Kommunedirektørens oppfølging av bystyrets vedtak 2020

Lukkede saker fra perioden 01.01.2020-31.12.2020 – For videre oppfølging av åpne saker se egen oversikt.
Møtedato Politisk sak
17.12.20 Bystyret: 20/185
Åpningstider utelivsbransjen
jula 2020

Vedtak
Slik smittesituasjonen er pr. dags dato ser ikke Bystyret at
det er grunnlag for å vedta ytterligere begrensninger i
åpningstidene for serveringsstedene i Risør kommune,
utover de gjeldende nasjonale bestemmelsene.

Kommentar

Status
Lukket

Ansvar
Risør kommune

Vedtak er
Lukket
videreformidlet til
Vestfold, Telemark og
Agder
kontrollutvalgssekreta
riat IKS

Risør kommune

Lukket

Samfunnsutvikli
ng

Dersom smittesituasjonen i vesentlig grad skulle endre seg
i negativ retning fram mot jul, vil saken måtte vurderes på
nytt og behandles etter Smittevernloven § 4-1 5. avsnitt
som slår fast at «i hastesaker kan kommunelegen utøve
den myndighet kommunestyret har etter denne paragraf.»
17.12.20 Bystyret: 20/183 Inntreden
av nye eiere i Vestfold,
Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat
IKS og endringer i
selskapsavtale fra
01.01.2021

Risør bystyre vedtar selskapsavtalen som den foreligger.

17.12.20 Bystyret: 20/181 Endring av
gebyrregulativ (forskrift) for
plan, byggesak,
kart/oppmåling, eiendom og
landbruk

Risør bystyre godkjenner nytt «Gebyrregulativ for Enhet for
plan og byggesak 2021» med hjemmel i:
• § 33-1 i plan- og bygningsloven (gebyrer for planer og
byggesaker)
• § 32 første ledd i matrikkelloven, jfr. § 16 i
matrikkelforskriften (kart, oppmåling og delingssaker)

Møtedato Politisk sak

Vedtak
• § 52 a i forurensningsloven (utslippssaker)

Kommentar

Status

Ansvar

17.12.20 Bystyret: 20/180 Oppfølging Risør bystyre ber kommunedirektøren følge opp overfor
av blåskjellanlegg i seks
Fiskeridirektoratet slik at den myndigheten som har gitt
områder i Risør kommune
Agder Mussels AS konsesjon til drift av anleggene som nå
er uten aktiv drift også tar ansvar for at det gjennomføres
Tiltakshaver: Agder Mussels opprydning.
AS
Risør bystyre ber kommunedirektøren anmelde Agder
Konsesjonsansvarlig:
Mussels AS for brudd på forurensningsloven § 28 og
Fiskeridirektoratet
akvakulturloven § 31.

Lukket

Samfunnsutvikli
ng

17.12.20 Bystyret: 20/179 Prissetting
av næringstomter i Risør
kommune

Lukket

Samfunnsutvikli
ng

• § 33 i havne- og farvannsloven, jfr. § 1 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 01.01.21.

Prisene for næringstomter på de nye arealene på
Hestemyr justeres til kr 200 pr m2 for små og store tomter.
Prisrammen for delvis opparbeidet næringstomter på
Moland justeres for å samsvare med prisene på Hestemyr.
På grunn av redusert tilgjengelighet etter at E18 tas bort,
og fordi det her er behov for mer fleksible priser, settes
prisspennet for henholdsvis store og små tomter til kr 200250 pr m2, og kr 250-350 pr m2.
Prising av råtomter og tilleggstomter skal samkjøres og
justeres i henhold til SSBs konsumprisindeks med basis i
2010- nivå. Prisen settes med det til kr 85 pr. m2 i 2020.

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Fremover skal alle priser justeres årlig etter SSBs
konsumprisindeks.

Kommentar

Status

Ansvar

Bystyret tilbakefører kr 3,0 millioner fra lokalt næringsfond
til disposisjonsfond. Tilbakeføringen øremerkes
«Utbygging fiber bredbånd, utvikling/mulighetsstudie nytt
Risørkryss fv. 416/E-18».

Lukket

Samfunnsutvikli
ng

17.12.20 Bystyret: 20/177 Anmodning Risør kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om å
om bosetting av flyktninger
bosette 10 flyktninger i 2021.
2021
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året kan
kommunen være i stand til å bosette ytterligere 10
flyktninger hvis dette f.eks. er 2 – 3 barnefamilier. Om det
er enslige voksne mener vi det er forsvarlig å bosette 5
flyktninger i tillegg til anmodningen på 10.

Lukket

NAV

Lukket

Samfunnsutvikli
ng

I særlige tilfeller kan kommunedirektøren forhandle pris
med den enkelte kjøper, men der prisnivået avviker fra
rammene skissert over, skal saken vurderes av
formannskapet.
17.12.20 Bystyret: 20/178 Bruk av
kommunalt næringsfond til
utviklingstiltak

I den grad Risør kommune kan påvirke utvalget av
flyktninger som kan komme til Risør, ønsker vi flyktninger
fra Moria-leiren velkommen til Risør. Spesielt gjelder det
familier fra leiren som allerede har bodd i Risør og som har
venner og nettverk i kommunen.
26.11.20 Bystyret: 20/174 Endring i
selskapsavtale IKS Aust
Agder museum og arkiv

Risør kommune godkjenner at «Agder fylkeskommune»
overtar alle eierandeler og forpliktelser fra tidligere eier
«Aust-Agder fylkeskommune» gjeldende fra 1.1.2020.
Bystyret vedtar vedlagte selskapsavtale og tilhørende
samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under nye avtaler.

Møtedato Politisk sak
Vedtak
26.11.20 Bystyret: 20/172
Følgende prioritering av innkomne søknader om
Prioriteringav spillemidler for spillemidler for tildelingsåret 2021 vedtas. Nærmiljøanlegg
tildelingsåret 2021
1. Aktivitetsområde - Kjempesteinsmyra

Kommentar

Status
Lukket

Ansvar
Samfunnsutvikli
ng

20.11.20 Bystyret: 20/171 Valg av
Tom Hommefoss (R) velges som nytt varamedlem i miljønytt varamedlem til Miljø- og og teknisk utvalg. Han erstatter
teknisk utvalg som
Hege Kirkhusmo som femte vara.
følge av innvilget fritak fra
politiske verv Hege
Kirkhusmo, Rødt

Lukket

Risør kommune

26.11.20 Bystyret: 20/170 Søknad om
permisjon fra alle
folkevalgte verv frem til
20.06.2021 - Sara Sægrov
Ruud (V)

Søknad fra Sara Sægrov Ruud (V) om permisjon fra alle
folkevalgte verv frem til 20.06.2021
imøtekommes.
1. vara for Venstre i formannskapet, Stian Lund, trer inn
som fast medlem av formannskapet i permisjonsperioden
frem til 20.06.2021.
Heidi Paulsen (V) velges som 2. vararepresentant til
kulturutvalget i permisjonsperioden frem
til 20.06.2021.

Lukket

Risør kommune

26.11.20 Bystyret: 20/169 Møteplan
politiske råd og utvalg 2021

Det avholdes bystyremøte i januar. Møtet benyttes i
hovedsak til politikeropplæring.

Lukket

Risør kommune

2. Trimpark - Urheia 3. Trimpark - Vormli, Søndeled
Ordinært anlegg
1. Skatebane/betongpark - Kjempesteinsmyra
2. Risør fotballklubb - Kjempesteinsmyra
3. Risør seilforening - Finnøya
4. Risør havbadforening - Dampskipsbrygga, Strandgata

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Den vedlagte møteplanen for 2021 godkjennes (med
korrigert januarmøte).

26.11.20 Bystyret: 20/166 Utredning
av overgangslærerordning
barnehage og
skole/SFO

Kommentar

Status

Ansvar

Risør kommune innfører ikke overgangslærerordning
mellom barnehage og skole/SFO.

Lukket

Oppvekst

26.11.20 Bystyret: 20/163
Eierskapsmelding 2020

Eierskapsmelding 2020 for Risør kommune vedtas slik den
er lagt fram fra
kommunedirektøren. Dette innebærer at Risør kommunes
representasjon i styret til Risør By
heretter utnevnes og besettes politisk.
Følgende punkt legges til i eierskapsstrategien:
«Der det i styringsdokumenter (vedtekter eller
samarbeidsavtaler) ikke fremgår hvordan
kommunens politiske representanter til styrende organer
velges, skal utnevnelsen foretas av
en valgkomite bestående av ordfører, varaordfører og
representant fra opposisjonen.
Valgkomiteen avgjør om den enkelte utnevnelse skal tas
opp til videre vurdering i
formannskap eller bystyret.»
Aksjeselskapene Lisand, Jobbklar/Durapart og RTA legges
under politisk styring (Ikke kommunedirektøren).
Risør kommune skal føre en aktiv eierskapspolitikk.

Lukket

Samfunnsutvikli
ng

26.11.20 Bystyret: 20/161
Prosjektmanual for Risør
kommune - Revisjon nr 2,
høsten 2020

Bystyret tar «Prosjektmanual felles for alle enheter» til
orientering. Fastsettes som Kommunedirektøren interne
manual. For prosjekter hvor Bystyret/politisk utvalg er
oppdragsgiver (se punkt 3.1 i manualen) kan
vedkommende organ sette bestemte vilkår for
prosjektgjennomføring i det enkelte prosjekt." Bystyret
fraråder å bruke betegnelsen «styringsgruppe» dersom
gruppen ikke har beslutningsmyndighet i overordnede

Bystyret tar
Lukket
«Prosjektmanual
felles for alle enheter»
til orientering.
Fastsettes som

Samfunnsutvikli
ng

Kommunedirektørens
interne manual. -

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Kommentar
spørsmål. Det skal lages et klimabudsjett og
Vedtak i sak 20/161 i
klimaregnskap for alle prosjekter med en kostnad på 10
bystyret.
millioner eller mer, uten unntak. For prosjekter med en
kostnad på under 10 millioner skal det vurderes i hvert
enkelttilfelle. Avgjørende myndighet for hvorvidt det skal
utarbeides et slikt budsjett/regnskap for prosjekter med en
kostnad på mindre enn 10 millioner skal ligge hos Miljø- og
Teknisk Utvalg. Klimaregnskapet skal vedlegges
sluttrapporten. Ved prosjekter der det oppføres et nybygg
som erstatning for eksisterende bygg, skal klimabudsjettet
og -regnskapet veies opp mot miljøgevinsten i å
oppgradere det eksisterende bygget versus rivning og
nybygg.

Status

Ansvar

Hjemmesiden er nå
oppdatert med riktige
lenker. Det er også
lagt til lenke under
selve
møtekalenderen.

