativ 1.

2. I bestemmelsenes pkt. 2.1.3, første avsnitt, tilføyes: Første etasje skal ha normalstore vinduer mot 

gata og dører skal slå innover. Det kan plantes trær i sprang i vegglivet og på arealet for øvrig, som ikke 

hindrer ferdsel på fortauet eller hindrer sikt.

3. I bestemmelsenes pkt. 2.1.3, første avsnitt, tilføyes: Den laveste delen av bebyggelsen med maks 

gesims på kote +28,5 nærmest Krags gate, skal ha saltak på byggenes hovedtak. På mindre bygningsdeler 

kan det tillates pulttak. Flate tak tillates ikke.

Det tas inn en rekkefølgebestemmelse i ny § 10: Det må utarbeides plan for håndtering av overvann før 

det gis igangsettingstillatelse for andre byggetrinn i område K1.

Avsluttet Heidi Rødven

09.02.2022 Miljø- og teknisk 

utvalg

22/13 Søknad om mindre endring av 

reguleringsplan Skarvannet Øst, del av 

gnr. 23 bnr. 2 og gnr. 24 bnr. 1 og 5 

Forslagsstiller: AT Skog Tiltakshaver: Kittil 

Røysland Jr.

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

Skarvannnet Øst, i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven, på følgende vilkår:

1. Friluftsområde i forkant av tomt 1 og 8 beholdes som i gjeldende plan

2. Pkt. 5.4.3 b) tilføyes: Anneks og bod på tomter innenfor 100-metersbeltet fra sjø, skal plasseres 

innenfor byggegrense på tomtene.

Avsluttet Heidi Rødven

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.

Det ble gjennomført folkemøte 

på Søndeled 19. april. Se vedtak i 

sak 22/53 i kommunstyret 

30.06.2022

Avsluttet Berit Weiby 

Gregersen
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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.

Generealforsamlingen i 2022 har 

vedtatt å ikke gå videre med 

endring av organisasjonsform 

eller salg av aksjer. Vurderes på 

nytt i 2023

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

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.

Vedtak i sak 22/14 i 

kommunestyret 31. mars.

Avsluttet 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 endelig  behandling i 

2023.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

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. 

Uttlånssentral etableres i 

Sykehusgata 7. Kulturutvalget og 

rådene ble orientert i 

novembermøtene. 

Avsluttet Knut Jost Arntzen

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. Saken utsatt i påvente av signaler 

fra Høyre.

Under 

arbeid

Heidi Rødven

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.

Første avsnitt følges opp i sak 

22/29 Landstrømsanlegg 

Dampskipskaia (28.04.2022). 

Andre avsnitt følges opp i sak 

22/30 Hurtigladestasjoner for 

Elbil (28.04.2022) 

Avsluttet Einar Werner 

Frøyna

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 2023.

Under 

arbeid

Einar Werner 

Frøyna

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 tilbakemelding fra 

Statsforvalteren. 

Under 

arbeid

Heidi Rødven

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 

våren 2023.

Under 

arbeid

Berit Weiby 

Gregersen

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.

Avsluttet Bård Vestøl 

Birkedal

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

Avsluttet Heidi Rødven

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.  Politisk sak våren 2023.

Under 

arbeid

Einar Werner 

Frøyna
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11.02.2021 Formannskapet 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.

Avsluttet Heidi Rødven

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

Dette blir en del av 

innkjøpsstrategien som kommer 

til politisk behandling i 2022/2023

Under 

arbeid

Halvor Halvorsen

31.12.2020 HP/ØP 2021 6 p) Styrke barneskolene på Hope og 

Søndeled

Kommunestyret 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.

Avsluttet Kamilla Solheim

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

Ikke prioritert i 2022, vurderes 

sammen med kommuneplanens 

arealdel i 2023.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

31.12.2020 HP/ØP 2021 2.4.2 Reguleringsplan for Risør sentrum Plankart og bestemmelser m.m. kommer til politisk godkjenning første halvdel

2021.

Se vedtak i sak 22/70 i 

kommunestyret 29.09.2022

Avsluttet Kamilla Solheim

31.12.2020 HP/ØP 2021 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. 

Se vedtak i sak 22/3. Avsluttet Kamilla Solheim

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

Kommer til politisk behandling i 

2023.

Under 

arbeid

Kamilla Solheim

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

HP/ØP 2023 - 2026 Avsluttet Kamilla Solheim

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

Mulig samarbeidsprosjekt i 

østregionen knyttet til kontroll 

av avløpsanlegg.

Under 

arbeid

Heidi Rødven

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

Politisk sak våren 2023. Under 

arbeid

Malin Paust

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

29.10.2020 Bystyret 20/148 Kommunale strandarealer 

Tangen og Kastellet

Vedtakstekst for lang - Trykk her for å se vedtak Se vedtak i sak 22/17 Gustavs 

pønt og Kastellveien 20 og 28 - 

Mulighetsstudie (31.03.2022)

Avsluttet Heidi Rødven
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Saker til oppfølging - Helse og omsorg
Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

24.11.2022 Kommunestyret 22/101 Bærekraftige 

oppvekst, helse- og 

omsorgstjenester Østre 

Agder 2022

Risør kommune vedtar å:

1. Innføre en metode (verktøy) til å prioritere aktivitet og tidlig innsats 

(«Innsatstrapp) som sikrer forebygging og helsefremmende arbeid for 

innbyggerne

2. Opprette en tverrfaglig partssammensatt arbeidsgruppe knyttet til 

kommunens ledelse og hvor både økonomi, samfunnsutvikling og personrettede 

tjenester er representert

3. Innarbeide «Innsatstrappen» i kommuneplanens samfunnsdel og legge den til 

grunn i arbeidet med handlings - og økonomiplan 

4. Utforme og iverksette en kommunikasjonsstrategi for å sikre effektiv 

innbyggerdialog, medvirkning fra pårørende og deltakelse fra frivillige

Avsluttet Per Christian 

Andersen

30.06.2022 Kommunestyret 22/59 Fastlegetjenester i 

Risør kommune

1. I HP/ØP 2023-2026 tas det sikte på å innarbeide et prosjekt med etablering av 

et nytt samlokalisert legesenter på toppen av dagens korttidsavdeling på 

Frydenborgsenteret 

2. Alle legekontorene i Risør kommune samlokaliseres i det nye senteret når det 

er klart til å tas i bruk.

