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Godkjenning av innkalling og referat
Trafikksikkerhetsplan v/Samfunnsplanlegger Berit W. Gregersen og Anette Lunner
Byjubileet og Avspark 2.0 v/Kultursjef Anna Stina Næss
Orientering om frivilligstrategi v/Kultursjef Anna Stina Næss
Ungdata.
Koronasituasjon
Rådets egne saker
Ingen egne saker.
Godkjenning av årsmelding for Risør ungdomsråd
Eventuelt
Risør videregående skole v/Ordførere
Spørsmål om det er ønskelig å ta opp russituasjonen blant ungdom i neste møte.
Evaluering av møtet

Referat:
Saksnr.
1/22
2/22

Sak
Godkjenning av innkalling og referat
Ok
Trafikksikkerhetsplan v/Samfunnsplanlegger Berit W. Gregersen og Anette Lunner
PowerPoint-presentasjon følger som vedlegg.
Risør kommune skal lage ny trafikksikkerhetsplan. Planen skal inneholde en liste over alle
tiltak vi skal gjøre for å bedre trafikksikkerheten langs veiene i kommunen.
Tiltakene er både holdningsskapende tiltak (undervisning på skolen, holdningskampanjer og
lignende) og fysiske tiltak (fortau, fotgjengerfelt, gatelys og lignende).
Innspill fra rådet:

Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Besøksadresse:
Org.nr.:

www.risor.kommune.no/
Postboks 158, 4952 RISØR
Furumoveien 1, 4950 RISØR
964977402

Telefon:
E-post:

+47 37 14 96 00
post@risor.kommune.no

Forslag til holdningsskapende tiltak:
 Oppfordre ungdom til å bruke refleks.
 Viser til kampanje fra Risør VGS hvor det deles ut refleks – konkurranse hvor det
lages video. Trafikk-ambassadører – felles prosjekt for VGS i fylket. Samlinger hvor
trafikk-ambassadørene lærer mye, og skal gå til bake til skolene å gjennomføre 3-5
tiltak. (refleks, russebil, rygg inn – kjør ut)
 Opplever at det gjøres mye trafikksikkerhetsarbeid på VGS, men ikke på
ungdomsskolen.
 Forslag om å gjøre noe lignende som VGS på ungdomsskolen – Fokus på myke
trafikanter og rus og trafikk.
 Bruke konkurranser- premiering.
 Støtter forslag om at VGS-elever bidrar inn i undervisningen på ungdomsskolen.
 Kjenner ikke til at «Ikke tøft å være død» har vært gjennomført på ungdomsskolen.
Forslag til fysiske tiltak:
 Bussholdeplassen v/barneskolen trenger lys. Ser ikke fotgjengerovergangen.
 Forslag om å fjerne gangfeltet, dersom det ikke er mulig – skilte bedre.
 Gatelys ved Linken bør forbedres.
 Bakken bak Circle K trenger lys.
 Dårlig brøyting og strøing av fortau.
 For smale fortau ved Randvikbakken til barneskolen. For mange gående – må sykle
ut i veien.
 Strø bakken fra Frydenborg bh til VGS.
 Mange hull i veiene
 Fortau er viktigere enn tette hull
 Utvide henteplassen v/barneskolen – utbedre parkering
 Ønsker man at folk skal gå, må snarveier/fortau være brøytet.
Lenke til siden om trafikksikkerhetsplan hvor en kan komme med innspill:
Trafikksikkerhetsplan 2022 - 2026 - Risør (risor.kommune.no)
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Byjubileet og Avspark 2.0 v/Kultursjef Anna Stina Næss
PowerPoint-presentasjon som vedlegg.
Anna Stina ønsker at ungdomsrådet blir med på Avspark 2.0 – 1. mars kl. 17.00 på Risør
rådhus, og tenker igjennom om de har ideer de kan ta med seg til møtet. Jmf. siste bilde i
PowerPoint.
Det er avsatt 300 000 kr til byjubileet i år. Hvordan de skal brukes blir bestemt i mars.
Innspill:
 En av rådets medlemmer deltok på «Avspark» sist, og foreslo LAN. Det er enkelt å
planlegge. Utfordringen er kostnadene. Anna Stina ber vedkommende ta kontakt
med henne. Mulig å søke kulturmidler og prøve ut arrangementet i år.
 Forslag om å leie bade-park slik som på Tjenna i Tvedestrand, og ha det tilgjengelig
en periode på en strand i Risør.
(Se også kommentar under sak 10/22 Evaluering av møtet)
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Orientering om frivilligstrategi v/Kultursjef Anna Stina Næss
PowerPoint følger som vedlegg.
Vedlagt ligger også utkast til Handlingsprogram for frivilligstrategi. Det jobbes fortsatt med
detaljene. Handlingsprogrammet skal til til bystyret i februar.
Innspill:
 Ønske om et sted å henge uten at det er noe program/opplegg.
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Positiv til utlånssentral
Positiv til mer åpen hall, men tror det er lurt med kameraovervåking. Bekymring for
hærverk.
Informasjon om tilbudene må kommuniseres på sosiale medier. Instagram for de
eldste, og TikTok for de yngre. Få hjelp av ungdom som er gode på sosiale medier.
Ønske om punktliste på hva som kreves for å få kultur-midler. Kan en for eksempel
arrangere noe for klassetrinnet uten at andre er invitert?

