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Sak: Tittel:
1/21 Godkjenning av innkalling og referat
OK
2/21 Fv 416 - Øylandsdal til Dørsdal v/Anders A. Pedersen
Se vedlagt PP-presentasjon
Reguleringsplanen lagt ut med anbefaling fra kommunen. Ungdommene oppfordres til å bruke
medvirkningsportalen.
https://innbyggerdialog3d.geodataonline.no/v1/?appid=8bda5873667045cea0aa870fe1aab33b
Frist for merknader 12. januar.
Orange åre som er valgt. Se bilde i PP-presentasjon.
Spørsmål fra rådet knyttet til bekymring for at søppel fra bilene havner i tjenna. Anders sier det
er 25 meter fra veien til slutten av fyllinga ut mot vannet.
Spørsmål fra rådet om mulighet for å kjøre moped på ny fylkesvei. Veien vil ha 80 km sone og
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det vil være lovlig å kjøre moped. På E18 vil det ikke være mulig.
Ordfører sier at det er ønske om et trafikknutepunkt med ladestasjon og sikker oppbevaring av
sykler og mopeder.
Spørsmål om trygg kryssing av veibanen. I hovedsak vil alle kryssinger bli underganger. To
steder vil det bli kryssing over veien. Det er ikke optimalt, men det vil være for dyrt å legge det
under veien. Rett strekning og god sikt gjør at det vurderes som trygt.
Spørsmål fra rådet om lyktestolper, og muligheten for at lyset slås automatisk av når det ikke
er biler der. Det som er lagt frem i dag er en reguleringsplan. I denne planen ligger ikke de
tekniske løsningene. Egne konsulenter vil komme med forslag til løsninger. Ordfører vil sørge
for at saken kommer tilbake til ungdomsrådet når tekniske løsninger skal utarbeides.
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Klima og miljø v/Bård V. Birkedal
Spørsmålene var sendt ut til ungdomsrådet i forkant.
PP-presentasjon som vedlegg.
1. Hvilke tiltak kan Risør barneskole og Risør ungdomskole gjennomføre for å ta bedre vare på
miljø- og klima?
2. Hvordan kan du som elev bidra til at skolen får gjennomført sine tiltak, og når sine mål?
3. Hvordan kan du som innbygger i Risør bidra til å ta bedre vare på klimaet?
4. Hva må kommunen gjøre for bedre gjøre det lettere for innbyggerne å ta gode klima- og
miljøvalg?
Innspill fra rådet:
VGS har lagt om til digitale bøker. Kunne vært prøvd ut i noen fag på ungdomsskolen.
VGS har hatt fokus på hvordan elevene skal sortere. Viktig opplæring som har hjulpet elevene
med å sortere riktig.
Behov for flere søppeldunker i skoleområdet ved ungdomsskolen. Søppelkassene er tilgrisede
og vanskelig å få øye på. Inne fungerer det greit. Noen elever har foreslått kompostbinge.
Behov for bedre søppelsortering nede i byen. Spesielt om sommeren blir det liggende mye
søppel rundt søppeldunkene.
Ikke mye fokus på miljø i den praktiske hverdagen. Elevene har ulik erfaring med i hvilken
grad Klima og miljø/FN’s bærekraftsmål har vært vektlagt i undervisningen.
Sykkelstativene knyttet til barneskolen og ungdomsskolen har vært dårlig. Ønske om tak over
sykkelstativene, og at det tilrettelegges for at det ikke kjøres bil til skolen.
Rådet mener at elevrådene bør ta opp temaet klima og miljø jevnlig og ha fokus på konkrete
miljøfremmende saker. Eks. sykkelstativ.
Med ny vei blir det forhåpentligvis bedre og flere bussavganger, slik at folk kan ta buss i stedet
for å bli kjørt.
Risørs innbyggere kan bidra med å handle lokalt i stedet for på nett hvor varene sendes fra
andre steder i verden. Kommunen kan stimulere/legge til rette for at nærbutikkene kan bestå.
Kommunen kan gjøre byen attraktiv gjennom festivaler og lignende, som vil bidra til at flere vil
feriere i egen by.
Unødvendig oppvarming av Risørhallen. Trolig brukes det mye energi på oppvarming av vann,
hall og ganger som er unødvendig. Når man trener blir man varm uten at det er varmt i lokalet.
Noen har også lagt treningstidene sent på kvelden, som gjør at varmen må stå på mange
timer i forkant.
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Ungdommens distriktspanel – 15 forslag til distriktspolitikk v/Elin Evensen
Ungdomsrådet har fått tilsendt Ungdommens distrikspanel sine forslag på mail.
Rådet oppfordres til å svarer hver for seg på det digitale spørreskjemaet. Elin Evensen vil
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sende ut lenker på nytt.
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Koronasituasjonen v/Ordfører
VGS:
Denne uken er førsteklassingene på skolen. Neste uke er det 2. og 3. klasse.
Det går fint å ha hjemmeskole, men det er kjedelig. Det er lite digital undervisning, mest
oppgaver som elevene må jobbe med hjemme. Blir ofte sittende og jobbe lenger enn vanlige
skoledager. Andre syns lærerne har justert seg etter de tilbakemeldinger de fikk i vår, både
med tanke på arbeidsmengde og oppfølging av elevene på Teams. Bekymring for eksamen
dersom det blir en lang periode med hjemmeskole.
Vil helst ha undervisning på skolen.
Ungdomsskolen.
Går på skolen hannen hver dag. Den dagen de er på skolen går de gjennom hva de skal
jobbe med neste dag. Det går bra, men elevene mener de lærer mer ved å være i klassen.
Rådsmedlemmene oppfordres til å si ifra dersom det er noe kommunen kan gjøre for å lette
hverdagene deres. Det er viktig med ungdommens stemme inn i de vurderingene som
kommunen gjør.
Innspill: Nå som det er kaldere ute, og det ikke er lov til å ha besøk hjemme. Er det mulighet
for et sted hvor ungdom kan treffes innendørs, hvor smittevern likevel ivaretas?
Innspill: Nå prioriteres de eldste ift. vaksine. Når aktivitetene åpner er det viktig at det er de
yngste som prioriteres, og får begynne før ev. voksne.
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Invitasjon til Ungdommens fylkesting Agder - 19. januar 2021. v/Elin Evensen
Informasjon og påmeldingslenke er sent ut på mail. Elin Evensen bes sende informasjon til
skolene v/Elin Eliassen og Kristin Siewers.
Elevene må selv melde seg på. Elin Evensen ber de som melder seg på også sende en SMS
til henne, slik at hun vet om noen i fra Risør deltar.
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Rådets egne saker.
Sist møte ble Risør videregående skoles sin situasjon (trussel om nedleggelse av linjer) meldt
inn som sak. Ordfører sier behandlingen av saken har i denne omgang gått bra. Flott
mobilisering av elevene. Redd for at det kan bli en problemstilling igjen. Da vet elevene og
skolen hvordan de kan mobilisere og bruke blant annet media igjen. Elevene er flinke til å
snakke positivt om skolen. Dersom saken skulle komme opp igjen, vil ordfører ta saken til
ungdomsrådet.
Fotballbanen. Det er anlagt varme i dekket, men banen varmes ikke opp før trening. Elin
Evensen vil sende kommunedirektøren og ordfører mail om dette for å høre hva som er
årsaken.
Skillevegger i Risørhallen. Spørsmål om hvordan det ligger an ift. skillevegger i dusjene i
Risørhallen. Elin Evensen vil legge ved orienteringen som ble gitt i tidligere ungdomsrådsmøte. Rådet rapporterer også om at flere av dusjene i herre-garderoben ikke virker. Elin
Evensen vil ta det videre til avd. bygg/eiendom.
Utdrag fra Referat ungdomsråd 12. mars 2020:

6. Dusjvegger i Risørhallen
Elin orienterte om at dusjvegger står på planen for kommunen, men at hun har fått beskjed
om at det, av økonomiske årsaker, ikke vil bli prioritert. Dersom rådet ønsker å presse på for at
saken skal komme høyere på prioriteringslista må dette legges frem for bystyret.
Rådet velger å utsette saken til saken er drøftet på nytt på skolene.
Elin orienterer om at kommunen har, etter innspill i sist RuR, foretatt befaring av dusjveggene
i svømmehallen. Disse er ikke tilfredsstillende og det vil bli forsøkt å finne en løsning med
dører.
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Eventuelt:
 Kari Anne Røysland (Ung Norge) har bedt om at ungdomsrådet orienteres om at hun
har søkt midler til møtested for ungdom gjennom Gjensidigestiftelsen, men fått avslag
på søknaden. Det kan, i denne omgang, derfor ikke bli noe av planene som hun
snakket med ungdomsrådet om i vår.


Spørreskjema-doktorgradsavhandling om lokaldemokrati
Informasjon og lenke til spørreskjema vil bli sendt ut på mail til rådets medlemmer i
etterkant av møtet.



KS-prosjekt – Digitalt verktøy for ungdomsråd.
Spørsmål til rådet om det er interesse for å undersøke dette nærmere, og eventuelt
være med. Det konkluderes med at dette høres spennende ut, og at Elin Evensen skal
innhente mer informasjon.

Med hilsen

Elin Vinvand Evensen
+47 37149600
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Mottakere: Sindre Slaatten Sollid
Pia Røysland Henriksen
Gabriel Moland Kittelsen
Ida Jacobsen
Vilda Windtwood
Annie Holthe Ausland
Ketil Thorvaldsen
Tobias Stensland
Kopi til:

Ordfører /v Per Kristian Lunden
Samfunnsutvikling /v Bård Vestøl Birkedal
Enhet plan og bygg /v Anders Auten Pedersen
Enhet Risør ungdomsskole /v Elin Eliassen
RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE /v Kristin Siewers
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