3. Det er ønskelig at kommunen samarbeider med legene om å ta i bruk nye 

arbeidsformer som hjemmebesøk og videokonsultasjoner. Det er også aktuelt 

for legene å ha fysiske besøk utenfor kontoret dersom de har mange personer 

på sin liste fra ett geografisk område utenfor sentrum; som for eksempel 

Søndeled. Kommunens ansvar blir da å tilrettelegge for et satellitt-kontor med 

nødvendige systemer og utstyr. 

4. Kommunedirektøren gis i fullmakt å vurdere å utlyse en ny fastlege/LIS 1 

(turnuslege) i Risør kommune. Stillingen innarbeides i HP/ØP 2023 – 2026.

Avsluttet Bjørn Haugersveen

19.05.2022 Kommunestyret 22/45 Fornying av avtale 

med Av-og-til

Risør kommune fornyer avtalen med kampanjeorganisasjonen for Alkovett «Av-

og-til», med fem nye år.

Utvalgte fokusområder fra tidligere videreføres: Båt- og badeliv, samvær med 

barn og unge, folkehelse (tidligere “livskriser”) og idrett.  

Avsluttet Elin Vinvand 

Evensen

11.05.2022 Eldrerådet 22/5 Høring - Varsel om 

oppstart av 

kommuneplanens 

samfunnsdel 2023 -2035 

og høring av planprogram - 

Risør kommune

Eldrerådet ønsker å medvirke til kommuneplanens samfunnsdel gjennom sine 

møter i planperioden. Dette kan gjerne gjøres gjennom diskusjoner av konkrete 

temaer og problemstillinger slik det framkomme i punkt 7.1 i planen. 

Avsluttet Sunniva Helland

11.05.2022 Råd for personer 

med funksjons-

nedsettelser

22/8 Høring - Varsel om 

oppstart av 

kommuneplanens 

samfunnsdel 2023 -2035 

og høring av planprogram - 

Risør kommune

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser understreker behovet for å 

komme tidlig inn for å ha reell innflytelse og deltakelse i prosessen. 

Det er ønskelig at samfunnsplanlegger kommer regelmessig i Rådet for å 

orientere og drøfte planen.  


Avsluttet Sunniva Helland

28.04.2022 Kommunestyret 22/33 Orienteringssak - 

Svar på spørsmål stilt i 

forbindelse med 

behandling av sak 22/15 

Anmodning om bosetting 

av flyktninger fra Ukraina

Saken tas til orientering Avsluttet Trond Aslaksen

20.04.2022 Livsløpsutvalget 22/9 Lokal handlingsplan 

for LHBTIQ-personer - 

avgrensning og formål

1. Livsløpsutvalget ber administrasjonen om å utarbeide en plan for LHBTIQ med 

utgangspunkt i Sak 22/9 i Livsløpsutvalget.

2. Livsløpsutvalget utpeker Anette Lunner (H), Hanne Trine Helland Ellefsen (R) 

og Ole Henrik Grønn (Ap) til referansegruppe i arbeidet.

3. Det er ønskelig å gjennomføre et folkemøte om temaet.

Drøftingssak 22/9 behandlet i 

Livsløpsutvalget 20. april - politisk sak 

før sommeren 2023.

Under 

arbeid

Malin Paust

17.02.2022 Kommunestyret 22/4 Revidert 

smittevernplan

Kommunestyret vedtar den vedlagte smittevernplanen Avsluttet Hans Tomter

17.02.2022 Kommunestyret 22/6 Vertskommuneavtale 

Familie for første gang

Risør kommune inngår vertskommunesamarbeid jm. Lov om kommuner og 

Fylkeskommuner av 22.06.18 nr. 83 (kommuneloven) §20-2 om administrativt 

vertskommunesamarbeid med Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, 

Vegårshei, Kristiansand, Gjerstad, Tvedestrand, Vennesla, Iveland og Lindesnes 

kommune om prosjektet Familie for første gang. Kristiansand kommune har 

hovedansvar i vertskommunesamarbeidet.

Avsluttet Inger Urfjell Asdal

17.02.2022 Kommunestyret 22/9 Kontroll av 

tobakkssalg - innføring av 

årlig tilsynsavgift

Risør kommune innfører en årlig tilsynsavgift for steder som selger tobakksvarer 

og - surrogater (som e-sigaretter og urtesnus). Avgiften gjøres gjeldende fra og 

med 2022. 

Tilsynsavgift baseres på selvkost-prinsippet og settes fra og med 2022 til 2000 

kroner for fast salg og 1000 kr for midlertidig salg».

Avsluttet Sunniva Helland

09.02.2022 Eldrerådet 22/2 Årsmelding 2021 - 

Eldrerådet

Vedlagte årsmelding for 2021 for Eldrerådet vedtas. Avsluttet

09.02.2022 Råd for personer 

med funksjons-

nedsettelser

22/2 Årsmelding 2021 - 

Råd for personer med 

funksjonsnedsettelser

Vedlagte årsmelding for 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

vedtas.

Avsluttet

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 - Følges videre opp 

i sak 22/9

Avsluttet Per Christian 

Andersen

31.12.2020 HP/ØP 2021 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. Avsluttet Per Christian 

Andersen
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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 

Under bygging. Avsluttet Per Christian 

Andersen
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Saker til oppfølging - skole og barnehage
Møtedato Organ Politisk sak Vedtak Kommentar Status Ansvar

15.12.2022 Kommunestyret 22/118 Søknad om 

økonomisk støtte til 

Tysklandstur

Kommunestyret innvilger ikke økonomisk støtte til Tysklandstur 2023 utover 

den avtalte kompensasjonen for gjestelærere. 