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

29.10.20 Bystyret: oppfølgingssak
Bystyret etterspør bedre
henvisning til
kontrollutvalgets
dokumenter (vetaks.no) på
Risør kommunes
hjemmeside.
29.10.20 Bystyret: 20/157 Fritak fra
politiske verv - søknad fra
Hege K. Kirkhusmo

Søknad fra Hege K. Kirkhusmo (R) om fritak fra sine
politiske verv som vararepresentant i Miljø- og teknisk
utvalg og som vararepresentant i Bystyret imøtekommes ut
valgperioden.
Valg av nytt varamedlem til Miljø- og teknisk utvalg
kommer i egen sak.
Varalista til bystyret blir supplert etter lister ved valget.
Rødts varamedlemsliste til bystyret vil derfor se slik ut:
1. Hanne Helgesen Naas
2. Hanne Trine Helland Ellefsen

Møtedato Politisk sak

Vedtak
3. Paul Andreas Aakerøy
4. Tom-Charles S. Hommefoss
5. Daniel Victor Dahlen
6. Daniel Lee Glaser

29.10.20 Bystyret: 20/156
Kontrollutvalget - Plan for
forvaltningsrevisjon 2020 2023 og plan for
eierskapskontroll 2020 2023

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan for
eierskapskontroll 2020 – 2023 godkjennes med følgende
prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll:
Forvaltningsrevisjon
1. Teknisk forvaltning – Eiendomsforvaltning og investering
• Prosjektstyring og anskaffelser
2. Sektorovergripende
• Budsjettering, økonomistyring og internkontroll med fokus
på oppfølging av politiske vedtak og
konsekvens med bruk av f.eks. OFA.

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Risør kommune

Eierskapskontroll
1. RTA AS
2. Durapart AS
Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta
endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne
definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de
utvalgte områdene i planene.
29.10.20 Bystyret: 20/154 Ny
selskapsavtale for AustAgder revisjon IKS

Risør bystyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for
Aust-Agder Revisjon IKS, der Agder fylkeskommune
overtar eierandelen til Aust-Agder fylkeskommune.

Lukket

Risør kommune

29.10.20 Bystyret: 20/153
Prosjektplan Balanse24

Prosjektplanen blir vedtatt slik den er lagt fram fra
kommunedirektøren, med følgende spesifisering:

Lukket

Risør kommune

Prosjektplanen legger vekt på det viktige og nødvendige
trepartssamarbeidet mellom politisk og administrativ

Møtedato Politisk sak

Vedtak
ledelse og de tillitsvalgte. Prosessen vil kreve at politikere
må ha inngående kunnskap om målsettinger og
prioriteringer for kommunens drift for å gjøre gode
vurderinger. Prosessen må derfor også inkludere
samlinger der enhetsledere, bruker-representanter og
gjerne andre ansatte-representanter med bred faginnsikt
deltar. Det vil sikre bedre beslutningsgrunnlag og bedre
involvering.

29.10.20 Bystyret: 20/152
Planstrategi for Risør
kommune 2020 - 2024, med
endringsforslag etter
offentlig ettersyn

Planstrategien for 2020-2024 vedtas slik den framgår av
vedlegget, med følgende tillegg:

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Risør kommune

Lukket

Plan og byggesak

Det utarbeides en enkel kulturplan som omfatter temaet
«Møteplasser» som oppfølging av innspill fra Agder
fylkeskommune. Kulturutvalget definerer planens rammer
og formål og deltar i planarbeidet. Planen tar utgangspunkt
i Risørs kulturaktiviteter og kulturinstitusjonen, både
frivillige og profesjonelle.
Planens anbefalinger og analyser inngår i
kommuneplanens samfunnsdel som rulleres 2021.
Planen legges til grunn for kommunens planarbeid i
perioden 2020

29.10.20 Bystyret: 20/150
Høringsuttalelse:
Planendringssøknad for
Søndeled kraftverk
Søker/Tiltakshaver:
Fossberg Kraft AS

Risør kommune er positiv til planendringssøknaden for
Søndeled kraftverk. Videreføringen av kraftproduksjon på
Søndeled en viktig for en positiv samfunns- og
næringsutvikling i tettstedet Søndeled og i Risør
kommune. Utbygging ivaretar også et viktig landskapsvern
i et vassdrag med lange historiske røtter fra ulik
næringsvirksomhet gjennom flere hundre år.
Planendringen viser at det tas mer, og etter vår vurdering
tilstrekkelig hensyn til fisken i vassdraget ved valg av en
annen og mer skånsom type turbiner samt økt

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Kommentar
minstevannføring.
Terrenginngrep og tiltak nær sikringssonen rundt Søndeled
kirke må utføres varsomt.
Formannskapet viser forøvrig til tidligere høringsuttalelse
datert 13.10.16, sak 67/16.

Status

Ansvar

29.10.20 Bystyret: 20/147
Tertialrapport 2-2020

Tertialrapport 2-2020 tas til orientering og oppgitte
budsjettreguleringer vedtas.

Lukket

Risør kommune

24.09.20 Bystyret: 20/144 TVaksjonen 2020 - WWF

Risør kommune bevilger kr 30.000,- til TV-aksjonen 2020 –
WWF. Beløpet dekkes av disposisjonsfond.

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

Utbetalt

24.09.20 Bystyret: 20/143
Oppnevning av Risør
ungdomsråd (RUR)
skoleåret 2020/2021

Møteplan for Risør ungdomsråd skoleåret 2020/2021
godkjennes.
24.09.20 Bystyret: 20/142 Forskrift
om godtgjøring, frikjøp og
dekning av utgifter til
folkevalgte i Risør kommune

Bystyret vedtar forskrift om godtgjøring, frikjøp og dekning
av utgifter til folkevalgte i Risør kommune i medhold av
Kommunelovens kapittel 8 og forvaltningslovens kapittel
VII. Forskriften trer i kraft 1. november 2020.
Kommunedirektøren får fullmakt til å innsende og
kunngjøre forskriften som lokal forskrift i Norsk Lovtidend.

Forskrift er sendt til
Lukket
Norsk Lovtidend og er
gjeldende fra
01.11.2020

Risør kommune

24.09.20 Bystyret: 20/141 Valg av
skjønnsmedlemmer 20212024

Risør kommunes forslag til representanter som
skjønnsmedlemmer er følgende:

Kandidatene er
oversendt Agder
fylkeskommune som
gjør endelig vedtak.

Risør kommune

Terje Asdal
Thomas Kildahl

Lukket

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Sven Rosland

Kommentar

Status

Ansvar

24.09.20 Bystyret: 20/140 Felles
Risør bystyre er positive til et felles forliksråd for Østre
Følges videre opp i
forliksråd Østre Agder - valg Agder. Før det regionale samarbeidet etableres med
sak 20/168
av medlemmer
valgte medlemmer, må det avtales og innføres en fast
ordning med godtgjøring og refusjon av tapt
arbeidsfortjeneste for forliksrådets medlemmer.
Godtgjøringen bør forbedres i forhold til dagens satser. I et
nytt felles forliksråd for Østre Agder må det legges til rette
for at leder disponerer en ressurs tilsvarende ca. 60
prosent av et årsverk (arbeidsomfanget tilsvarer inntil tre
dagsverk pr uke). Det bør vurderes en enkel
rekrutteringsprosess for å innstille på leder og medlemmer
av forliksrådet før saken behandles politisk. Et felles
forliksråd for Østre Agder kan iverksettes når dette er brakt
i orden.

Lukket

Risør kommune

24.09.20 Bystyret: 20/139 Ad hocutvalget for
parkeringsanlegg ber om en
økonomisk bevilgning til
arbeidet, samt en utsettelse
for ferdigstillelse.

Bystyret innvilger ad hoc-utvalget for parkeringsanlegg en
utvidet frist for ferdigstillelse, innen utgangen av november
2020, samt en økonomisk ramme på inntil kr. 250.000,-.
Midlene tas fra disposisjonsfond.

Lukket

Samfunnsutviklin
g

24.09.20 Bystyret: 20/138 ICAN
Cities Appeal - opprop for å
vise støtte til FNs forbud
mot atomvåpen

1. Bystyret ber ordføreren signere ICAN Cities Appeal og
oppfordrer andre kommuner til å følge vårt eksempel.

Ordfører har signert
Lukket
ICAN Cities Appeal og
støtter FNs traktat.

Risør kommune

Heidi Rødven

2. Bystyret i Risør er dypt bekymret for den store trusselen
atomvåpen medfører. All bruk av atomvåpen, uavhengig
av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale,
omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og
miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot
atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

Møtedato Politisk sak
24.09.20 Bystyret: 20/137 Rullering
av Tiltaksplanen kapittel 9, i
Plan for anlegg for fysisk
aktivitet og folkehelse, for
søknadsåret 2021

Vedtak
Kommentar
Bystyret vedtar Tiltaksplanen i Plan for anlegg for fysisk
aktivitet og folkehelse, rullert for søknadsåret 2021.
Balløkke på Moen – nærmiljøanlegg. Utbedring av stien fra
Flisvika til Randvik.

Status
Lukket

Ansvar
Samfunnsutviklin
g

24.09.20 Bystyret: 20/136 Regionalt
næringsfond - Endring av
organisasjonsform

Risør bystyre vedtar å delta i et kommunalt
oppgavefellesskap etter kapittel 19 i kommuneloven,
sammen med kommunene Åmli, Tvedestrand, Vegårshei
og Gjerstad. Det er en forutsetning for deltakelse at alle de
nevnte kommuner gjør tilsvarende vedtak. Risør bystyre
vedtar at fondets gjeldende vedtekter (19.06.2020) danner
grunnlaget for en samarbeidsavtale, som tilpasses etter
krav i kommunelovens § 19-4. Det kommunale
oppgavefellesskapet får følgende navn: Regionalt
næringsfond for Østregionen – kommunalt
oppgavefellesskap. Administrasjonen i Vegårshei
kommune delegeres myndigheten til å gjennomføre
organiseringsprosessen på vegne av deltakerkommunene.

Lukket

Samfunnsutviklin
g

24.09.20 Bystyret: 20/135 Høring Forslag til reviderte statlige
planretningslinjer for
differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen.

Risør bystyre har følgende innspill til høring av de statlige
planretningslinjene for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen:

Lukket

Plan og byggesak

1. Risør kommune bør fortsatt ligge i sone 2.
2. Retningslinjene er klargjørende og øker forståelsen av
differensieringen i retningslinjene mellom pressområder og
spredt bebygde strøk.
3. Retningslinjene er tydelige på at lokal handlefrihet økes
samtidig som andre, viktige verdier skal ivaretas av
kommunene gjennom langsiktig og helhetlig planlegging.
4. Retningslinjene bør være tydeligere på at omfanget av
transformasjon av havne- og næringsområder til bolig- og
fritidsområder, må balanseres for å sikre nåværende og

Møtedato Politisk sak

Vedtak
framtidige arbeidsplasser som er avhengige av tilgang til
sjøen.

Kommentar

Status

Ansvar

Risør kommune slutter seg til forslaget til nye vedtekter for
det interkommunale plansamarbeidet etter plan- og
bygningslovens (PBL) kapittel 9 om reguleringsplaner, i
henhold til PBL kap. 12 samt kommunedelplaner i henhold
til PBL kap. 11. Disse vedtektene erstatter gjeldende
vedtekter fra 14. februar 2020. Vedtektene fra 14. februar
2020 gjelder fram til alle de åtte kommunene har sluttet
seg til de nye vedtektene. Bystyret forutsetter at styret og
underutvalget organiserer arbeidet på en slik måte at
vedtakene blir godt forankret i de enkelte
kommunestyrene. Bystyret ber om å bli holdt godt orientert
om planprosessen underveis.

