
 

 

 

RISØR KOMMUNE 
Enhet helsetjenester 

 

 

Kontaktinformasjon:  www.risor.kommune.no/  Telefon: +47 37 14 96 00 
Postadresse:  Postboks 158, 4952 RISØR E-post: post@risor.kommune.no 
Besøksadresse:  Furumoveien 1, 4950 RISØR 
Org.nr.:  964977402  

 

 

 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
 
   

 
   
 

Dato: 31.01.2023 

Vår ref: 19/13356-59 
Deres ref:    
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Tlf. +47 37149600 

 
  

 

Referat fra Ungdomsrådsmøte  26. januar 2023 
Tid: kl. 11.30-14.00 

Sted: kommunehuset, møterom Stemmen 
 

Til stede: Ungdomsskolen v/Cassandra Aanonsen, Erling Eikeland Knutsen og Frida Lindgren. 
Risør VGS v/ Tuva Hansen, Sindre Slaatten Sollid og Øystein Paulsen. 

Saksnr.  Sak:  

1/23 Godkjenning av innkalling og referat 

Ok  
2/23 Oppgradering av ungdomsskolens skoleområde 

Viser til sak 39/22 i ungdomsrådets novembermøte.  Elevrådet på ungdomsskolen har skriftliggjort 
deres ønsker for uteområdet. Ungdomsrådets leder vil ta dette med i et framlegg for 
kommunestyret. Framlegget ble opplest i møtet. Rådet stiller seg bak fremlegget, og ønsker at 
også bruk av området på fritiden vektlegges.  
 
Elin Evensen videresender framlegget til ordfører Per Christian Lunden og ber om at Tuva får legge 
det frem i neste ordinære kommunestyremøte.  
 

3/23 Orientering om Ungdata 

Viser til tidligere ungdomsrådsmøte sak 21/22 og 27/22. 
  
Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef for skole, sosiallærer, SLT-
koordinator, kommunepsykolog, helsesykepleier og koordinator for folkehelse og BTI som jobber 
med Ungdata. Denne gruppen har hørt hva Ungdomsrådet har spilt inn tidligere. Skolen jobber nå 
med et undervisningsopplegg for å innhente og involvere elevene i de teamene som elevene selv 
syns er viktigst.  
 
Dersom VGS elevene ønsker mer fokus på ungdatatallene så anbefales de å melde det inn via 
elevrådet på skolen.  
 

4/23 Grensejustering Røysland v/Berit Gregersen 

Ungdomsrådet opplever ikke å ha grunnlag for å uttale seg i saken.  
 

5/23 Orientering om E 18 v/Berit Gregersen 

Ungdomsrådet ble orientert om planprosessen og de fire ulike traseene, og at valg veies opp mot 
innvirkningene på natur, klima og mennesker.  
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Ungdomsrådet er ikke bedt om å komme med en uttalelse i denne omgang, men rådet vil 
understreke at de er opptatt av å tenke langsiktig både med tanke på klima og miljø, men også 
med tanke på veistandard og levetid for veien.  
Ungdomsrådet ønsker at Berit skal komme tilbake når konsekvensutredningsarbeidet er påbegynt.  
 
(Det er i etterkant av møtet avklart med Berit at det blir i mai-møtet) 

6/23 Kommuneplanens – samfunnsdelen v/Berit Gregersen 

Sist møte stemte Ungdomsrådet på slagord-  Sammen om et levende og bærekraftig samfunn.  
 
Forslaget til visjon som foreligger nå: Klima og miljø – ført og fremst.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal på høring i 6 uker (fra februar til april). Saken tas opp på nytt i 
neste møte.  
 

7/23 Utnyttelse av Bufdirs tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 – 2023 v/Malin Paust 

Risør kommune har fått tilskudd for tre år.  
I fjor fikk vi kr. 189 000, i år fikk vi kr. 223 000. Neste år kan vi vente å få kr. 189 000. 
 