Avsluttet Beate Aas

29.09.2022 Kommunestyret 22/72 Tilstandsrapport 

for grunnskolen 2021 

inkludert årsmelding for 

område skole og 

barnehage

Risør kommunestyre tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 inkludert 

årsmelding for område skole og barnehage til orientering.

Avsluttet Beate Aas

29.09.2022 Kommunestyret 22/73 Oppvekstplan - om 

forebyggende arbeid i 

inkluderende fellesskap, 

tidlig innsats, individuell 

tilrettelegging og 

tverrfaglig oppfølging ved 

behov

Oppvekstplan 2022-2023 vedtas slik den er lagt fram fra kommunedirektøren. 

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2020 utgår som selvstendig 

plandokument og temaet videreføres som en integrert del av Oppvekstplanen 

og via kommunens hjemmeside. 

Ordet «Utviklende» legges til under Hovedmål 2.1. andre setning. Setningen blir 

da: «Hovedmålet for Oppvekstplanen er at Risør skal være et trygt, 

inkluderende og utviklende samfunn for alle barn og unge,» 

Psykisk helses fremtidige innsats konkretiseres.

Saksbehandler samarbeider med psykisk helse for å få inn konkret tekst før 

behandling av saken i kommunestyret.

Saksbehandler og psykisk helses konkretiserte tekst erstatter punkt 5.8 i 

oppvekstplanen:  

5.8 Psykisk helse

Psykisk helse legger Innsatstrappa til grunn for tildeling av tjenester. Enheten 

planlegger å styre ressurser inn mot barn og unge. Dette gjøres blant annet ved 

å organisere tjenesten i team. 

Tilbud til barn og unge som er etablert/under etablering høsten 2022: 

• Målgruppa for tilbud som Rask psykisk helsehjelp er endret til 6 år og oppover.

• Det fattes vedtak om plass på Tankevirus, kurs i mestring av depresjon (KID) 

og kurs i mestring av belastning (KIB) 

• Miljøterapeut har gruppetilbud og individuell oppfølging på ungdomsskolen 

en dag i uka

• Psykiatrisk sykepleier har drop-in på videregående skole en dag i uka 

Tilbudene skal utvikles og gis i tett samarbeid mellom psykisk helse, skolene, 

Avsluttet Malin Paust

29.09.2022 Kommunestyret 22/81 Interpellasjoner til 

kommunestyret 29. 

september

Interpellasjon fra Silje Ibsen (Ap) og Tove Hansen (Ap) om mulig endring i 

skolestruktur; 8-13 skole. Ordfører ser flere utfordringer enn muligheter, men 

interpellasjonen er interessant, og den 

fortjener at kommunedirektøren utarbeider en sak på dette i løpet av høsten 

der politikerne får et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å 

ta stilling til om dette er noe å vurdere videre eller om det skal skrinlegges.

Kommunedirektøren vil invitere til et 

dialogmøte med politikere (Livsløpsutvalget 

og formannskapet) og ledelsen ved Risør 

videregående skole - følges opp i prosjektet 

om skolestruktur 2023. (HP/ØP)

Avsluttet Beate Aas

29.09.2022 Kommunestyret 22/81 Interpellasjoner til 

kommunestyret 29. 

september

Interpellasjon fra Anette Lunner (H) om utenfor-regnskap. Tilbakemeldingen fra 

kommunedirektøren er altså at han vil se nærmere på hva dette verktøyet er og 

hva det kan løse og deretter vurdere om dette er noe Risør kommune kan ha 

nytte av og eventuelt ta i bruk. 

Politisk sak første halvår 2023. Under arbeid Malin Paust

31.03.2022 Kommunestyret 22/23 Rullering av 

vedtekter for 

Fargeskrinet, Hope og 

Trollstua barnehager

Kommunestyret vedtar de vedlagte vedtektene for Hope, Fargeskrinet og 

Trollstua.

Avsluttet Janne Broms

17.02.2022 Kommunestyret 22/12 Interpellasjoner til 

kommunestyret 17. 

februar 2022

Interpellasjon fra Kjell Macdonald (H) og Christian Axelsen (H) om et sted å 

være for ungdommen.

28.04.2022: Kjell Macdonald (H) stilte 

spørsmål om status i arbeidet, og mulighet 

for befaring. Kommunalsjef Beate Aas svarte i 

møtet at kommunen er i gang med arbeidet.  - 

 politisk sak i oktober 2022.

Avsluttet Beate Aas

14.02.2022 Kontrollutvalget 3/22 Oppfølging av tilsyn 

med spesialundervisning

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ber om å få oversendt 

kommunens tilbakemelding på oppfølgingen av tilsynet i skolesektoren. 

Kontrollutvalget ber om å få oversendt statsforvalterens bekreftelse på at 

tilsyneme er lukket når disse foreligger.

Kommunes tilbakemelding på tilsynene er 

tilsendt kontrollutvalget 24.08.2022. - Sak 

30/22 Ny oppfølging av tilsyn med 

spesialundervisning - saken utsettes til neste 

møte (20. oktober)

Avsluttet Beate Aas

09.02.2022 Livsløpsutvalget 22/3 Rangering av 

søknader i Bufdirs 

tilskuddsordning 

Inkludering av barn og 

unge 2022

Livsløpsutvalget rangerer søknadene fra eksterne aktører slik:

1. Drive For Life AS/WePlay Risør

2. Humlens Have AS/Feriekoloni for barn og unge med spesielle behov

Kommunens egen søknad om tilskudd til Utlånssentral og andre tiltak tas 

foreløpig til orientering.

Avsluttet Malin Paust

31.12.2020 HP/ØP 2021 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.

Avsluttet Beate Aas

26.11.2020 Bystyret 20/159 Revisjon av 

Skolefritidsordningen 

høsten 2020

Risør kommune endrer oppholdstidsberegning 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. Avsluttet Beate Aas
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Sak 21/126 Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 med budsjett 2022
Kommunestyrets vedtak Se vedtak her.

Med hjemmel i kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsplan og økonomiplan

 for 2022-2025 med budsjett for 2022

Tiltakt fra handlingsprogram og vedtak fra kommunstyrets behandling av HP/ØP i sak 21/126 er listet opp under. 