Lukket

Samfunnsutviklin
g

24.09.20 Bystyret: 20/132 E18 Dørdal Risør bystyre slutter seg til forslaget til finansieringsplan for
- Grimstad - Finansiering av felles plankoordinator for E18 Dørdal - Grimstad.
felles plankoordinator
Kommunens andel av kostnadene innarbeides i budsjettet
for 2020 ved 2. tertialrapport og i budsjett for 2021.

Lukket

Samfunnsutviklin
g

24.09.20 Bystyret: 20/131
Saksframlegget oversendes til Nye Veier AS som Risør
Planprogram for E18 Dørdal kommunes høringsinnspill til planprogrammet for E18
- Tvedestrand.
Dørdal – Tvedestrand.
Høringsinnspill fra Risør
kommune

Lukket

Samfunnsutviklin
g

24.09.20 Bystyret: 20/130 Låven på
Randvik - Overføring til
Kystlaget

Lukket

Samfunnsutviklin
g

Kommunens øvrige vurderinger følger av saksframlegget.
24.09.20 Bystyret: 20/133
Interkommunalt
plansamarbeid E18 - Nye
vedtekter for styre og
underutvalg

Risør kommune overfører Låven på Randvik (del av gnr.
15/bnr. 1) til Kystlaget Øster Riisøer med bakgrunn i
vedlagte avtale. Samtidig gis et tilskudd til Kystlaget på kr
100 000 kr for nødvendig rydding og klargjøring. Midlene
tas fra disposisjonsfond.

Møtedato Politisk sak
24.09.20 Bystyret: 20/128 Revisjon
av Skolefritidsordningen

Vedtak
Risør bystyre beslutter å utsette sak 20/128 og ber
administrasjonen utrede alternative økonomiske modeller
for skolefritidsordningen, og komme tilbake til bystyret i
november for behandling. Bystyret ønsker også at
sentrale medarbeidere i SFO blir tatt med på råd.

Kommentar
Følges opp i ny sak
20/159

Status
Lukket

Ansvar
Oppvekst

27.08.20 Spørsmål/oppfølgingssak:
Revisjonsrapport nr 2. Barnevern

Petter Emil Gundersen (H) etterspør revisjonsrapport nr 2.
fra barnevern. Rapporten er ferdig, men er ikke
videreformidlet til bystyrets medlemmer.

Rapporten ble
distribuert i juni. 2020

Lukket

Helse og omsorg

15.09.20. Sendt
Lukket
næringssjef for
oppfølging av
bystyrets behandling:
Kommunen har hatt
en dialog med
Fiskeridirektoratet om
saken, og vi er
anbefalt å avvente.
Foreløpig har vi ingen
rettslig mulighet, da
Agder Mussel fortsatt
har tid på seg til å
rydde opp i henhold til
vedtaket. Dersom de
ikke rydder opp innen
frist vil
Fiskeridirekoratet
samarbeidet med
kommunen og andre
instanser for å finne
en løsning på
opprydding.

Risør kommune

27.08.20 Bystyret: 20/125
Interpellasjonen ble referert og besvart av ordfører.
Interpellasjon fra Stian Lund (Spørsmål og svar i interpellasjonen ligger som vedlegg i
(V) - Agder Mussels AS
sakslisten). Ordfører avviser at dette blir en sak i
Bystyret på dette tidspunkt, men ber om at
kommunedirektøren sjekker opp saken.

Møtedato Politisk sak
27.08.20 Bystyret: 20/119 Fritak fra
politisk verv - Søknad fra
Bisan Mansour, Rødt

Vedtak
Kommentar
Ister Muhamud Ali (Ap) går inn i utvalget som fast medlem.
Varalista blir ikke supplert

Status
Lukket

Ansvar
Risør kommune

27.08.20 Bystyret: 20/117 Valg av
lagerettemedlemmer og
meddommere for perioden
2021-2024

Personene oppgitt på listene ble enstemmig vedtatt.
Listene ligger vedlagt protokollen.

Lukket

Risør kommune

27.08.20 Bystyret: 20/116 Høring Forslag til endringer i planog bygningsloven

Risør bystyre mener at § 19-2 i plan- og bygningsloven har
stor betydning for å sikre at nasjonale og regionale hensyn
ivaretas på en forsvarlig måte i hele landet. Selv om lokalt
selvstyre er viktig for kommunene, har kommunene også
et ansvar for å ivareta interesser som går ut over de rent
lokale og private. Endringen av § 19-2 andre ledd
oppfattes som en innskjerping/tydeliggjøring på den måten
at kommunene ikke har anledning til å gi dispensasjon
dersom nasjonale eller regionale interesser settes
vesentlig til side. Risør bystyre understreker imidlertid at
det forutsetter en tydelig avklaring av hva som er
vesentlige interesser og en god rutine for hvordan de
berørte instansene skal uttale seg i dispensasjonssaker.

Lukket

Samfunnsutviklin
g

Risør bystyre er positiv til at interesseavveiningen mellom
fordeler og ulemper endres fra en kvalifisert overvekt av
fordeler etter en samlet vurdering, til en alminnelig
interesseavveining. Dette fordi disse avveiningene mange
ganger oppleves som teoretiske.
Bystyret stiller spørsmål ved om det er klokt å legge større
vekt på eiendomsretten enn i dag, spesielt i strandsonen,
hvor allmennhetens interesser, også i lys av friluftslovens
bestemmelser, skal veie tungt. En ytterligere vektlegging
av private interesser her, kan på sikt bidra til større
ulikheter mellom kommunene og en økt privatisering av

Møtedato Politisk sak

Vedtak
disse viktige områdene. Også i andre saker kan det være
andre hensyn enn private som bør veie svært tungt.

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Risør kommune

Lukket

Stab økonomi

Bystyret stiller også spørsmål ved om det er klokt å
underlegge interesseavveiningen av fordeler og ulemper,
kommunens frie skjønn. En slik endring vil over tid, kunne
øke ulikhetene mellom kommunene og styrke private
interesser på bekostning av allmennhetens interesser.
Til de øvrige endringene som foreslås har bystyret ingen
merknader.
27.08.20 Bystyret: 20/114 Fjernmøter
i folkevalgte organer

1. Risør bystyre vedtar at bystyret og andre folkevalgte
organer i Risør kommune kan avholde sine møter som
fjernmøter i tråd med kommuneloven § 11-7.
2. Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning.
3. Tilføring i Reglement for politiske organer i Risør
kommune, punkt 3.2 Møteprinsippet: Folkevalgte organer
kan ved behov avholde sine møter som fjernmøter i tråd
med kommuneloven §11-7. Leder av det folkevalgte
organet avgjør dette i samråd med politisk sekretariat.
Beslutning om avholdelse av fjernmøter skal som
hovedregel gjelde hele det folkevalgte organet. Dersom
det er enkelte folkevalgte som er forhindret fra å delta på
fysiske møter eller av andre årsaker har behov for å delta
via fjernmøte, kan dette i særlige tilfeller godkjennes av
leder. Dette må skje i god tid før det aktuelle møtet og etter
skriftlig varsel til møteleder og politisk sekretariat.

27.08.20 Bystyret: 20/112
Tertialrapport 1-2020

Tertialrapport 1-2020 tas til orientering og foreslåtte
budsjettreguleringer vedtas.

Møtedato Politisk sak
18.06.20 Bystyret: 20/110
Frivilligsentralen Søknad om fritak fra
verv som styreleder fra
Anette Lunner (H)

Vedtak
Søknad fra Anette Lunner om fritak fra verv som styreleder i Risør
Frivilligsentral imøtekommes.

Kommentar
Følges videre opp i
enhet for kultur,
med bakgrunn i
politisk sak: 20/38
Avklaring av politisk
vedtak
kulturbudsjettet
2020

Status
Ansvar
Lukket Samfunnsutvikling

18.06.20 Bystyret: 20/109 Tiltak
Storgata sommer 2020

Søknaden fra næringsdrivende i Storgata innvilges. Det stenges av for
biltrafikk i Storgata mellom Kragsgate og Carstensensgate fra 1. juli til og
med 31. juli 2020. En gatebredde på 3,5 meter må til enhver tid være
åpen for utrykningskjøretøy. Det tillates varelevering. Rådmannen
anbefaler at det settes noen enkle vilkår for tillatelsen:

Vedtak er
gjennomført og
tiltaket er evaluert.

Lukket Samfunnsutvikling

• Til enhver tid må det være passasje for utrykningskjøretøy, minimum
3,5 meter.
• Den enkelte butikk eller serveringssted som tar imot varer må sørge for
at det ved varelevering er mulig å komme forbi med utrykningskjøretøy.
• Butikker, serveringssteder, festivaler og arrangementer må ha enkle og
mobile løsninger som sikrer at gateområdene som tas i bruk er ryddige og
rene hver dag.
• Det er tillatt med syklister. Tiltaket evalueres sammen med Risør By AS
og Risør kommune høsten 2020.
18.06.20 Bystyret: 20/108
Interpellasjon fra Silje
Ibsen og Lene
Gunsteinsen (A) Seriøst arbeidsliv

Lest opp og besvart av ordfører

18.06.20 Bystyret: 20/107 Valg av Til klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 – 2023 velges:
klagenemnd for
eiendomsskatt (tidligere Karl Norman Hellerdal - (leder)

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

Møtedato Politisk sak
Skattetakstankenemnd)
for perioden 2019-2023

Vedtak
Helene Frydenberg (nestleder)

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

18.06.20 Bystyret: 20/104
Vedlagte forslag til forskrift om «Folkevalgtes økonomiske godtgjøring og
Forskrift om godtgjøring, permisjoner i Risør kommune» sendes på høring til alle faste kommunale
frikjøp og dekning av
organ oppnevnt av bystyret. Høringsfrist settes til 30. august 2020.
utgifter til folkevalgte

Lukket

Risør kommune

18.06.20 Bystyret: 20/103
Opprettelse av ad hoc-

Lukket Samfunnsutvikling

Tore Skarvang (medlem)
Morten Paulsen (medlem)
Gerd Langmyr (medlem)
Ellen U. Aall Prebensen (medlem)
Vara: Espen Hageli Henriksen Harald A. Eriksen Vidar Dahle Eva Nilsen
Nina Høst Heidi Hødnebø

18.06.20 Bystyret: 20/106 Valg av Til sakkyndig nemnd for perioden 2019 – 2023 velges:
sakkyndig nemnd
Ånon Dalen – (leder)
(tidligere
Skattetakstnemnd) for
Line G. Paulsen (nestleder)
perioden 2019 - 2023
Guttorm Søndeled (medlem)
Vara: Hanne Berit Sveen
Inger Johanne Johannessen
Espen Hageli Henriksen
18.06.20 Bystyret: 20/105
Forskningsløft Østre
Agder

Bystyret slutter seg til forslaget om å opprette prosjektet «Forskningsløft
for kommunene i Østre Agder» som beskrevet i dette saksframlegg. Det
avsettes kr. 5.000.000.- fra Østre Agders fondsmidler, øremerket til
forskning og forskningsdrevet innovasjon.

