RISØR KOMMUNE
Enhet helsetjenester

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:
Tlf.

25.03.2022
19/13356-45
Elin Vinvand Evensen
+47 37149600

Referat fra Ungdomsrådsmøte 23. mars 2022
Tid: kl 12-14
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen
Til stede: Alle rådets faste medlemmer.
Saksliste:
Saksnr.
11/22
12/22
13/22
14/22
15/22
16/22
17/22

Sak:
Godkjenning av innkalling og referat
Ungdommens kulturmidler v/kultursjef Anna Stina Næss
Orienteringssak – UKM v/kultursjef Anna Stina Næss
Treffsteder for ungdom – v/kommunalsjef Kamilla Solheim og rådgiver Malin Paust
Av-og-til v/Av-og-til koordinator Elin Evensen
Russituasjon blant ungdom v/Elin Evensen
Rådets egne saker:
 Belysning på kirkegården
 Ballbingen på Kjempesteinsmyra
 Badeplassen på Søndeled
 Bruk av Fjordheim

18/22

Eventuelt
Ungdomsrådets mulighet til å være til stede i kommunestyret v/Ordfører Per Lunden

Saksnr.
11/22

Sak:
Godkjenning av innkalling og referat
Ok

12/22

Ungdommens kulturmidler v/kultursjef Anna Stina Næss
Ungdommens kulturmidler er vedtatt.
Anna Stina ønsker innspill fra ungdomsrådet på retningslinjer, kriterier dokumentasjon og
rapportering. Se vedlegg.
Innspill fra ungdomsrådet:
 Retningslinjene er greie å forholde seg til.
 Litt mange kriterier.

Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Besøksadresse:
Org.nr.:

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

Telefon:
E-post:

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









Pkt. 1: Litt mange med 20 personer. Endre til 10 personer eller flere. Obligatorisk
kriterium.
Pkt. 4: «Tiltaket skal være helsefremmende» Endring: Tiltaket skal være sosialt,
helsefremmende eller aktivitetsskapende.
Pkt. 5: «Tiltaket skal være solid» Hele punktet tas bort.
Søker må svare på 3 av kriteriene i tillegg til obligatorisk kriterium (pkt. 1).
Ungdom i skolealder kan søke. Om de trenger hjelp av voksen til å søke er det greit.
For ungdom er det lettest å sende inn dokumentasjon på mail. Nettside med tilgang
til å laste opp dokumentene høres også greit ut.
Krav til rapportering er ok.

13/22

Orienteringssak – UKM v/kultursjef Anna Stina Næss
UKM gjennomføres 4. april. Utvidet påmeldingsfrist ut uke 12.
For alle kunstarter. Tekniske prøver 3. april. Om en ikke skal delta – anbefalt å komme og se.

14/22

Treffsteder for ungdom – v/kommunalsjef Kamilla Solheim og Malin Paust
Viser til interpellasjon og spørreundersøkelse «Et sted for ungdom å være». Se vedlegg.
Det har vært gjennomført spørreundersøkelse på barneskolen og ungdomsskolen.
Oppsummering er levert direkte til Malin og Kamilla.
Motorbyget
Ungdomsskolens innspill:
De fleste på ungdomsskolen er positive til å bruke motorbygget. Ønsker et sted hvor en kan
henge og spille. Ønsker stoler, bord, sofa, brettspill, arkadespill, kjøleskap og TV. Ønsker å
bruke det som venterom dersom en skal videre på aktivitet eller er på skatebanen. Ønske
om å få bruke rommet i friminuttene. Åpningstid hver dag og i helgene.
Info om åpningstider på døra og Instagram. Eventuelt its learning eller Snap.
Videregående skole sine innspill:
Elever fra VGS vil trolig ikke bruke det. Hadde mer behov for dette da de gikk på
barneskolen/ungdomsskolen.
Elektro og TIP ønsker å bruke det som mekke-klubb. (Svar fra Malin – det er pr. i dag ikke
avklart om verksted-delen av bygget kan brukes).
Risørhuset
Innspill fra ungdomsskolen:
På biblioteket er det tradisjon for at det må være stille. Skal ungdom bruke det, så kan det
ikke være sånn. Ønske om å være der på kveldstid, og at det er åpent både på hverdager og
helger. Ønsker brettspill og at kiosken er åpen.
Åpningstider på døra, og på Instagram.
Innspill fra videregående skole:
Koselig sted. Lyd/akustikk er et problem. Noen vil lese lekser, andre prate. Ønske om
åpningstid etter skoletid og ut over kveld.
Scenehuset
Ungdomsskolens innspill:
Ønske om et åpent sted hvor en kan henge. Bare for ungdomsskolen og ikke b.skole.
Bygget er allerede fint tilrettelagt for bruk med både kjøkken og toaletter.
Ønske om kiosk hvor en kan kjøpe billig brus, og at det er åpent til kl. 23-24 på kvelden.
Informasjon på døra og på Instagram.
Videregående skole sine innspill:
Fint sted å være. Ungdomsteaterets medlemmer er redd for hærverk på utstyret deres.
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Generelle innspill:
Ønsker ikke at det skal være åpent for alle aldersgrupper samtidig. Det vil kunne ta tid før
ungdom ser at tilbudet er brukende og «kult nok».
15/22