Tiltakene i handlingsprogramet er stortert per sektor.

Tiltak Vedtak/Tekst HP Kommentar Status Ansvarlig

Kommunedirektør

500-1 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. 

Kr. 300.000 (D)

Avsluttet - tiltak 

videreføres 

Benedicte 

Tynes

500-2

Omstilling og fornying

Behovet for omstilling 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 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 og fornying. Kr. 200.000 (D)

Avsluttet - tiltak 

videreføres 

Benedicte 

Tynes

100-1 Reduksjon Kirkelig 

fellesråd

Tilskuddet til Risør Kirkelig Fellesråd (KFR) reduseres i 

planperioden. KFR vurderes på lik linje med øvrige 

kommunale enheter mht rammeøkning og komp for 

lønnsvekst, og må også være med når kommunen må 

kutte. Risør kommune står for inveserteringer i 

kirkegårder, mens tidligere har KFR stått for 

investeringer i kirkebygg. I 2021 har også kirkebygg blitt 

lagt på den kommunale virksomheten, og belastes 

dermed direkte kommunens økonomi. KOSTRA tall viser 

at Risør kommune bruker mer penger pr innbygger på 

Den norske Kirke og kirkegårder (kr.787) enn både 

landet u/oslo (kr.652), kostragruppe 1 (kr.722) og Agder 

(kr.696). Totalt sett utgjør forskjellene mellom 

kr.440.000 og 914.000 i 2020.

Ikke vedtatt, jfr PV 05/22 Omgjort

100-2 Kutt utgifter politiske 

møter

Tiltaket søker å redusere kommunens utgifter til 

politiske møter. Legges fram en egen sak om dette så 

tidlig som mulig på nyåret. Aktuelle tiltak kan være: 1) 

Legge ned Livsløpsutvalget (innsparing ca. 50.000), 2) 

Halvparten av kommunestyremøtene på kveldstid 

(innsparing ca. 50.000), 3) Andre kutt knyttet til 

servering, streaming m.m.

Ikke vedtatt, jfr. PV 06/22 Omgjort

100-3 Egenkapitalinnskudd KLP

Som medeier i pensjonsselskapet KLP må kommunen 

bidra med et obligatorisk egenkapitalinnskudd. 

Finansieres fra ubundne investeringsfond. 

Kr. 2.050.000 (I)

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

100-4 Startlånsordning 

Husbanken

Risør kommune låner midler av Husbanken og 

videreformidler lån til kommunens innbyggere med 

langvarige økonomiske utfordringer knyttet til 

etablering av egen bolig. Ordningen er behovsprøvd. 

Tiltaket har ingen direkte økonomisk effekt på 

kommunens gjeld eller driftsutgifter, da inntekter og 

utgifter i investerings- og driftsregnskapet forvaltes mot 

fond. Tiltaket er viktig ifht kommunens boligsosiale 

arbeid.

Kr. 20.000.000 (I)

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

500-3 Taksering 

fritidseiendommer og 

næringseiendommer

Etter at kommunen tok i bruk skatteetatens 

formuesverdier som grunnlag for eiendomsskatt, må 

kommunen ut å taksere alle fritidseiendommer og 

næringseiendommer for å etablere et grunnlag for 

utskriving av korrekt eiendomsskatt fra 2023

Kr. 1.500.000 (D)

Ikke gjennomført - 

nytt vedtak i HP/ØP 

2024-27

Halvor 

Halvorsen

500-4 Eiendomsskatt og 

næringseiendom etter 

taksering

Takseringsarbeid forventes ferdig høsten 22, og fra 

2023 kan det skrives ut eiendomsskatt på nytt grunnlag 

på fritidsboliger og næringseiendom. 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.

Økt inntekt fra 2023. Ingen aktivitet i 2022 Avsluttet Halvor 

Halvorsen

500-5

Utgifter valg

Det avholdes valg hvert annet år som påfører 

kommunen ekstra utgifter ifm gjennomføring. Det 

avsettes kr.250.000 hvert annet år i planperioden.

Økt inntekt fra 2023. Ingen aktivitet i 2022 Avsluttet Trond 

Aslaksen

500-6

Tilskudd Risør by A/S

I økonomiplanen 2021-2024 vedtok kommunestyret 

desember 2020 at tilskuddet i 2021 skulle være på 1 

mill, men fra 2022 og ut planperioden skal det 

reduseres til kr. 750.000. Jfr. avtalen med Risør By AS 

skal Risør kommune som eier av ca 33% av selskapet 

bidra med opp til 50% av selskapets totale 

markedsbidrag. Siden opprettelsen av selskapet i 2015, 

har kommunen årlig bidratt med langt mer enn 50 % av 

markedsbidraget. 

Avsluttet Halvor 

Halvorsen

Skole og barnehage
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400-1

Effektiviseringstiltak VIRK

Våre elever i Risør voksenopplæring er voksne 

innvandrere som er stort sett ferdig med 

introduksjonsprogammet og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Elevene får nå tilbud om 

grunnskoleopplæring for voksne over 16 år som har 

behov for opplæring i fagene matematikk, norsk, 

naturfag, engelsk og samfunnsfag. Denne overgangen 

gir mindre tilskudd til kommunen. Vi må se på 

organisering, dimensjonering, finansiering og 

kostnadsfordeling. 

Kr. -500.000 (D)

Ikke gjennomført 

pga økt antall elever

Beate Aas

400-2

Effektiviseringstiltak Risør 

u.skole

Tiltakene for å imøtekomme effektiviseringstiltak er at 

Risør ungdomsskole vil redusere med 1 stilling. Skolen 

er likevel fortsatt innenfor lærernorm. Skolen vil se på 

organisering av/og tilbud om valgfag og fordypningsfag, 

samtidig redusere delingstimer. Administrasjonen 

reduseres med 0,4 stilling.