Bystyret oppretter et ad hoc-utvalg som får følgende mandat: Ad hocutvalget skal innen 01.10.20 legge fram en vurdering av alternativene for
parkeringsanlegg, komme fram til prisanslag på ulike konsepter og gå inn

Møtedato Politisk sak
utvalg for
parkeringsanlegg 2020

Vedtak
i mulighetene for en privat/offentlig finansiering. Utvalget skal også
vurdere behov og størrelse for et slikt anlegg. Det må vurderes både
parkeringsanlegg i fjell og anlegg/bygg i friluft.

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Risør kommune

Utvalget bør legge til grunn utredninger og erfaringer som allerede er
innhentet av Risør kommune og må i tillegg hente erfaringer fra andre
byer, eksempelvis Arendal.
Utvalget må komme tilbake til bystyret med behov for økonomiske midler
dersom utvalget mener det er nødvendig.
Utvalget skal bestå av følgende representanter:
Mona K. Stray Rambo (H) Jens Høibø (A) Jan Einar Henriksen (V) Lill
Jorunn B. Larsen (KrF) Vara: Halvor Skåli (H) Ragni MacQueen Leifson
(A) Espen Hageli Henriksen (V) Gro Øymyr (R) Fra Risør By AS:
Espen Henriksen Unni O. Norman Maria Nemeth Kildal
Administrasjon: Rådmannen, med sin / sine representanter har møte- og
talerett i utvalget og stiller med sekretariat for utvalgets arbeid.
Det drøftes hvorvidt det kan være et problem at Jan Einar Henriksen (V)
også er leder av kontrollutvalget, men det tas opp senere, i forbindelse
med at utvalget legger fram sitt arbeid.
18.06.20 Bystyret: 20/102 Tittel på Stillingstittelen på øverste leder av den kommunale administrasjonen i
kommunens øverste
Risør kommune skal være kommunedirektør.
administrative leder
18.06.20 Bystyret: 20/101 Vedtak
omorganisering av NAV
- krav om
lovlighetskontroll

Bystyret opprettholder tidligere vedtak i sak 20/58, «Omorganisering av
NAV – ny behandling».

Tatt til etterretning

Lukket Samfunnsutvikling

18.06.20 Bystyret: 20/98
Gatemusikant sommerjobb for unge

Bystyret bevilger 50.000 kr til sommerens gatemusikant-tiltak. Tiltaket
ansees for å være et prøveprosjekt sommeren 2020 og dekkes over
kulturbudsjettet. Kultursjefen engasjerer gatemusikanter. Tiltaket
administreres av kultursjefen som også legger frem en plan for

Prøveprosjekt er
gjennomført.

Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak

Vedtak
organiseringen. Tiltaket evalueres i august, evalueringen legges frem for
kulturutvalget.

Kommentar
Prosjektet er
evaluert

Status

Ansvar

18.06.20 Bystyret: 20/95
Ekstramidler til
byggvedlikehold - Bruk
av «Stortingets
tiltakspakke for
aktivitetfremmende
tiltak»

- 1 950 000 til Rådhuset / Branntårnet. Kommunedirektøren vurderer
fordelingen disse to imellom. - 1 000 000 til BKE (Boligkoordinerende
enhet). BKE vurderer hvor behovet er størst, og benytter midlene
deretter. - 50 000 til oppussing av Tyskerbrakka i Urheia. Kommunale
bygg som ligger i vernesonen, eller har historisk verdi, legges ikke ut på
anbud uten spesielle krav til utførende. Det bør inngås spesielle avtaler
som stiller krav til realkompetanse eller formell utdanning innen
bygningsvern og restaurering på arbeider med disse bygningene.

Vedtaket er
gjennomført.

Lukket Samfunnsutvikling

18.06.20 Bystyret: 20/94 Søknad
om fradeling av tre
tomter til boligformål
Sted: Vormeliveien 108
gnr. 53 bnr. 16 Søker:
Mona Bråtane og TomErik Bråtane

Risør bystyre er positiv til at det reguleres for ti boligtomter på deler av
eiendommen 53/16, jfr. § 12-1 i plan- og bygningsloven. Reguleringsplan
med tilhørende dokumenter, må utarbeides av fagkyndige og behandles i
samsvar med plan- og bygningslovens krav.

Lukket Plan og byggesak

18.06.20 Bystyret: 20/93
Videreføring VA mot
Fie/Krabbesund

Bystyret bevilger 21 millioner kroner eks. mva. til kommunale vann- og
avløpsledninger fra Trollbergvika til Krabbesund. Tiltaket finansieres ved
låneopptak. For tilkobling fastsettes anleggsbidraget per abonnent til 40
000 kr for tilkobling mot kommunal vannledning og 45 000 kr for tilkobling
mot kommunal avløpsledning.

Lukket

18.06.20 Bystyret: 20/92
Skjenkebevilling for
enkeltanledning i
Hollenderhagen

Bystyret støtter ikke at det er alkoholservering i Hollenderhagen.

Lukket Samfunnsutvikling

18.06.20 Bystyret: 20/91
Alkoholpolitisk
handlingsplan for Risør
kommune 2020 - 2024

Bystyret vedtar alkoholpolitiske handlingsplan med vedtatte
endringsforslag for perioden 2020 – 2024. Bystyret vedtar at innvilgede
salgs- og skjenkebevillinger forlenges for perioden 30.06.2020 – 30.06.
2024.

Lukket Samfunnsutvikling

Eiendom og
tekniske tjenester

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Bystyret tar følgende ønskede endringer fra NAV inn i planen:

Kommentar

Status

Ansvar

Kulturkoordinator er
ansatt på bakgrunn
av vedtak i Bystyret
18.06.20.

Lukket Samfunnsutvikling

- Planens punkt 3.2.3. Årlig informasjon om cannabisbruk på vgs – her er
også NAV ved ung-team med sammen med ungdomskontakt.
- Planens punkt 5.6.1. Nytt kulepunkt der det fremkommer at
sosialtjenesten i NAV innen område samfunnsutvikling er høringsinstans.
- Planens punkt 7.7. Her står det at sosialtjenesten er høringspartner. Det
bør stå NAV.
I planens punkt 7.4.3 Alkoholfrie livsområder strykes kulepunkt seks
«Torvet».
I planens punkt 7.4.3 tas inn et nytt kulepunkt «Hollenderhagen».
I planens punkt 7.4.3 tilføyes følgende: «Det gis kun skjenkebevilling på
Torvet ved arrangementer i regi av festivalene.»
28.05.20 Bystyret: 20/87
Interpellasjon fra Knut
Henning Thygesen (R) Kulturkoordinator

Knut Henning Thygesen redegjorde for interpellasjonen. Dette ble
etterfulgt av et ordskifte. Ordfører bestemte at saken ikke skulle tas opp til
behandling. Rådmannen opplyste om at søknadsfristen på stillingen er 1.
juni, men at han ville avvente ansettelse til etter bystyremøte 18.06.20.
Rådmannen vil lage en sak til behandling i kulturutvalg og bystyre for å
avklare denne saken. * * (Sak behandles i Kulturutvalget 10. juni og i
Bystyret 18. juni)

28.05.20 Bystyret: 20/84
Kommunal garanti Risør
kirkelig fellesråd Sprinkleranlegg

Risør kommune stiller kommunal garanti gjennom selvskyldnergaranti
med inntil kr.1.760.000 til Risør kirkelig fellesråd for låneopptak til
investerings i sprinklingsanlegg i Søndeled kirke. Garantien gjelder for
lånets hovedstol på inntil kr.1.600.000 med tillegg av 10% av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige
1.760.000. Garantien reduseres i takt med lånets nedbetalinger og
opphører etter 30 år, med tillegg av 2 år jmf Garantiforskriftens § 3.

Lukket

Rådmannens
stab - Økonomi

Møtedato Politisk sak
28.05.20 Bystyret: 20/80 Søknad
om utvidelse av
serveringsareal Sted:
Hukken Bar gnr. 16 bnr.
324 Søker: Risør Hotell
AS v/Dag M. D. Eikeland

Vedtak
1. Risør bystyre gir tillatelse til bruk av grunn på fortau foran Strandgata
19 og Rådhusgata 2 (areal 1) på følgende vilkår: a. Det skal være
passasje på minimum 1,5 m på alle sider av uteserveringen.

Kommentar
Risør kommune
mottok aldri søknad
fra Risør hotell AS.

Status
Ansvar
Lukket Samfunnsutvikling

b. Tiltaket tillates i perioden 01. april til 01.oktober.
c. Arealet må avgrenses fysisk med gjerde e.l.
d. Fysiske innretninger skal fjernes i perioden 2. oktober til 31. mars.
2. Risør bystyre gir midlertidig tillatelse til bruk av grunn på 16/16 (areal 2)
på følgende vilkår:
a. Uteservering kan etableres som en prøveordning fram til 1. oktober
2020 og skal evalueres etter avsluttet periode.
b. Det skal være passasje på minimum 1,5 m vest for serveringsarealet.
c. Fysiske innretninger skal være midlertidige og fjernes etter avsluttet
periode.
d. Serveringsarealet må ikke være til hinder for avfallshåndteringen.
3. Byggesaken om eksisterende uteservering i Rådhusgata sendes til
rådmannen for behandling (forutsatt ikke-prinsipiell sak).
Arealene er vist på vedlagt kart datert 18.05.20 – hr.
Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknaden etter plan- og
bygningsloven og til å inngå nærmere avtale om leiepris. Det må sendes
inn nødvendig søknad om dispensasjon og tegninger som viser
materialvalg og utforming av områdene.

28.05.20 Bystyret: 20/79 Tiltak
1. Bystyret støtter ikke foreslåtte Tiltak 1 om å begrense biltrafikken
smittevern sommer 2020 gjennom og i Risør sentrum
2. Bystyret støtter ikke Tiltak 2 som er basert på redusert biltrafikk, men

støtter den delen av forslaget om å gi Rådmannen delegert myndighet til

Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak

Vedtak

å gjennomføre eventuelle andre tiltak hvor det er mulig å kombinere
serveringsstedenes rammebetingelser med godt smittevern.
3. Bystyret støtter forslaget om å gi Rådmannen mandat til å arbeide med
bedre utnyttelse av sommerledige båtplasser.
4. Bystyret støtter aktuelle forslag i Tiltak 4 for å sikre best mulig
smittevern gjennom å unngå at folk samles for tett på enkelt punkter,
sikre avstand mellom folk, og at flere/ større deler av offentlig rom
utnyttes.
5. Bystyret støtter Tiltak 5 om at kommunen arbeider med en ordning
hvor Havnevertene får en ekstra oppgave med å drive noe tilsyn og
veiledning i forbindelse med godt smittevern i Risør sommeren 2020.
6. Eventuelle merkostnader ved gjennomføring av tiltakene dekkes av
overførte Korona-midler fra staten eller fond.
7. Dersom smittevernlegen må gjøre innstramninger i sommer prioriterer
bystyret heller trafikkregulering etter rådmannens alternativ 4
(enveiskjøring) enn reduksjon av utstilling på fortauene.
8. Det gjøres en ny vurdering i saken i bystyrets juni-møte ut fra
gjeldende smittevernsråd og erfaringer fra næringsdrivende i Risør
sentrum.
9. Risør kommune kontakter AKT for å sikre en best mulig tilrettelegging
for transport tilpasset eventuelt endrede trafikkmønster i sentrum og økt
behov for kollektivtransport.
10. Risør kommune kontakter drosjebransjen for sammen å tilrettelegge
for gode kjøreforhold for drosjetransport til, fra og i sentrum i forbindelse
med eventuelt endrede kjøremønster i Risør sentrum.