Av-og-til v/Elin Evensen
Presentasjon – se vedlegg.
Bør Risør kommune fortsatt være en Av-og-til kommune?
Innspill fra ungdomsrådet:
Noen av rådets medlemmer har sett noen av filmene på sosiale meder, samt skiltet på
kjempesteinsmyra. Tror at det som skjer på sosiale medier er det som treffer best. Bra med
fokus på båt og badeliv. Positivt med bruk av havnevertene.
Når foreldre endrer vaner får det betydning for mange barn.
Om av-og-til koordinators uttalerett i alle salgs og skjenkesaker Lurt å skille på tidspunkt for når en det er greit å skjenke. Eks. etter kl. 20.00.
Ordfører foreslår at ungdomsrådet høres når alle skjenkesaker behandles samtidig. (Dette
skjer hver 4. år i forbindelse med nytt kommunestyre, og ny behandling av alkoholpolitisk
handlingsplan).

16/22

Russituasjon blant ungdom
Mange voksne er bekymret for det de hører om rus blant ungdom i nabokommunene.
 Hvordan opplever dere at det er å være ungdom i Risør når det gjelder rus?
 Er det noe skolen, foreldre eller ungdom selv bør gjøre?
Rådet har drøftet saken på skolen før de kommer til møtet, og deler noen av observasjonene
som er gjort i Risør.
Innspill fra rådet:
Opplever at det har vært gitt god informasjon på skolene. Tror ikke etterspørselen etter
rusmidler i Risør er stor, men vet at det forekommer.
VGS ønsker ikke at det er politiet som har undervisningen om rusmidler i klassene. Har hørt
at andre kommuner har god erfaring med at tidligere rusmisbrukere deler av sin livserfaring.
Viktig å ha fokus på de langvarige konsekvensene, ikke at man kan bli tatt. Tall og statistikk
sier ikke ungdom så mye. Skal en engasjere må en appellere til følelsene.
Elin Evensen tar dette videre til de som jobber med forebygging/undervisning om rus.

17/22

Rådets egne saker
Belysning på kirkegården. Kamilla tar med seg at ungdomsrådet ønsker lys på stien mellom
Rema og Livbeltefabrikken, og vil undersøke om det ligger noe i planene for det.
Ballbingen ser helt «vraket ut». Gresset er slitt, plankene knekt og målene og nettet bak
ødelagt. Elin Evensen tar dette videre til avdeling for eiendom og tekniske tjenester.
Badeplassen på Søndeled. Ønsker at badeplassen på Søndeled skal renoveres. Benkene er
løse og blir kastet ut i vannet. Elin tar dette videre til avdeling for eiendom og tekniske
tjenester.
Ønsker at Fjordheim åpnes for ungdom. Svar: Fjordheim er eid av Idun ungdomslag, og
spørsmålet må rettes til styret i Idun ungdomslag.

18/22

Eventuelt
Ungdomsrådets mulighet til å være til stede i kommunestyret v/Ordfører Per Lunden
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Det har kommet forslag fra politikere om at ungdomsrådet er til stede i kommunestyret når
saker som angår ungdom behandles.
Rådet har hele tiden mulighet til å benytte seg av taleretten i kommunestyret.
Ungdomsrådets konklusjon:
Det å få sakene fremlagt i ungdomsrådsmøtet kan ofte være en bedre måte å komme med
innspill.
Ordfører inviterer ungdomsrådet når det er saker som angår ungdom. Ungdomsrådet vil
vurdere fra sak til sak om de ønsker å stille.

Med hilsen

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

Ungdommens kulturmidler
Ungdom – interpellasjon fra Kjell Mcdonald og Christian Axelsen
Spørreundersøkelse – et sted å være for ungdom
Presentasjon - Av-og- til

Mottakere: Pia Røysland Henriksen
Sindre Slaatten Sollid
Gabriel Moland Kittelsen
Frida Lindgren Hødnebø
Øystein Olsen Paulsen
Tuva Hansen

Kopi til:

Ordfører /v Per Kristian Lunden
Kommunedirektør /v Trond Aslaksen
Samfunnsutvikling /v Kamilla Solheim
Enhet kultur /v Anna Stina Næss
Skole og barnehage /v Malin K Paust
Politisk sekretariat /v Sunniva Helland
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