Kr. -500.000 (D)

Ikke gjennomført Beate Aas

400-3

Effektiviseringstiltak Risør 

b.skole og SFO

Aktuelle områder/tiltak: 1) Bedre utnyttelse av 

ressurslærere som skolen ansatte etter tildeling av 

ekstra midler på grunn av lærernorm. 2) 

Spesialundervisning, 3) Klassedeling (fra 3 til 2 

paralleller). Tiltaket må også sees i sammenheng med 

tiltaket "Strukturelle endringer innenfor 

oppvekstområdet". Det starter rund 30 barn i 1. klasse 

2022. Det er en reduksjon i elevtallet på over 15 elever 

fra 2021. 

Økonomisk effekt fra 2023 Ikke gjennomført Beate Aas

400-4

Effektiviseringstiltak Søndeled 

skole og SFO

Elevtallet på Søndeled skole er synkende, og det blir 

færre førsteklassinger til høsten. Ut i fra tall i Vigilo er 

det 5 førskolebarn i Fargeskrinet barnehage pr. 

01.10.2021. For å møte disse utfordringene må 

Søndeled skole slå sammen klasser, se på ressurser til 

elever med behov for spesialundervisning og tilpasset 

opplæring.

Kr -400.000 (D)

Ikke gjennomført Beate Aas

400-5

Effektiviseringstiltak Hope 

oppvekstsenter

Hope oppvekstsenter vil effektivisere bemanningen i 

barnehagen og slå sammen grupper i skolen. Skolen vil 

ha storklasser fra 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn i deler av 

skolehverdagen. Hope oppvekssenter har 4 

førskolebarn. 

Kr. 400.000 (D)

Ikke gjennomført Beate Aas

400-6

Strukturelle endringer innenfor 

skole og barnehage

Demografisk utvikling i årene som kommer og utsikter 

til en stadig trangere kommuneøkonomi, gjør det 

nødvendig å se på endringer også innenfor dette 

området, på samme måte som innenfor helse- og 

omsorgsområdet der endringstakten er betydelig 

høyere. Skoleresultatene forsvarer heller ikke at dagens 

skolestruktur skal ligge uforandret. Tilsvarende 

vurderinger gjøres i alle våre nabokommuner, bla. 

bygger Tvedestrand kommune ny sentral barneskole 

som skal stå ferdig i 2023, med en forventet innsparing 

for området på ca. 10 mill pr. år. Kommunedirektøren 

vil innen 1. halvår 2022 legge fram en politisk sak der 

alternative løsninger for strukturelle endringer innenfor 

skole-/ barnehageområdet blir belyst. Aktuelle tiltak kan 

bla. være: Slå sammen Risør bsk og Risør usk til 1-10 

skole, hente hjem Røislandselevene til Søndeled skole, 

overføring av hele eller deler skoledelen fra Hope skole 

til Risør bsk (evt. til Risør skole 1-10). Stedlig ledelse, 

ansatte og tillitsvalgte skal involveres på en god måte i 

arbeidet med denne saken.

Økonomisk effekt fra 2023 Videreført i eget 

titak i hp/øp 23-27 

Beate Aas

Samfunnsutvikling

200-1

HP kommunale kaier og havn

Tiltak for havneanlegg og kaier ihht vedlegg 7 

Kr. 1.050.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-2

HP nærmiljø og trafikksikkerhet

Tiltak for nærmiljø og trafikksikkerhet ihht vedlegg 8. 

Det tilstrebes å delfinansiere tiltak med eksterne 

tilskudd. Utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan vil mest 

sannsynlig føre til flere tiltak i perioden. 

Kr. 220.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-3

Rønningsåsen

Tiltaket er gjennomført i henhold til politiske vedtak. 

Tiltaket innebærer salg løpende gjennom planperioden, 

hvor salgsinntektene går til finansiering av andre 

investeringsprosjekter. Det er vanskelig å anslå hva som 

er sannsynlige salgsinntekter. Kommunedirektøren har 

lagt til grunn salg av 1-2 tomter pr. år.

Kr. -1.000.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-4

Oppgradering kartgrunnlag

Kommunen er forpliktet til å ha et oppdatert 

kartgrunnlag og er med i et Geovekst-samarbeid med 

Statens Kartverket og de andre kommunene på Agder. 

Det settes av kr. 150 hvert år til dette arbeidet. 

Kr. 150.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-5

HP Vann og avløp

Hovedplan for Vann og Avløp ihht vedlegg 3. Tiltak i 

planen kan omprioriteres innenfor planperioden for å 

optimalisere gjennomføringen av prosjektene.

Kr. 2.200.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-6

HP biler, maskiner og annet 

utstyr

Innkjøp og utskiftningsplan for biler og utstyr til bruk i 

Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Vedlegg 2. El-

biler prioriteres der det er mulig. 

Kr. 280.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim
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200-7

Behovsplan standardheving 

kommunale bygg

Tiltak i henhold til oversikt over vedlikeholds- og 

oppgraderingsbehov i kommunale bygg. Vedlegg 5. 

Kommunedirektøren har lagt inn 3 mill i årlige 

investeringer for å møte vedlikeholdsetterslepet. 

Kr. 3.000.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-8

Svømmehall, rehab eller nybygg

Bystyret vedtok i sak 102/18 å utrede alternative 

løsninger for ny svømmehall i Risør kommune. Arbeidet 

er godt igang, og kommunestyret vedtok høsten 2021 

prosjektplan for forprosjektet. Som redegjort for flere 

steder i handlingsprogram/økonomiplan, har 

kommunedirektøren konkludert med at han ikke kan 

tilrå at dette prosjektet gjennomføres i planperioden. 

Begrunnelsen for dette er kommunens høye gjeldsnivå, 

utsikter til økt rente og derav effekten en slik 

lånekostnad vil ha på driftsøkonomien. Dagens anlegg 

fungerer teknisk sett tilfredsstillende, selv om det 

selvsagt er preget av alder og mange års omfattende 

bruk. Anlegget trenger derfor en oppussing for at det 

skal se bedre ut. Kommunedirektøren vil vurdere dette 

som et tiltak i økonomiplanen for 2023-2026.

Ikke vedtatt, jfr. PV 01/22 Omgjort Kamilla 

Solheim

200-9

HP tiltak friluftsliv

Tiltak i henhold til vedlegg 6. Det søkes tilskuddsmidler 

der det er mulig.