Kommentar

Status

Ansvar

Møtedato Politisk sak
28.05.20 Bystyret: 20/78
Oppfølging av bystyrets
vedtak knyttet til
kommunal tiltakspakke
næring

Vedtak
Risør Bystyre bevilger 5 millioner kr fra disposisjonsfond til
næringsrettede tiltak.
- Søknader tas imot av rådmannen som innstiller i saken. Formannskapet
fatter vedtak i alle saker.
- Midler fra fondet skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller
styrke lokale virksomheter på områder som de nasjonale og regionale
tiltaks- og kompensasjonspakkene i forbindelse med koronasituasjonen
ikke dekker.
- Prosjekter som samtidig bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene,
eller på annet vis redusere klimagassutslipp, skal prioriteres.
- Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til
ordinære kommunale oppgaver. Unntak gjelder for Risørbaserte bedrifter
og stiftelser av lokal betydning som er direkte rammet av
koronasituasjonen, der de nasjonale kompensasjonspakkene ikke treffer,
og der et eventuelt tilskudd ikke har konkurransevridende effekt.
- Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, offentlige aktører,
frivillig lag og stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på
områder som dekker intensjonen skissert over.
- Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til 200 000,-, mens det
for sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis
tilskudd på opptil 500 000,-.
- Alle søknader skal behandles i full offentlighet.
- Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen.
Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra fondet, skal som hovedregel
ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.
- Godkjent timesats for egeninnsats i fondet er inntil 1,2 promille av avtalt
og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers

Kommentar

Status
Ansvar
Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak

Vedtak
arbeidsinnsats i side 12 av 24 enkeltpersonforetak og deltakernes utførte
arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr.

Kommentar

Status

Ansvar

Vedtak er
gjennomført.

Lukket

Helse og omsorg

Lukket

Rådmannens
stab - Økonomi

- Utbetaling av tildelte midler skjer med 50% ved godkjenning av tiltaket
og resterende 50% ved gjennomført arbeid..
- Søknader behandles fortløpende frem til midlene eventuelt er brukt opp.
I løpet av våren 2021 skal effekten og tilfanget av søknader evalueres.
Bystyret må da ta stilling til om ordningen videreføres, eventuelt avvikles,
og restbeløp tilbakeføres til disposisjonsfond.
Risør Kommune gir etter søknad et driftstilskudd tilsvarende sum som
eiendomsskatt for næring ville ha utgjort for 2. termin 2020. Estimert
kostnadsramme på kr 500 000,- Kostnaden tas fra
disposisjonsfondet/koronafond.
Muligheten til å søke om tilskudd annonseres snarest mulig
28.05.20 Bystyret: 20/76
Kommunal drift av
Solsiden legesenter

1. Det foretas en virksomhetsoverdragelse fra Solsiden DA til Risør
kommune med virkning fra 01.06.20.
2. Risør kommune inngår driftsavtaler med legene på senteret.
3. De selvstendig næringsdrivende legene har fortsatt ansvar for sin
legepraksis, og Risør kommune beholder basistilskuddet.
4. Iverksetting av avtalen anslås å innebære en merkostnad på kr. 915
000,- for 2020.
Rådmannen foreslår at dette tas fra disposisjonsfond. Årskostnad for
2021 innarbeides i kommende økonomiplan og budsjett.

28.05.20 Bystyret: 20/75
Regnskap og
årsberetning 2019

1. Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr.2.570.215, fastsettes som Risør kommunes regnskap for 2019.
2. Årets mindreforbruk på kr.2.570.215 avsettes med 2.465.215 kr til
generelt disposisjonsfond og 105.000 kr til «Disposisjonsfond utbytte
Agder Energi», jfr. Handlingsregel for dette fondet.

Møtedato Politisk sak

Vedtak
3. Årsberetning og årsregnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av
Risør kommunes økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn
for regnskapsåret 2019.

Kommentar

Status

Ansvar

28.05.20 Bystyret: 20/74
Budsjettvedtak om kutt i
ikke-lovpålagte tjenester
innen helse og sosial på
to millioner

1. Livsløpsutvalget foreslår ingen endringer av aktuelle tiltak og støtter
rådmannens vurdering om at det vil være problematisk å gjennomføre
endringer i tiltakene uten at det får store og uheldige konsekvenser for
utsatte grupper.

Tas inn som en del
av arbeidet med
hp/øp 2021-2024

Lukket

Helse og omsorg

2. Det økonomiske perspektivet i disse og andre tiltak blir i hovedsak
ivaretatt gjennom balanse 2024, men Livsløpsutvalget ber om at
rådmannen i forbindelse med kommende års budsjett vurderer eventuelle
forslag knyttet til egenbetaling og prissetting av varer og tjenester for
respektive tiltak.
3. Dekning av budsjettmessige konsekvenser dekkes under 2020 av
disposisjonsfond.

28.05.20 Bystyret: 20/73 Søknad Søknaden på kr 75 000,- innvilges. Inndekning fra disposisjonsfond.
fra Risør fotballklubb om
tilskudd til dekning av
ekstraordinære utgifter tap glykol
30.04.20 Bystyret: 20/71
Interpellasjon fra Anette
Lunner (H) Selvmordsforebygging

Interpellasjonen er besvart skriftlig av ordfører.

30.04.20 Bystyret: 20/70
Interpellasjon fra Kjell
MacDonald (H) - Lokale
prosjekter og tiltak

Ordfører svarte på interpellasjonen og ba rådmannen komme tilbake til
bystyret med en sak på dette.

Søknad er innvilget. Lukket Samfunnsutvikling

Lukket

Helse og omsorg

Punktene i
Lukket Samfunnsutvikling
interpellasjonen er
besvart i egne
saker. 1. RK søker
spillemidler til
betongpark i 2021 2.
Tilleggsforslag om

Møtedato Politisk sak

Vedtak

30.04.20 Bystyret: 20/67
Prosjektmanual for Risør
kommune - oppdatert
dokument 2020

Saken utsettes, og underlaget gjennomgås på nytt av rådmannen og
Følges videre opp i
formannskap. Punkt 8.6 andre avsnitt endres slik at det oppfyller lovkrav. 20/161
Definisjonene under pkt. 2 endres for å tydeliggjøre ansvar og roller.
Forslag til reviderte Prosjektmanual fremmes for neste bystyre i mai 2020.

30.04.20 Bystyret: 20/66 Regional Risør kommune oversender saksframlegget som Risør kommunes
planstrategi 2020 - 2024 høringssvar til Regional planstrategi for Agder 2020-2024.
Høringsinnspill fra Risør
Bystyret vedtok i tillegg et endringsforslag til Kapittel 7 «Andre planbehov
kommune
som ble drøftet» Vi mener det er viktig at Klima og energiplanarbeidet
starter opp raskt. (Erstatter: Ad 2: Klima- og energiplan «Vi er usikre på
hvorvidt det er riktig at fylkeskommunen allerede nå bestemmer seg for at
klima- og energiplan ikke skal utarbeides.)»
Vi ser at klima/energi er et viktig tema i Regionplan Agder, men vil
presisere at arbeidet med tiltak/handlingsprogram og
finansiering/gjennomføring av tiltakene har kommet svært kort og at det
er stor usikkerhet knyttet til dette. Fylkeskommunen har stort fokus på
klima/miljø, men for kommunene er det ganske uoversiktlig (f.eks.
innkjøp, bygging/drift av bygg og energiløsninger, transport, avfall, arealog transportplanlegging samt oppfølging/rådgiving mot kommunene). .

Kommentar
kyststi falt med 11
mot 16 stemmer 3.
Bobilparkering på
Randvik har vært
vurdert sammen
med kommersiell
aktør, viser seg å
ikke være lønnsomt
for utbygging.
Området som kan
bygges ut er
begrenset.

Status

Ansvar

Lukket Samfunnsutvikling

Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Kommentar
Dette er tema som det jobbes med i alle kommunene, og på denne måten
har fylkeskommunen en viktig rolle som inspirator og pådriver.

Status

Ansvar

Nytt: Vi mener det er viktig å styrke det politiske og faglige samarbeidet
mellom fylkeskommunen og primærkommunene på dette viktige området.
30.04.20 Bystyret: 20/65
Regionplan Agder 2030
- Innspill til
handlingsprogram fra
Risør kommune

Saksframlegget med vedlegg oversendes Agder fylkeskommune som
Risør kommunes høringsinnspill til Handlingsprogrammet for Regionplan
Agder 2030. Fylket skal utarbeide en egen plan for å styrke utkanten i
Agder - øst, vest og nord i fylket. Hensikten skal være å ikke bare
bremse, men snu den negative utviklingen mht. befolkningsutvikling,
levekår og næringsliv for utkanten i Agder. Arbeid med et slikt planarbeid
vil bidra til å sette økt fokus på utkanten i fylket, mekanismen bak
sentraliseringen og de tiltaka som må styrkes for å gi virkning. Under
avsnittet «Dette er svært viktige temaer for utviklingen av Risør kommune
og Østre Agder» (side 24) foreslår vi å legge til under punktet «Effektiv
kollektivtransport» «... herunder tilbringertjeneste til togstasjonen i
Gjerstad» Under avsnittet «Tilbakemelding til fylkeskommunen spørsmål
2» (side27) kulepunkt 5, foreslår vi at kravet om en løsning for
tilbringertjeneste til Gjerstad stasjon presiseres og innarbeides i dette
kulepunktet.

Lukket Samfunnsutvikling

30.04.20 Bystyret: 20/63 Søknad
om tilskudd og
kommunal garanti
Lekeslottet barnehage
AS

Risør kommune bevilger et lån til Lekeslottet barnehage på kr.700.000
som finansieres gjennom ubundne investeringsfond og utbetales over
investeringsregnskapet. Det utarbeides en låneavtale direkte mellom
kommunen og barnehagen, hvor kommunen kan tilby rentefritak og
avdragsfritak ut 2020, og deretter en gunstig rente over f.eks. 10 års
tilbakebetaling. Dette vil sikre barnehagen likviditet raskt og gjør at
barnehagen kan dekke sine forpliktelser gjennom sommeren. Det gir
barnehagen et «pusterom» til å etablere en sunn drift inn i høsthalvåret.
Deretter vil barnehagen tilbakebetale lånet over f.eks. 10 år, hvor
avdragene og rentene inntektsføres igjen i investeringsregnskapet, og
avsettes tilbake til ubundne investeringsfond. Bystyret ber
administrasjonen utarbeide en behovsplan for barnehager. Det nedsettes

Lukket

Oppvekst

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Kommentar
en tverrpolitisk arbeidsgruppe som referansegruppe for dette arbeidet.
Alle de offentlige og de private barnehagene skal bli invitert inn i gruppen.

