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Dato: 08.11.2022 

Vår ref: 19/13356-58 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Elin Vinvand Evensen 
Tlf. +47 37149600 

 
  

 
 
 

Referat fra Ungdomsrådsmøte 8. november 2022 
Tid: kl 11-14 

Sted: kommunehuset, møterom Stemmen 
 
 
Til stede: Tuva Hansen, Cassandra Aanonsen, Erling Eikeland Knutsen, Frida Lindgren Hødnebø, 
Sindre Slaatten Sollid, Øystein Olsen Paulsen, fungerende ordfører Viktor Hauge, Elin Evensen 
(sekretær). 
 

Saksnr.  Sak:  

33/22 Godkjenning av innkalling og referat. 

Ok 
34/22 Bli kjent.  

Saker rådsmedlemmene er spesielt opptatt av: Klima og miljø, attraktivitet ved å gjøre sentrum 

fin, skolemiljø- at alle har det bra på skolen, at ungdom blir hørt, fysisk skolemiljø-aktiviteter.  

35/22 E-ung v/Elin Evensen 

Kort presentasjon av E-ung.no. Nettsiden kan brukes dersom en lurer på noe om ungdomsråd, tips 
og råd til leder og sekretær. Nyttig verktøy for at ungdomsrådet skal kunne jobbe mer selvstendig.  
 
Informasjon om sammenhengen mellom planer og politisk behandling, de som jobber i 
kommunen/administrasjonen og politikerne.  

36/22 Mulighetsstudie Tjennaparken v/Berit W. Gregersen 

Saken ble tatt opp i Ungdomsrådsmøtet 29. september 22 (sak 24/22). Tatt opp på nytt etter 
ønske fra ungdomsrådet.  
 
Planlagt folkemøte tirsdag 15. november kl. 18.,  hvor arkitekten skal komme med skisse til 
løsning. Møtet avholdes i kantina på kommunehuset. Åpent for å komme dit med innspill.  
  
Innspill fra Ungdomsskolen:  
Håndballbane, innendørs dusj, basketballbane, ball-binge, innendørs skianlegg, kjøpesenter, 
trampolinepark, et sted man kan henge, fritidsklubb, klatrepark, frisbee-golfbane, spisested, 
paintball-bane, en sted i le for regnet, matbod, plass til å lade mobilen, gatekjøkken, 
treningsapparater ute, lekeplass, hoppeslott, bordtennisbord, slåball-bane m/nett rundt, 
utebowling, boksering, utendørs trampoliner, ute-kino, minigolf, tennisbane, stort 
stigespill/uno/ludo, rulleskøyte-bane.  
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Innspill fra VGS:  
Noe en på en enkel måte kan gjøre på sommeren – som ikke krever at en selv må  
ta med seg mye utstyr. Fotballbane, basket-bane, sandvolleyballbane. Aktiviter både for 
fastboende og turister. Det er ønskelig at det kan skje noe, eller at en kan gjøre noe. Positivt at det 
er i byen og nært sjøen for dem som kommer båtveien.  
 
Innspill i møtet:  
Syns det er flott at vi har en fredspark. Synd at den har forfalt. Ønske om noe lignende 
Hollendergangen med ulike sittestasjoner og blomster. Fint med planter og liv. Fredsparken bør 
være slik den er, men oppgraderes slik at det blir et sted folk vil være. Ungdom trenger et sted i 
byen, ikke bare på Kjempesteinsmyra. Hadde brukt fredsparken hvis den var like fin som 
Hollenderhagen.  
Ønske om mindre aktiviteter som «stang-tennis» eller spill som sjakk/ludo på bakken. 
Treningsaparater.  
 
Rådets uttalelse:  
Ungdomsrådet mener at fredsparken bør oppgraderes – som en kombinasjon av Holenderhagen 
og Hasdalen. Eks. beplanting, sittegrupper, mindre aktiviteter/spill og flerbruksområde.  
 

36/22 Treffsteder for ungdom – LAN v/Malin Paust 

Se vedlagt PP-presentasjon.  
 
Det vil bli tilbud om ungdomskveld på sportsbaren annen hver uke fra januar. Mulighet for å fylle 
arrangementet med det ungdom ønsker. Mer informasjon og hvordan ungdom kan påvirke 
innholdet kommer.  
 
Malin Paust oppfordrer rådet til å bruke Oppvekstplan (risor.kommune.no) i elevråd og 
tydeliggjøre hva ungdom faktisk vil ha. Mulighet for å invitere Malin til elevråd.  
 