Kr. 650.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-10

HP kommunale veier

Tiltak for oppgradering av kommunale veier ihht 

handlingsplan i vedlegg 4.

Kr. 2.150.000 (I)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-11

Parkeringsløsning i sentrum 

inkludert lynlading

Potensielt kjøp av aksjer i Risør Parkering AS for å bedre 

parkeringskapasiteten i sentrum. Aksjekjøpet 

finansieres av ubundne investeringsfond, og forutsetter 

en salgsopsjon/gjenkjøpsavtale. Tiltaket vil også kunne 

bedre muligheten for lynlading / hurtiglading i Risør 

sentrum. Aksjekjøpet kommer som egen sak til politisk 

behandling i november/desember, og bevilgningen 

beror på et positivt politisk vedtak om dette.

Ikke vedtatt

Se egen sak om dette

Omgjort Kamilla 

Solheim

200-12

Minnelund Søndeled kirkegård

Etablering av navnet minnelund på Søndeled Kirkegård 

ihht innspill fra Kirkevergen. 

Kr. 420.000 (I)  i 2025

420.000 i 2025 Kamilla 

Solheim

200-13

Landsstrømsanlegg 

Dampskipskaia

Kommunestyret vedtok i september 2021 at det skal 

etableres et landstrømsanlegg på Dampskipskaia. 

Tiltaket er esitmert til å koste kr. 500.000

Kr. 500.000 (I)

Tiltak utgår - se vedtak i sak 22/29 Landstrømsanlegg 

Dampskipskaia - 28.04.2022

Tiltak utgår Kamilla 

Solheim

200-14

Brannverntiltak kommunale 

bygg

Kommunedirektøren avsetter 2,4 mill i drift til lukking 

av brannavvik i kommunale bygg. Tiltakene vises i 

vedlegg 5,1. Tiltaket dekkes av disposisjonsfondsmidler 

da det er engangskostnader for å imøtekomme 

forskriftskrav utfra dagens bruk.

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-15

Vedlikehold kommunale bygg

Kommunedirektøren avsetter 2 mill i drift til å arbeide 

med vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg. 

Tiltakene vises i vedlegg 5 og dekkes av 

disposisjonsfondsmidler da det er en engangskonstnad 

for å imøtekomme et vedlikeholdsetterslep. Vedlegget 5 

viser en oversikt over behovet som ligger i planperioden 

med anslag på kostnad til de enkelte tiltak. Enhet for 

eiendom prioriterer midlene på tiltakene innenfor 

tildelt ramme.

Gjennomført Kamilla 

Solheim

200-16

Effektiviseringstiltak sektor 

samfunnsutvikling

Effektiviseringstiltaket må møtes med redusert 

bemanning innen sektoren. 

Kr -500.000 (D)

Ikke gjennomført Kamilla 

Solheim

200-17

Byjubileum

Det avsettes kr. 400.000 fordelt over 2022 og 2023 til 

planlegging og gjennomføring av byjubileumet i 2023. 

Det er etablert en intern arbeidsgruppe som ledes av 

kultursjefen. Midlene dekkes av disposisjonsfond da det 

er engangskostnader.

Kr. 300.000 (D)

Gjennomført Kamilla 

Solheim

Helse og omsorg

300-1

Ny interkommunal legevakt

Sørlandet sykehus HF har bidratt til med en tomt i 

tilknytning til dagens sykehus. På denne tomten er det 

planlagt en bygning, som i tillegg til legevakt for 

regionen, som også omfatter Nissedal og Fyresdal, skal 

gi plass til det interkommunale KØH-tilbudet og til en 

avklaringsavdeling for Arendal kommune. Kostnaden til 

denne avdelingen dekkes i sin helhet av Arendal 

kommune. Bygget er planlagt i tett samarbeid med 

arbeidstakere og brukere. Det forventes ferdig ved 

årsskiftet 2022-2023. Kommunene har gitt sin 

tilslutning til at investeringskostnaden knyttet til de 

deler av bygget som skal ha interkommunale funksjoner 

skal fordeles mellom medlemmene i Østre Agder-

samarbeidet ut fra befolkningsandel ved 

byggeprosjektets start. Forpliktelsen for de deltakende 

kommuner inntrer fra 1/1-2023. Prosjektet finansieres i 

byggefasen av vertskommunen, dvs. Arendal kommune. 

Kr. 10.200.000 (I) i 2023

Utbygging i regi av Arendal kommune. Politisk sak 1. halvår 

2022 om finansieringsordning (drift eller investering). 


Gjennomført Trond 

Aslaksen
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300-2

Boliger unge 

funksjonshemmede

Etablering av nytt borettslag i Tyriveien med 6 

leieligheter som, etter ferdigstillelse, skal selges til 6 

unge funksjonshemmede ungdommer. Prosjektet er 

tidligere behandlet og godkjent politisk. Prosjektet 

finansieres av mva-kompensasjon, tilskudd fra 

Husbanken, og salg av borettslagsandeler, og skal 

således ikke gi kommunen noen investeringskostnad. 

Sees i sammenheng med prosjekt "Boliger unge 

funksjonshemmede".

Kr. 22.750.000 (I)

Gjennomført Per Christian 

Andersen

300-3

Oppgradering personalbase 

Tyriveien

Dagens personalbase må oppgraderes da den ikke 

holder tilfredsstillende nivå og ifht etableringen av 

bokollektivet for unge funksjonshemmede.

Kr. 1.000.000 (I)

Gjennomført Per Christian 

Andersen

300-4

Nye psykiatriboliger 

Frydenborgsenteret

Bygging av inntill 4 nye boenheter knyttet til psykiatien 

for å møte behov. Boligene etableres i umiddelbar 

nærhet til tjenesten for rasjonell drift og trygghet for 

brukerne. Prosjektene vil delfinansieres av mva-

kompensasjon og Husbanktilskudd, samt gi fremtidige 

leieinntekter. Investeringen belaster derfor i liten grad 

driftsbudsjettet.