Status

Ansvar

30.04.20 Bystyret: 20/62 Næring Søknad om
opparbeidelse av
serveringsområde Sted:
Strandgata 23 gnr. 16
bnr. 48 Tiltakshaver:
Strandgaten 23 AS

Det gis dispensasjon fra §1-8 i plan- og bygningsloven og reguleringsplan Vedtaket er fulgt
for Risør sentrum, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for etablering av
opp
nytt uteserveringsområde, på følgende betingelser:

Lukket Samfunnsutvikling

• Uteserveringsområdet skal gjøres tilgjengelig for passasje med 1,5 m i
perioden 2. oktober til 31. mars I medhold av § 21-4 i plan- og
bygningsloven gis det tillatelse til å etablere et nytt uteserverings-område,
på følgende betingelser:
• Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert
31.3.2020, og gjeldende bestemmelser
• Terrenget forutsettes planert/opparbeidet som vist på snitt-tegninger,
datert 31.3.2020
• Området for uteservering plasseres i horisontal- og vertikalplanet som
vist på situasjonskartet, datert 31.3.2020
• Uteserveringsområdet skal ivareta relevante krav i byggteknisk forskrift
av 2017
• Tillatelsen gjelder årlig for perioden 1. april til 31. september
• Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse
• "Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse"
må sendes inn før ferdigattest/brukstillatelse, kan gis.

30.04.20 Bystyret: 20/61
De tre store sommerfestivalene, Risør Kammermusikkfest, Villvin
Håndtering av tilskudd til kunsthåndverksmarked og Risør Trebåtfestival er svært avgjørende for
festivaler i 2020
Risørs omdømme og identitet. Det må derfor arbeides målbevisst fra
festivalene selv og samarbeidspartnere som Risør kommune, Agder
fylkeskommune og Kulturrådet om å opprettholde festivalenes omdømme
og betydning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Selv om årets
festivaler ikke kan arrangeres som planlagt på grunn av korona-

Tilskudd er utbetalt. Lukket Samfunnsutvikling
Kulturenheten
etterspør regnskap
som legges til grunn
for behandling av

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Kommentar
situasjonen i 2020, betaler Risør kommune ut hele støttebeløpet (100
kommunal støtte i
prosent av budsjettert støtte) nå. Det lages en rapport og et regnskap for 2021.
aktiviteten i 2020 som legges til grunn ved behandling av den kommunale
støtten i 2021.

Status

30.04.20 Bystyret: 20/60
Kommunal tiltakspakke
næring

For å hjelpe det lokale næringslivet gjennom utfordringen de står i som en
konsekvens av koronapandemien vedtar Risør bystyret at:

Lukket Samfunnsutvikling

- Kommunens egenandel i det regionale næringsfondet kan økes med
inntil 100 000,-.
- Bedrifter som ikke klarer å betale årets medlemskontingent til Risør By
på grunn av manglende inntjening, gis mulighet til å søke Risør kommune
om å dekke denne utgiftene.
- Næringsdrivende som leier av kommunen og som er rammet av
koronasituasjonen, skal få reduksjon i husleien i perioden uten drift.
Bystyret tar øvrig tiltak diskutert i denne saken til orientering, og ber
rådmannen komme tilbake til bystyret ved behov for politiske
beslutninger. Risør kommune retter i perioden med korona-smitte ekstra
innsats og oppmerksomhet mot lokalt næringsliv og setter av et fond på 5
millioner kroner til lokalt næringsliv for å opprettholde og styrke lokale
bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og
kompensasjonspakkene ikke dekker. Rådmannen kommer tilbake med
framlegg om tiltakspakkens nytte samt retningslinjer og prosess for
behandling av søknader.
1. Formannskapet ber rådmannen iverksette og framskynde flere vedtatte
tiltak som ligger inne i årsbudsjettet, så som treningsapparater på
Søndeled, treningsapparater i Urheia og skatepark Kjempesteinsmyra.
Også nødvendig oppussing av egne bygg bør iverksettes. På bakgrunn
av dette bes det om at administrasjonen utarbeider en liste over
prosjekter som raskt kan igangsettes. Branntårnet, et av Risørs
signalbygg og en viktig del av byens identitet, er et eksempel på bygg
som kunne trenge oppussing.

Ansvar

Møtedato Politisk sak

Vedtak
2. Formannskapet ber rådmannen gjennomgå kommunens innkjøpsplan
for 2020 og 2021 og umiddelbart lyse ut på anbud og allerede nå bestille
de varer og tjenester vi vet trengs.
3. Formannskapet ber rådmannen fremskaffe en oversikt over vedtatte og
byggeklare prosjekter, og å berede grunnen for å fremskynde oppstart av
disse hvor det er hensiktsmessig og praktisk mulig.
4. Formannskapet ber rådmannen om en oversikt over veier og
sykkelstier i kommunen som trenger utbedringer og/eller nytt dekke.
5. Formannskapet ber rådmannen om å se på muligheten for å
omdisponere midler til frivillige lag og organisasjoner som kan bidra
positivt i en vanskelig tid.
6. Formannskapet ønsker at rådmannen kommer snarlig tilbake med en
vurdering på om kommunen kan gi fritak for egenandeler på tjenester
som ikke kan leveres, fritak for leie og avgifter ved leie av kommunal
grunn, også anleggsrigger, samt se på fritak for salgs- og bevillingsgebyr.
Eksempelvis fritak for avgift for salg og skjenking av alkohol.
7. Formannskapet ber om at det tas inn flere lærlinger enn planlagt i
kommunen. I tillegg må kommunens personalbehov raskt gjennomgås,
og lyse ut midlertidige stillinger med sikte på å få folk som nå er permittert
fra det private næringsliv inn i nyttige jobber i kommunen.
8. Formannskapet mener at nærings- og kulturaktører bør få utbetalt
vedtatt tilskudd selv om de ikke kan gjennomføre aktivitetene som
planlagt. side 15 av 28
9. Formannskapet ønsker i neste møte en bredere gjennomgang av hva
som er konkrete behov i det lokale næringslivet. Det forventes en tett
dialog med små som store bedrifter, behovene kan være mange.
Kommunen må sammen med Pågang næringshage være pådrivere for
informasjonsdeling og veiledning i bruk av nasjonale- og
fylkeskommunale støtte- og omstillingsordninger, (bl.a. juridisk og
finansiell rådgivning). Eiendomsskatt på næringsbygg bortfaller for 2.

Kommentar

Status

Ansvar

Møtedato Politisk sak

Vedtak
termin. Vedtaket har en kostnadsramme på ca. kr 750 000,- som tas fra
disposisjonsfond. Risør kommune bør vurdere muligheten til å iverksette
ENØKtiltak i kommunale bygg. Risør kommune prioriterer å kjøpe inn
varer og tjenester i egen kommune så langt det lar seg gjøre

Kommentar

Status

Ansvar

30.04.20 Bystyret: 20/58
Omorganisering NAV –
ny behandling

Risør bystyre kan ikke gi sin tilslutning til en områdeorganisering med
Tvedestrand som vertskommune. Bystyret kan gi sin tilslutning til
områdeorganisering under forutsetning av at Risør kommune blir valgt
som vertskommune, med følgende begrunnelse:

Risør NAV
opprettholdes som
eget kontor.

Lukket Samfunnsutvikling

Bystyret vedtok å
tilby rådmannen
forlengelse av
åremålet fram til
vinter 2023

Lukket

- Risør-kontoret er det største NAV-kontoret i 5 K (Froland, Tvedestrand,
Vegårshei, Gjerstad og Risør)
- Risør-kontoret har i en årrekke vært benyttet som ressurskontor i
østregionen innenfor områdene arbeidsmarkedstiltak, oppfølging av
tiltaksbedriftene som Lisand og Durapart og markedsarbeid
- Risør har det største flyktningkontoret - Risør har voksenopplæring i
kommunen som benyttes av Risør, Gjerstad og Vegårshei
- Stort behov for å styrke flankene i den nye Agder fylkeskommune
- Med Risør som vertskommune vil fellesskapet spare mellom kr 0,7 – 1,0
mill. pr. år i arbeidsgiveravgift (Risør i sone 2 med 10,6%, Tvedestrand i
sone 1 med 14,2%).
Dersom Risør kommune ikke velges som vertskommune for 5 K bør NAV
Risør stå alene, eventuelt sammen med Gjerstad.
30.04.20 Bystyret: 20/57
Rådmannens åremål

Bystyret tilbyr Trond Aslaksen en ny periode som rådmann /
kommunedirektør i et åremål på inntil tre år (inntil oppnådd pensjonsalder
ved 65 år). Det tilbys ikke etterlønn utover det.

Risør kommune

Møtedato Politisk sak
26.03.20 Bystyret: 20/52 Innspill
fra Risør kommune Handlingsprogram for
fylkesveg 2021-2024

Vedtak
Bystyret (2019-2023) vedtak Risør kommune prioriterer følgende til
handlingsprogrammet for fylkesveier 2021 – 2024:
1. Hovedprioritet Fv. 416 Risørveien. Detaljplanlegge, prosjektere og
bygge ut fv. 416 fra Vinterkjær til Lindstøl med målsetting om en standard
som gir 80 km/t og gang- og sykkelvei.
Øvrige prioriteringer fra Risør kommune:
2. Fv. 3452, Frydendal, Krana, Buvika, Solsiden. Fremkommelighet og
G/S. Klassifiseres som en B-vei
3. SSS-veien, fv. 351 fra Søndeled til fylkesgrensa: Trafikksikkerhetstiltak
ved Søndeled skole. Punktvis oppgradering. G/S.
4. Fv. 416 Kragsgate. Fortau på nordsiden av vegen, 150 meter fra
Kjerrgårdsbrua til Rutebilstasjonen. Trafikksikkerhet.
5. Moensveien, fv 2. Fortau.
6. Lagveien, fv 411: Trafikksikkerhet
7. Daleveien, fv 6. Fast dekke.
8. Det lages fortau fra Paulsen og sønn opp til Viddefjellveien 1,
Shoppingbygget ved snarvei ned til Melkeveien. Her ønskes opphøyd
gangfelt (ved Viddefjellveien 1) altså fartsdump.
I tillegg til denne prioriterte listen vil Risør kommune være opptatt av at
«Næringsveien» fra E18 og Pinesund til Risør Næringspark ved Moland
opprettholdes, muligens med lavere standard.
Se saksframlegget for begrunnelse og detaljer.
Rådmannen oversender et administrativt svar på de andre punktene som
fylkeskommunen ønsker besvart.
Sak om Trafikksikkerhetsplan for Risør kommune overføres Miljø- og
teknisk utvalg.

Kommentar
Vedtaket er
oversendt til
fylkeskommunen

Status
Ansvar
Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak
26.03.20 Bystyret: 20/51
Reguleringsplan for E18
Organisering i
interkommunalt
plansamarbeid Delegering og vedtekter

Vedtak
Risør kommune slutter seg til forslaget til vedtekter for det
interkommunale plansamarbeidet. Det innebærer at styret for
plansamarbeidet får fullmakt til å lede planprosessen for
kommunesamarbeid E18 Dørdal – Grimstad.