Saken om LAN har vært jobbet med i elevråd på VGS, og elevbedrift v/Pia Henriksen har ønske om 
å tilby LAN. Elevbedriften har planer om å tilby ulike arrangement. Viktig at tilbudet er for alle 
uavhengig av økonomi, om en har egen PC eller ikke.  Ønske om å arrangere LAN for unge mellom 
10 og 18 år. Vil undersøke hvor stort marked det er for LAN. Ulike alternativer til lokale. Har 
mulighet i kantina på kommunehuset eller gymsalen på VGS. Elevbedriften har vært i kontakt med 
Coca Cola og Sørlandschips med tanke på sponsing av brus og chips. Power ønsker å sponse med 
utstyr slik at arrangementet kan gjenta seg, ev. bruke lillesalen på kinoen som fast lokale. På 
spørsmål om hvor lenge Lan skal vare, svarer Pia at elevbedriften ikke har bestemt det.  
 
Innspill fra ungdomsrådet:  
Rådet har ulike meninger om arrangementet kan koste 100,- eller om det bør være gratis.  
Aldersgruppen bør deles. Skummelt for en 10 åring å være med 16-18 åringer, og kjedelig for de 
eldste ungdommene dersom det er barneskolebarn der. Viktig at det kommer mange. Mulig å dele 
på ulike tidspunkt eller ulike rom. Barneskolen for seg, og ungdomsskole og VGS for seg.  
Ønske om at det varer lenge. Tror 6 timer er for lite. Bør vare over natten.  
Bør være minst 50 deltakere. Forslag om å invitere ungdom fra nabokommunene.  
Det bør være voksne til stede. Fjordheim er et egnet lokale  

37/22 Busstider og buss-skur v/Tuva Hansen 

Svar på spørsmål fra forrige møte (sak 31/22). 

 Om hyppigere bussavganger - Kommunen skal ha jevnlige møter med AKT. Kommunens 
representant i dette møtet har fått beskjed om ungdomsrådets ønske, og vil ta det med 
seg i neste møte med AKT.  

 Om buss-skur - Det er fylkeskommunen som har ansvar for buss-skurene. Kommunen har 
en frist for å melde inn trafikksikkerhetstiltak innen midten av september hvert år. 
Ungdomsrådets innspill kom dessverre for sent i år. Behovet for større buss-skur ved Kiwi 
vil bli tatt med som innspill til tiltak neste år. 

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/oppvekstplan/
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38/22 Valg av repr. til ungdommens fylkesting v/Elin Evensen  

Ungdomsrådet har fått tilsendt informasjon på forhånd.  
Aldersgrensen 15-18 år gjør at ikke alle i rådet har mulighet. Ingen av de over 15 år ønsker å delta 
på arrangementet.  
 
Konklusjon:  
Elin Evensen sender ut forespørselen til ungdomsrådets vara-medlemmer.  

39/22 Rådets egne saker 

Oppgradering av ungdomsskolens skolegård. Meldt inn av ungdomsskolen. 
Spørsmål om rådet ønsker å fremme saken for kommunestyret.  
 
Rektor og sosiallærer har begynt å jobbe med saken. Det er bestilt tre nye bordtennisbord. Det er 
kjøpt inn utstyr/aktiviteter som elevene kan låne i friminuttene.   
Det er ønske om å gjøre skolegården hyggeligere med blomster og farger. Forslag om Tagge-vegg, 
aktivisere ungdom i utforming/maling/tagging.  
 
Konklusjon:  

 Ungdomsskolerepresentantene tar saken tilbake til elevrådet. Hva kan løses ved skolens 
egne midler.  

 

 Elin Evensen snakker med Elin Eliassen og rektor Mads Stebekk om 
ungdomsrådet/elevrådets forespørsel kan løses inn forbi skolens rammer, eller om 
Ungdomsrådet bør ta saken opp i kommunestyret.  

 
 Evaluering 

Godt møte. God tid. Positivt at saksbehandler setter av tid til drøfting av sakene.  
Dersom det skulle dukke opp forespørsel fra andre utenfor kommunen om å legge frem saker, vil 
det bli vurdert fra sak til sak i planleggingsmøte. I så tilfelle gis ikke innspill i møtet, men det settes 
av tid i etterkant av saken til å utforme innspillet.   
Ta med nestleder i planlegging av fremtidige møter. 
Fremover settes av tiden fra kl. 11-14. Det vil bli vurdert i planleggingsmøtet om vi trenger hele 
tiden. Tidsrammen det konkluderes med skrives på innkallingen/sakslista.  

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Elin Vinvand Evensen 
   
+47 37149600  
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
 
 
Mottakere: Tuva Hansen 

Sindre Slaatten Sollid 
Victor Skarheim 
Gabriel Moland Kittelsen 
Øystein Olsen Paulsen 
Frida Lindgren Hødnebø 
Erling Eikeland Knutsen 
Cassandra Aanonsen 
Inger Søndeled 
Sander Lyberg 
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Kopi til: Kommunedirektør /v Trond Aslaksen 

Samfunnsutvikling /v Berit Weiby Gregersen 
Skole og barnehage /v Malin K Paust 
Enhet Risør ungdomsskole /v Elin Eliassen 
Viktor Hauge 
RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE /v Kristin Siewers 
Politisk sekretariat /v Per Kristian Lunden 

 
 
 

Simen Reiersen Nilsen 
Maya Skogstad Bjørklid 