Kr. 14.000.000 (I)

Ikke gjennomført 

pga bortfall av 

tilskudd

Per Christian 

Andersen

300-5

Sansehage Frydenborgsenteret

Ved avdeling for personer med demens er det behov 

for en sammenkobling og oppgradering av utearealet 

slik at beboerne kan vandre trygt i eget område.

Kr. 500.000 (I)

Gjennomført Per Christian 

Andersen

300-6

Oppgradering 

personalgarderober 

hjemmetjenesten

Dagens garderobeløsninger tilfredsstiller ikke 

standarden og kapasiteten som kreves.

Kr. 600.000 (I)

Gjennomført Per Christian 

Andersen

300-7

Solskjerming 

Frydenborgsenteret

Temperaturen på avdelingen for personer med demens 

kan bli svært høy i sommerhalvåret og det er behov for 

skjerming.

Kr. 160.000 (I)

Per Christian 

Andersen

300-8

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. 

Kr. 500.000 (I)

Gjennomført Per Christian 

Andersen

300-9

Samlokalisering leger m.m

Kommunestyret vedtok i sak 20/59 at det skal arbeides 

med en samlokalisering av alle legene. 

Kommunedirektøren vil følge opp denne beslutningen 

med et forstudie som belyser hvilke muligheter vi har 

og hvordan dette kan løses. I saken må det også sees på 

hvilke implikasjoner dette har for øvrig kommunal 

bygningsmasse i tilknytning til Risør sentrum og 

hvordan dette kan løses. Vi forutsetter bruk av egne 

ressurser til dette arbeidet, evt. tilgjengelige midler i 

budsjettet for 2022.

Politisk sak til kommunestyret første halvår 2022. Gjennomført Per Christian 

Andersen

Tillegg og endringer politiske 

vedtak (PV) Kommunestyret 

16.12.21

PV 01/22

Ny svømmehall

Svømmehall legges inn igjen i handlingsprogram og 

økonomiplan. Det gir ekstra gjeldsbelastning på 

kommunen, og dermed også i renter og 

avdragsbelastning på driftsbudsjettet, men en ny 

svømmehall er også en viktig investering i Risørs 

attraktivitet, ikke minst for barn og unge. Vi tar ikke 

stilling til hvordan svømmehallen skal bygges og hvor 

mye prosjektet vil koste nå, men vi legger inn igjen de 

50 millioner kroner siste år (2025) i økonomiplanen som 

Kommunedirektøren har tatt ut. Inndekning til 

investeringen er ved låneopptak. Konsekvenser for 

driftsbudsjettet i 2026, grunnet økte renteutgifter og 

avdrag, avklares før behandling av neste økonomiplan-

periode. Kommunestyret ønsker ikke unødvendig 

utsettelse av det innledende 

planarbeidet/forstudiet/stedsvalget for svømmehall. Vi 

ber kommunedirektøren jobbe videre med prosjektet 

og legge fram en sak om stedsvalg i løpet av vinter/vår 

som en første etappe i bygging av ny svømmehall. 

50.000.000 (I) i 2025 Gjennomført Kamilla 

Solheim

PV 02/22

Lynladere 


Her må det arbeides videre i samarbeid med private 

utbyggere og søkes støtte fra offentlige ordninger. 

Kommunen intensiverer dette arbeidet for å få flere 

ladere. 

Totale utgifter 1 500 000 kr, finansiering med 500 000 

kr fra investeringsfond pluss statstilskudd på  1 000 000 

kr.

Det fremmes en sak til politisk behandling våren 2022 Gjennomført Kamilla 

Solheim

PV 03/22

Grunnbemanning enhet 

sykehjem

For å oppnå flere heltidsstillinger og for generelt å 

imøtekomme behovene settes av 1,5 mill. kr til økt 

grunnbemanning. Bakgrunn: Belastningen på 

sykehjemsenheten er økende og bekymringsfull. Det er 

krevende med rekruttering, særlig sykepleiere, men 

ytterligere vekt på heltids-kultur kan sikre rekruttering 

av flere faggrupper. samhandlingsreformen og praksis 

på sykehus gjør at sykehjemmet nå får beboere som 

tidligere fikk behandling eller tilsyn på sykehus. 

Inndekning fra Tilleggsprop.

Gjennomført Per Christian 

Andersen
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PV 04/22

Renere by

Det er tydelige tilbakemeldinger fra handlende og andre 

som bruker og besøker Risør sentrum. Det er for mye 

søppel i gatene, det er for få søppeldunker og de 

tømmer ikke ofte nok. Dette gjelder særlig sommerstid, 

da byen bør framstå fra sin beste side. Det bør også 

holdes mer orden i kommunale bed og parker. Det 

settes av 200 000 kr til prosjekt renere by. Der det er 

mulig bør arbeidet utføres av ungdom som søker 

feriejobb eller andre som trenger arbeidstrening og 

sysselsetting. Dette gjennomføres som en prøveordning 

i 2022, evalueres og legges seinere inn i budsjettet. 

Inndekkes i 2022 fra disposisjonsfond.

Gjennomført Kamilla 

Solheim

PV 05/22

Kirkelig fellesråd

Sikres videre drift og bemanning. 274 000 kr legges 

tilbake i budsjettet i forhold til kommunedirektørens 

budsjettframlegg. inndekning: Tilleggsprop.

Forslag til kutt annuleres

Jfr. tiltak 100-1

Gjennomført Halvor 

Halvorsen

PV 06/22

Politisk arbeid

Viktig at det legges til rette for det lokalpolitiske 

arbeidet på en god måte. Foreslått kutt på 100 000 

kroner legges tilbake i budsjettet. inndekning: 

Tilleggsprop

Forslag til kutt annuleres

Jfr. tiltak 100-2

Gjennomført Halvor 

Halvorsen

PV 07/22

Vedlikehold kommunale 

bygninger, styrking av 

vaktmesterressurs

Godt vedlikehold av kommunale bygninger er viktig og 

erstatter stadige behov for omfattende rehabilitering 

eller nybygg. Vaktmestertjeneste styrkes. Budsjettet 

styrkes med 450 000. Inndekning Tilleggsprop.