På spørsmål om hva en bør gjøre for å nå de ungdommene som gjør hærverk foreslås
taggevegg.
5/22

Ungdata
Ungdata er en spørreundersøkelse på ungdomsskolen og VGS. Tema i undersøkelsen ble
sendt ut i innkallingen. Gjennomføres nå i uke 4-10.
Spørsmål til rådet:
 Er det interesse for ungdataresultatene blant ungdom?
 Hvordan komme i dialog med ungdom om resultatene?
 Ønsker rådet å få lagt frem funnene? Hvilke tema er dere i så tilfelle mest opptatt
av?
Innspill:
 Mange ungdom er interessert i å få vite resultatene av undersøkelsen.
 Ønske om at resultatene sendes ut til elevrådsrepresentantene, slik at de får sett
igjennom og diskutert med andre elever før presentasjon i elevrådet.
 Ønskelig med presentasjon i Ungdomsråd hvor både ungdomsskolen og VGS er
representert.
 Lurt å gi elevene tilbakemelding på hva Ungdata tallene brukes til. Hva som har vært
gjort i etterkant av tidligere undersøkelser.
 Positive til en liten filmsnutt som vises i forkant av gjennomføring i klasserommet
med informasjon om hva som er gjort og hvordan kommunen vil bruke tallene.
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Koronasituasjon
Voksne er bekymret for ungdommen som har vært i en pandemi i snart 2 år. Ordfører tar
innspill videre til kommune og fylkeskommune.
Innspill:
 Noen syns hjemmeskole har vært godt - Får jobbet mer effektivt, lært det på sin
egen måte. Andre syns det er bedre å være på skolen og lære det man skal – føler at
en «faller bak» når en ikke får undervisning. Har vært bra med 50/50
skole/hjemmeskole.
 Godt at ungdom har blitt prioritert og fått være på skolen, og blitt prioritert i forhold
til hallbruk ol. Syns det har vært bra at en har fått leve nærmest normalt.
 Lei av restriksjoner, lei av å bruke munnbind. Noe har blitt vane, og en har tilpasset
seg.
 Lei av at ikke arrangement/parker er åpne.
 Vanskelig å ikke kunne inkludere alle i det sosiale livet.
 Oppgitt over at en har grønt nivå på skolene, men ikke kan være flere sammen
hjemme.
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Rådets egne saker
Ingen egne saker.
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Godkjenning av årsmelding for Risør ungdomsråd
Årsmeldingen er sendt ut i forkant av møtet. Se vedlegg.
Årsmeldingen godkjennes
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Eventuelt
Risør videregående skole v/Ordførere
Spørsmål til rådet:
Kommer det tydelig nok frem de kvalitetene som Risør vgs. har?
Er rådgiverne på ungdomsskolen flinke nok til å få frem hvor bra det er på Risør VGS?
Innspill:
 Kammerater vil velge Tvedestrand fordi det er en finere skole. Risør bør pusses opp
på utsiden.
 Fikk høre mer om skolen i Tvedestrand da en skulle velge.
 I Tvedestrand kan en samles selv om en skal gå på ulike linjer.
 Når en venter på bussen, kan en bli i kantina.
 Mange ser det som positiv at det i Tvedestrand er mye folk, og at en kan treffe nye
mennesker. Andre har venner i nabokommunene som skal gå i Tvedestrand.
 Fra utsiden ser Tvedestrand ut til å være et bedre enn Risør. Viktig å få frem at en i
Risør har et bedre miljø.
 Ønske om at busstilbudet til Risør VGS blir bedre.
 Noen velger Tvedestrand fordi de trenger en ny start etter ungdomsskolen.
Spørsmål om det er ønskelig å ta opp russituasjonen blant ungdom i neste møte.
Rådet er positiv til å ta opp saken. Følgende spørsmål vil bli stilt:
 Hvordan opplever ungdom selv bruken av rus blant ungdom på ungdomsskole og
VGS?
 Voksne er bekymret. Er ungdom bekymret?
 Hva bør de voksne/skolen gjøre for å forebygge?
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Evaluering av møtet
Rådet opplever at det blir brukt for mye tid på promotering av andre møter jmf. Avspark.
Ønsker saksbehandler å få med ungdom må de rekruttere andre plasser, og heller spørre
ungdomsrådet om råd til hvor de bør henvende seg for å rekruttere ungdom.

Med hilsen

Elin Vinvand Evensen
+47 37149600
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
Mottakere: Pia Røysland Henriksen
Sindre Slaatten Sollid
Gabriel Moland Kittelsen
Frida Lindgren Hødnebø
Øystein Olsen Paulsen
Tuva Hansen
Kopi til:

Ordfører /v Per Kristian Lunden
Kommunedirektør /v Trond Aslaksen
Samfunnsutvikling /v Berit Weiby Gregersen
Enhet kultur /v Anna Stina Næss
Politisk sekretariat /v Sunniva Helland
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