Kommentar

Status
Ansvar
Lukket Samfunnsutvikling

Forslaget til vedtekter innebærer videre at det oppnevnes representanter
til et underutvalg for interkommunalt plansamarbeid om reguleringsplan
for Pinesund – Tvedestrand. Dette utvalget får fullmakt til å fatte vedtak
om oppstart av planprosessen samt fullmakter til å utarbeide forslag til
planprogram og legge dette ut på høring/ettersyn, fastsette
planprogrammet, utarbeide forslag til reguleringsplan og legge denne ut
på høring/ettersyn og utarbeide endelig planforslag som skal legges frem
for kommunestyrene til vedtak jf. plan- og bygningsloven § 9-3.
Til underutvalg for interkommunalt plansamarbeid om reguleringsplan for
E18 Pinesund – Tvedestrand oppnevnes minst 2 politiske representanter
for hver av kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. For
Risør kommune oppnevnes følgende:
1. Per Kristian Lunden (Vara Viktor Hauge)
2.Torhild K. Gregersen (Vara Lill Jorunn Bredal Larsen)
3.Kjell MacDonald (Vara Sara Sægrov Ruud)
Risør bystyre forutsetter at styret og underutvalget organiserer arbeidet
på en slik måte at vedtakene blir godt forankret i de enkelte
kommunestyrene. Bystyret ber om å bli holdt godt orientert om
planprosessen underveis.

26.03.20 Bystyret: 20/50 Økt
låneopptak og videre
salg av Rønningsåsen

Det bevilges økt låneopptak på 2 800 000 kr for sluttføring av
Rønningsåsenutbyggingen på Hope og den videre salgsprosessen.
Etablering av planlagte sjøboder tas ut av prosjektet. Kommunen
planlegger å gjennomføre salg og markedsføring selv, og selger tomtene
til kostpris etter at infrastrukturen er ferdig opparbeidet.

Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak
26.03.20 Bystyret: 20/49
Sammenslåing av
ProFlex AS og Durapart
AS - Stiftelse av nytt
morselskap

Vedtak
1. Risør kommune benytter sine 1380 aksjer i Durapart AS som
stiftelsesinnskudd (aksjekapital) i "Nytt Morselskap AS" ved stiftelsen av
dette i 2020. Det vil ikke være behov for å tilføre kapital utover verdien av
de aksjene som benyttes som stiftelsesinnskudd. Etter stiftelsen av "Nytt
Morselskap AS" vil Durapart AS og ProFlex AS inngå som heleide
datterselskap til "Nytt Morselskap AS". Risør kommune vil på tidspunkt
for stiftelse være tegnet for 1380 aksjer i "Nytt Morselskap AS"

Kommentar

Status
Lukket

Ansvar
Risør kommune

2. Ordfører får fullmakt til å representere kommunen på stiftelsesmøtet.
26.03.20 Bystyret: 20/48
Bompengeproposisjon
E18 Dørdal Tvedestrand Vedtak i
Risør kommune

1. Utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand delfinansieres
med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 5 automatiske
bomstasjoner på ny E18. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis
innkreving i hver bom.
2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at
kjøretøy i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig
abonnement får 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen
brikkerabatt.
3. Ved start på innkreving forutsettes den gjennomsnittlige taksten å bli
15 kr, og når hele prosjektet er ferdig utbygd forutsettes den
gjennomsnittlige taksten å bli 19 kr. Gjennomsnittlige takster forutsettes å
bli (i 2020-kr) i de ulike bommene:

Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak

Vedtak

Kommentar

Status

Ansvar

Enkel endring i
reglementet

Lukket

Risør kommune

- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen for
veianlegg før innkreving og med KPI etter åpning.
- Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501
kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler to ganger taksten
for lette kjøretøy
4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er
lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at
kostnadsreduksjonen kommer brukeren til gode, enten ved reduserte
satser eller ved at nedbetalingstiden reduseres.
Risør bystyre ber statlige myndigheter vurdere tiltak som kan redusere
bom-utgiftene for pendlere på strekningen Grimstad – Langangen. Vi
anmoder styret i det interkommunale plansamarbeidet for E18 om å
formidle en felles henvendelse på vegne av involverte kommuner.
26.03.20 Bystyret: 20/47
Delegering av myndighet
til formannskap og
ordfører - fjernmøter mv.

I henhold til «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter av
12.03.2020» vedtas følgende midlertidige tillegg til punkt 3.2 i
«Reglement for politiske organer i Risør kommune»: Folkevalgte
organer treffer sine vedtak i møte eller fjernmøte.

Møtedato Politisk sak
i forbindelse med
Koronasituasjonen

Vedtak

27.02.20 Bystyret: 20/45
Interpellasjon fra Risør
Rødt - Opprop om å
evakuere barn fra Morialeiren på Lesvos

Status

Ansvar

Ordfører bes utforme et skriv til Regjeringen, ved utenriksministeren, der
Risør slutter seg opp om oppropet for å evakuere barna fra Moria-leieren,
og at Regjeringen snur, og svarer positivt på Hellas’ henvendelse om å ta
imot enslige mindreårige flyktninger fra leieren.

Lukket

Risør kommune

27.02.20 Bystyret: 20/41
Kommunal epostadresse og Office
365 abonnement for
folkevalgte i Risør
kommune

De folkevalgte i Risør kommune (de som har fått tildelt kommunal Ipad),
De som har ønsket
får en enkel «politiker-lisens» betalt av kommunen hvor de får tildelt en
seg politiker e-post,
egen kommunal e-postadresse med tilgang til webmail og et Office 365
har nå fått dette.
abonnement. Det gis tilbud om en utvidet postboksstørrelse, dvs. en årlig
merkostnad pr. bruker på ca. kr. 700,- Merkostnaden dekkes innenfor
gjeldende budsjettramme for området.

Lukket

Risør kommune

27.02.20 Bystyret: 20/40
Låneopptak til Startlån
2020

Utlånsrammen for startlån settes til kr.15 mill for 2020, finansiert gjennom
låneopptak i Husbanken på tilsvarende beløp. Lånet tas opp som serielån
og nedbetales over 25 år. Følgende budsjettregulering vedtas (se bilde)

Lukket

Rådmannens
stab - Økonomi

27.02.20 Bystyret: 20/38 Avklaring Risør skal fortsatt ha en Frivilligssentral og en tilhørende
av politisk vedtak
frivilligskoordinator. En viktig del av koordinatorens oppgaver skal være å
kulturbudsjettet 2020
skaffe økonomisk støtte og prosjektmidler til ulike frivilligtiltak. Risørhuset
skal fortsatt være et aktivitetshus med daglig drift og mangfoldig aktivitet,
men også med krav om effektiv drift og fornyelse. Kulturenheten tilføres
kr 600 000 for 2020. Inndekning fra disposisjonsfond.

Følges opp i sak om Lukket
frivilligstrategi og
HP/ØP.

1. Rådmannen arbeider fram en stillingsomtale for kultursjefen og
avklarer kultursjefens arbeidsområde, inkludert operative virksomhet
innen kulturområdet. Rådmannen vurderer kontorplassering av
kultursjefen på Risørhuset. Målet er en mer effektiv kulturadministrasjon
og økonomiske innsparinger som en følge av dette.
2. Risørhuset skal ha daglige kinotilbud der ikke andre arrangementer
hindrer dette.

Kommentar

Kultur

Møtedato Politisk sak

Vedtak
3. Biblioteket skal fortsatt utvikles som et litteratur- og all-aktivitetssenter
med vekt på inkludering og allsidig virksomhet.

Kommentar

Status

Ansvar

4. Risørhuset skal ha stor spennvidde i aktiviteten, både for amatører og
profesjonelle utøvere og deltakere og publikum i alle aldre.
27.02.20 Bystyret: 20/37 Søknad
om bryggeanlegg Risør
Fiskemottak

Risør bystyret innvilger ikke søknaden om tilskudd til bryggeanlegg på kr.
1 750 000,- fra Risør Fiskemottak AS. Risør bystyret ber rådmannen gå i
forhandling med Risør Fiskemottak AS for å finne en løsning hvor Risør
kommune bygger og eier et anlegg som imøtekommer behovene skissert
i vedlagt søknad, mens Risør Fiskemottak AS er leier av anlegget.
Finansieringen, av en eventuell kommunal utbyggingen, delfinansieres av
kommunes salg av aksjer i Fiskerihavna Risør AS høsten 2019. Midlene
fra dette salget ble avsatt til et ubundet investeringsfond for fiskerirettet
næringsutvikling. Etter forhandlinger mellom Risør kommune og Risør
Fiskemottak AS, legges endelig investeringskostnader frem for bystyret
for godkjenning.

Lukket Samfunnsutvikling

27.02.20 Bystyret: 20/36
Kontrollutvalget Årsmelding 2019

Bystyret tar Årsmelding 2019 for Risør kontrollutvalg til orientering og
anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets
aktivitet i 2019. (Saken settes på sakskartet til neste bystyremøte. Leder i
Kontrollutvalget vil holde en orientering.)

Lukket

Risør kommune

27.02.20 Bystyret: 20/35
Eldrerådet - Årsmelding
2019

Vedlagte forslag godkjennes som Eldrerådets årsmelding for 2019.

Lukket

Risør kommune

27.02.20 Bystyret: 20/34
Kommunalt råd for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne Årsrapport 2019

Årsrapport 2019 for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne tas til orientering.

Lukket

Risør kommune

27.02.20 Bystyret: 20/33 Fritak fra Grethe Hellerud, Fremskrittspartiet, fritas fra sitt politiske verv ut
politisk verv - Grethe
valgperioden på grunn av flytting ut av kommunen.

Lukket

Risør kommune

Møtedato Politisk sak
Hellerud,
Fremskrittspartiet

Vedtak

27.02.20 Bystyret: 20/32 Søknad
om midlertidig
brukstillatelse og
midlertidig dispensasjon
for flatt tak Sted Krags
gate 54

Risør bystyre viser til saksutredningen og gir midlertidig dispensasjon fra
reguleringsplan for Krags gate – Skolegata – Hasdalgata – Skoleheia, jf.
§ 19-3 i plan- og bygningsloven for etablering av flatt tak, på følgende
betingelser:

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Enhet plan- og
byggesak

• De resterende arbeider må være igangsatt innen august 2021
• Dersom arbeidene ikke igangsettes innen fristen, varsles det om at
saken vil bli fulgt opp i medhold av kapittel 32 i plan- og bygningsloven.
I medhold av § 21-10 i plan- og bygningsloven gis midlertidig
brukstillatelse for parkeringskjeller, utvendige parkeringsplasser og
butikklokaler i 1. etasje, på følgende betingelser:
• Før de resterende byggearbeider settes i gang skal det oversendes kopi
av planer for HMS og SHA
• De resterende byggearbeider skal være ferdigstilt innen juni 2022

27.02.20 Bystyret: 20/31 Bynett
Sør Partnerskapsavtale
2020

Risør kommune inngår partnerskapsavtale med Bynett sør i 2020.
Inndekning av kostnaden på 25 000 kr avklares i forbindelse med
tertialrapporten.