Gjennomført Kamilla 

Solheim

PV 08/22

Holdningsskapende skoleturer 

Risør ungdomsskole

Det er viktig at Risør kommune fortsetter legger til rette 

for at tiendeklassene ved Risør ungdomsskole fortsatt 

kan reise med Aktive Fredsreiser på holdningsskapende 

skoleturer sammen med lærere. Dette inkluderes da i 

undervisningen. Tiltaket støttes med 150 000 kr. 

Inndekning Tilleggsprop.

Gjennomført Beate Aas

PV 09/22

Satsing på klimaarbeid, 

næringsutvikling og 

byggesaksbehandling

Risør kommune skal satse på lokalt klima-arbeid og 

næringsutvikling. Vi er grunnleggende bekymret for 

kapasiteten på disse områdene og vurderer hvor 

pengene kan brukes best for å styre dette arbeidet 

samlet sett slik at dyktige og motiverte medarbeidere 

kan gjennomføre viktige oppgaver. En hypotese er at 

enhet for plan og byggesak bør tilføres mer ressurser. 

Det er viktig for utbyggere og næringsutviklere at vi 

raskt gjennomfører planarbeid og 

byggesaksbehandling. Arbeidet med klima, 

næringsutvikling og byggesaksbehandling styrkes med 

400 000 kr. inndekning: Tilleggsprop.

Gjennomført Kamilla 

Solheim

PV 10/22

Frelsesarmeens arbeid støttes

Frelsesarmeens arbeid støttes med 50 000 kr. 

Inndekning: Inndekkes fra disposisjonsfond

Gjennomført Halvor 

Halvorsen

PV 11/22

Plan for investering i solceller, 

brønner osv. samt enøk-tiltak

Kommunen utarbeider en overordna plan for 

investeringer ny teknologi som f.eks. solceller, 

energibrønner og jordvarme for eksisterende 

kommunale bygg og ser det i sammenheng med med 

kommunens plan for enøk-tiltak. Det utarbeides en plan 

for prioriterte investeringer for fem til ti bygninger, der 

tiltak som vil gi best energi- og økonomisk effekt 

prioriteres. Det settes av 50000 til ekstern ekspertise, 

og det forutsettes at kommunen i tillegg bruker egne 

ressurser til arbeidet. Planen legges fram høsten 2022 

med sikte på å innarbeide investeringer i 2023-

budsjettet. Inndekkes fra disposisjonsfond.

Gjennomført - 

Enøkinvisteringene 

er synliggjort i eget 

vedlegg 5B i HP/ØP

Kamilla 

Solheim

PV 12/22

Styrke arbeidet for barn og 

unge fra familier med 

vedvarende lavinntekt

Øke den kommunale innsatsen for å lette situasjonen 

for barnefamilier med vedvarende fattigdom med til 

sammen 300 000. Det satses spesielt på: a. Støtte til 

sikring av etablering av utstyrs-sentral, b. Universelle 

tiltak, men som i særlig grad treffer barn og unge fra 

familier som sliter økonomisk. Administreres i nært 

samarbeid med Frivilligsentralen og Ungdomsrådet, c. 

Skolefrokost i barne/ungdomsskolen, basert på 

erfaringer fra egen og andre kommuner. Inndekkes fra 

Tilleggsprop.

Gjennomført Kamilla 

Solheim

PV 13/22

Ekstra støtte til Risør 

byjubileum

Ekstra støtte til Risør byjubileum, 100 000 kr ekstra i 

2022. Inndekning fra disposisjonsfond.

Gjennomført Halvor 

Halvorsen

PV 14/22

Rehabilitering ballbinge 

Søndeled skole

Risør kommunestyre rehabiliterer ballbingen på 

Søndeled skole i 2022. Denne rehabiliteringen ble 

vedtatt 25.11.21.  

Kostnad 300 000 kr.

Inndekning: Disposisjonsfond.

Gjennomført - 

søknad utarbeidet 

og prioritert for 

søknadsrunde i 2023

Kamilla 

Solheim

PV 15/22

Utviklingsarbeid knyttet til 

Risør som destinasjon 

(tekstforslag)

Kommunestyret igangsetter et arbeid – «Risør som 

Destinasjon» - med målsetning om å beskrive og 

planlegge hvordan vi kan utvikle og profilere Risør som 

besøkskommune i tillegg til å være en god 

bostedskommune. Kommunedirektøren kommer 

tilbake til kommunestyret i løpet av april 2022 med 

forslag til mandat, organisering og evt. kostnader til 

innleie av ekstern hjelp for å gjennomføre prosjektet. 

Arbeidet knyttet opp mot samfunnsdelen i 

Kommuneplanen.

Gjennomført - 

inngår i 

kommuneplanens 

samfunnsdel.

Kamilla 

Solheim

PV 16/22

Parkeringsområder ved 

båtplasser i Buvika 

(tekstforslag)

Kommunen utarbeider en regulering og plan for 

istandsetting av parkeringsområdet ved båtplassene i 

Buvika. Arbeidet innarbeides i kommunens planer og 

budsjett.

Gjennomført Kamilla 

Solheim
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PV 17/22

Revisjon finans- og 

økonomireglement

Kommunedirektøren fremlegger sak om revisjon av 

finans- og økonomireglementene til politisk behandling. 

Saken sluttbehandles i Kommunestyret.

Kommer til politisk 

behandling i 2023

Halvor 

Halvorsen

PV 18/22 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.

Gjennomført Beate Aas

PV 19/22 Forebyggende arbeid 

rettet mot barn og ungdoms 

psykisk helse

Kommunedirektøren arbeider videre med tiltak innen 

psykisk helse rettet mot barn og ungdom. Fokuset er 

hverdagsmestring og hjelp til å komme seg ut i 

meningsfull aktivitet. Konkrete tiltak vurderes i 

livsløpsutvalg og behandles i bystyret der det kreves 

økonomisk inndekning.

Gjennomført - 

ressurser (100 % 

stilling) tilført 

helsestasjon/barnesk

olen

Beate Aas
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