27.02.20 Bystyret: 20/30
1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en utleieavtale for
Tollboden - Strategi etter Tollboden innen 01.07.20. Det forventes at fremtidige leieinntekter for
at Politiet har flyttet ut
Tollboden ikke har negativ innvirkning på kommunens fremtidige drift.
Lykkes ikke rådmannen med å fremforhandle en utleieavtale, fremmes
saken på nytt for bystyret der det må vurderes en annen løsning for
Tollboden.

Lukket Samfunnsutvikling

Lukket Samfunnsutvikling

2. Når evt. forslag til utleieavtale foreligger, skal denne legges fram for
bystyret til godkjenning.
27.02.20 Bystyret: 20/27
Barnetrygden utenfor

Barnetrygden holdes utenfor inntektsgrunnlaget ved
beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. Rådmannen anslår at

Lukket

Enhet NAV

Møtedato Politisk sak
utmålingen av
økonomisk sosialhjelp

Vedtak
Kommentar
det vil koste kommunen 800.000 å holde barnetrygden utenfor
beregningen av sosialhjelp. Utgiftene som vil bli ca. 600.000, ettersom litt
av året allerede er gått, finansieres i 2020 ved disposisjonsfond. Det
forutsettes at de økte utgiftene bakes inn budsjettet for 2021/2022. I
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021 legges det fram en
evaluering av kostnadsøkningen for 2020 som følge av endringen.

Status

Ansvar

30.01.20 Bystyret: 20/25
Representantskapet i
Vestfold, Telemark og
Agder
kontrollutvalgssekretariat
IKS - valg av
representanter 20192023

1. Som Risør kommunes representant til representantskapet i Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS for den kommunale
valgperioden 2019-2023 velges Per Kristian Lunden (Ap).

Lukket

Risør kommune

30.01.20 Bystyret: 20/24
Til samarbeidsutvalgene ved grunnskolene og de kommunale
Samarbeidsutvalg ved
barnehagene for den kommunale valgperioden 2019 – 2023 velges
skolene og barnehagene følgende politiske representanter:
i Risør kommune - Valg
av politiske
representanter

Lukket

Oppvekst

30.01.20 Bystyret: 20/23 AustAgder Museum og Arkiv
IKS - Valg av
medlemmer til

Lukket Samfunnsutvikling

2. Som Risør kommunes vararepresentant til representantskapet i
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS for den
kommunale valgperioden 2019-2023 velges Viktor Hauge (Sp).

1. Som Risør kommunes representant til representantskapet for AustAgder Museum og Arkiv IKS for den kommunale valgperioden 2019-2023
velges Per Kristian Lunden (Ap).

Møtedato Politisk sak
representantskapet
2019-2023

Vedtak
Kommentar
2. Som Risør kommunes vararepresentant til representantskapet for
Aust-Agder Museum og Arkiv IKS for den kommunale valgperioden 20192023 velges Viktor Hauge (Sp).

Status

30.01.20 Bystyret: 20/22 Valg av
barnas representant
etter plan- og
bygningsloven perioden
2019-2023

Som barnas representant etter plan- og bygningsloven velges Elin
Evensen. Som vararepresentant for barnas representant etter plan- og
bygningsloven velges Søs Nysted.

Lukket Samfunnsutvikling

30.01.20 Bystyret: 20/21 Valg av
Miljø- og teknisk utvalg velger følgende medlem og varamedlem til planrepresentant til plan- og og byggenemnd for perioden 2019 – 2023:
byggenemnd 2019-2023
Medlem: Odd Eldrup Olsen (A) Varamedlem: Stian Lund (V)

Ansvar

Lukket Samfunnsutvikling

Bystyret velger følgende medlem og varamedlem til plan- og
byggenemnd for perioden 2019 - 2023:
Medlem: Torhild K. Gregersen (A) Varamedlem: Silje Ibsen (A)
30.01.20 Bystyret: 20/20
Som styre for Skagerak Boligstiftelse for perioden 01.01.2020-31.12.2021
Skagerak boligstiftelse - velges: Medlemmer Anne Kristin Lindseth Halvor Skåli Jan Leo Zaal Per
Valg av styre for
Anders Østerholt Wivi Garthe
perioden 1. januar 202031.desember 2021

Lukket Samfunnsutvikling

30.01.20 Bystyret: 20/19
Kunstutvalg 2019-2023 Valg av politisk
representant

Bystyret velger politisk representant blant bystyrets fast representanter og
vararepresentanter. Som politisk representant i Kunstutvalget velges
Ragni MacQueen Leifson (AP). Som vararepresentant til Kunstutvalget
velges Line G. Paulsen (H).

Lukket Samfunnsutvikling

30.01.20 Bystyret: 20/18 Risør
Kystkultursenter - Valg
av politisk representant
til styret for perioden
2019-2023

Som Risør kommunes representant til styret i Stiftelsen Risør
Kystkultursenter velges: Medlem Petter Emil Gundersen (H)
Varamedlem: Frida Fred Dørsdal (R)

Lukket Samfunnsutvikling

Møtedato Politisk sak
30.01.20 Bystyret: 20/17
Friluftsrådet Sør - Valg
for perioden 2019-2023

Vedtak
1. Som Risør kommunes representant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør
velges Per Kristian Lunden (AP).

Kommentar

Status
Ansvar
Lukket Samfunnsutvikling

2. Som Risør kommunes vararepresentant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør
velges Viktor Hauge (Sp).
3. Som Risør kommunes medlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Tove
Hansen (AP).
4. Som Risør kommunes varamedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges
Lene Gunsteinsen (AP).

30.01.20 Bystyret: 20/16 Risør
frivilligsentral - valg til
styret for perioden 2019
– 2023

1. Som styreleder for Risør frivilligsentral velges Anette Lunner (H).

Lukket Samfunnsutvikling

2. Som medlem av styret for Risør frivilligsentral velges Lene
Gunsteinsen (AP).
3. Som varamedlem til styret for Risør frivilligsentral velges Eleonore
Graffer (R).

30.01.20 Bystyret: 20/15 Kirkelig
fellesråd - valg av
representant og
vararepresentant
perioden 2019-2023

Som Risør kommunes representant til Kirkelig fellesråd velges Elen
Lauvhjell (AP). Som Risør kommunes vararepresentant til Kirkelig
fellesråd velges Lill Jorunn B. Larsen (KrF)

Lukket

Risør kommune

30.01.20 Bystyret: 20/14 Vilt- og
innlandsfiskenemnda Valg for perioden 20192023

For valgperioden 2019 – 2023 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til vilt- og innlandsfiskenemnda:

Lukket

Risør kommune

Som leder av vilt- og innlandsfiskenemnda velges: Lars Ole Røed

Møtedato Politisk sak

Vedtak
Som nestleder av vilt- og innlandsfiskenemnda velges: Ellen Ulrikke
Prebensen

30.01.20 Bystyret: 20/11
Arbeidsmiljøutvalget
(AMU) - Valg av politiske
representanter for
perioden 2019-2023

30.01.20 Bystyret: 20/10
Oppnevning av Risør
ungdomsråd (RUR)
skoleåret 2019/2020

Kommentar

Status

Ansvar

Bystyret velger to (2) av arbeidsgiversidens medlemmer i
Arbeidsmiljøutvalget blant bystyrets faste representanter. Til
Arbeidsmiljøutvalget perioden 2019-2023 velges følgende politiske
representanter:

Lukket

Risør kommune

For skoleåret 2019/2020 velges følgende medlemmer og varamedlemmer
til Risør ungdomsråd (RUR):

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

I følge reglement for Risør ungdomsråd punkt 3.11 velger ungdomsrådet
selv sin leder og nestleder.
Møteplan for Risør ungdomsråd våren 2020 godkjennes.
30.01.20 Bystyret: 20/9
Reglement for
ungdomsråd

Medlemmene i RUR får godtgjøring tilsvarende eldrerådets godtgjøring.
Bystyre godkjenner forslag til retningslinjer for Risør ungdomsråd (RUR).

30.01.20 Bystyret: 20/8
Oppnevning av
kommunalt råd for
personer med

For valgperioden 2019 – 2023 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til kommunalt råd for personer med
funksjonsnedsettelse:

Reglement for
ungdomsrådet
vedtatt

Møtedato Politisk sak
funksjonsnedsettelse
2019-2023

Vedtak

Kommentar

Status

Ansvar

Lukket

Risør kommune

Lukket

Risør kommune

Som leder
velges: Wivi Garthe
Som nestleder velges: Ole Henrik Grønn
30.01.20 Bystyret: 20/7
Oppnevning av eldreråd
2019 – 2023

For valgperioden 2019 – 2023 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til eldrerådet:

I følge
reglement for eldrerådet punkt 3.5 velges eldrerådet selv sin leder og
nestleder.
30.01.20 Bystyret: 20/5
Samarbeidsavtale Østre
Agder interkommunale
politiske råd

Bystyret i Risør kommune godkjenner forslaget til Samarbeidsavtale for
Østre Agder IPR (Interkommunalt politisk råd) slik det foreligger fra styret
i Østre Agder regionråd. Arbeidet med revisjon av "Risør kommunes
eierskapsmelding" igangsettes.

30.01.20 Bystyret: 20/3 Fritt
brukervalg av brukerstyrt
assistanse i Risør
kommune.

Bystyret ber administrasjonen evaluere ordningen med BPA og med
bakgrunn i den legge fram en drøftingssak for livsløpsutvalget innen
utgangen av mai. Det vil også være naturlig at bystyret på bakgrunn av
drøftingene i Livsløpsutvalget får saken til orientering, eventuelt
behandling.

Følges videre opp i
sak 21/1

Lukket

Helse og omsorg

30.01.20 Bystyret: 20/2
Fritidskortordning -

Risør bystyre tar arbeidsgruppas funn til orientering og ber rådmannen
komme tilbake til bystyret med en egen sak der det defineres nærmere
hvordan kommunen skal arbeide for å utforme lokal frivillighetspolitikk og

Livsløpsutvalget ble
i møtet 13.05.20
orientert om avslag

Lukket

Oppvekst og
inkludering

Møtedato Politisk sak
vurdering av alternativer
og framdrift

Vedtak
bedre barn og unges tilgang til aktivitetstilbud. Risør bystyre ber
rådmannen søke på de statlige midlene til fritidskortet umiddelbart og
senest innen fristen 14. februar.
1. Det lokalt utviklede verktøyet Aktivmed vurderes spesielt som et
fritidskort og som en del av en totalløsning, sammen med andre digitale
løsninger, for å utjevne ulikheter og inkludere flest mulig i ulike
fritidsaktiviteter. Aktivmed vurderes og følges også opp som et prosjekt
for næringsutvikling og digitalisering.
2. Saken sendes til Ungdomsrådet for vurdering.

Kommentar
Status
på søknad om
deltakelse i
Fritidskortordningen.
193 kommuner
søkte, 12 ble
plukket ut og får til
sammen 45
millioner til videre
pilotering.
Rådmannen skal
komme tilbake til
bystyret med en sak
der det defineres
nærmere hvordan
kommunen skal
arbeide for å
utforme lokal
frivilligpolitikk og
bedre barn og
unges tilgang til
aktivitetstilbud.
Følges videre opp i
frivilligstrategien.

Ansvar