Pengene kommunen fikk i fjor ble brukt til:  

 Sommeraktivitet – forberedende undervisning til båtførerprøven og volleyball  

 Livredningskurs for ansatte i barnehage, skole og frivillige foreninger slik at de kan tilby 
aktiviteter i og ved vann  

 Treffsted for barn og unge på Hope 

 Søndeled: WePlay etter skoletid (5.-7. trinn). Tiltak i 2023 i dialog med Idun ungdomslag 

 Treffsted for ungdom – Bakrommet på Motorbygget ved ungdomsskolen 

 Playstation og storskjerm på Smoothie/SEFF (SEnter For Frivillighet) 

 Lånesystem til Utlånssentral 

 Ung Norge Sør har fått lønnstilskudd - ungdom i arbeid i butikken. 

 Ungdomsbedrifts LAN-treff. Status: utsatt fra 13.-14. januar i påvente av utstyr  
 
Ungdom har i ulike sammenhenger uttrykt at de ønsker å ikke blande aldersgruppene. Kommunen 
er i ferd med å skape treffsteder for ulike aldersgrupper.  

 Treffsted (Sportsbaren) for VGS-elever – venter på avklaringer mellom vgs og de som 
driver det, oppfordring til elevrådet å støtte Gabriel i å få det i gang. Kontaktperson i 
kommunen: frivilligkoordinator Knut Arntzen.  

 Smoothie for ungdomsskoleelever – venter på Wifi i bygningen hvor SEFF (SEnter For 
Frivillighet). Kontaktperson i kommunen: frivilligkoordinator Knut Arntzen. 

 Bakrommet på motorbygget. Åpent tilbud for alle som hittil i hovedsak har vært brukt av 
mellomtrinnet og elever på 8.-9. trinn. Mest i bruk når banen er i bruk. Rådet ble spurt om 
det er riktig at mellomtrinnet får påvirke mer, uten å utelukke at også eldre ungdommer 
kan bruke det.  
Ungdomsrådet støtter kommunen i å samarbeide tettere med mellomtrinnet i 
utviklingen av dette treffstedet, også med begrunnelsen at mellomtrinnet kommer opp til 
ungdomsskolen etter hvert og da kanskje fortsette å bruke treffstedet.  

 
Rådet ble spurt om hvordan VGS kan bidra til at støtte til elevbedrifter som etablerer 
aktivitetstilbud kan gjøre det mulig å videreføre/gjenta aktivitetstilbudet i etterkant. VGS elevene 
sier at en del av vurderingsgrunnlaget i Entreprenørskap er at elevene skal finne på noe nytt og 
eget, og ikke gjenbruke andre elevers ideer, men at det kan være mulig for UB innen Salg og 
Service, eller elevrådet. 
 
Innspill om at det er lettere å lykkes med aktivitetstilbud når noen har en idé selv, som 
volleyballskolen. Volleyballgruppa fikk støtte til et opplegg som de selv stod for og gjennomførte. 
Det samme gjelder Ung Norge Sør og LAN.  Generelt oppfordres Rådet til å formidle til ungdom at 
det er relativt enkelt å få mindre beløp til aktiviteter de ønsker å gjennomføre. For Bufdirs tilskudd 
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er det en forutsetning at aktiviteten er inkluderende og gratis, men det finnes også andre typer 
tilskudd en kan søke om dersom aktiviteten ikke er tenkt å være åpen for en større målgruppe.     
 
Plan for bruk av tilskuddet i 2023 er å videreføre praksis fra i fjor, og iverksette tiltakene nevnt 
over som ikke er kommet i gang. Nytt av i år er støtte til Svøm langt-kampanjen, hvor barn og unge 
kan svømme gratis på Frisvømminga.  
 
Ungdomsrådet syns det er positivt at kommunen bruker Instagram til å informere om arrangement 
og oppfordres igjen til å spre informasjonen videre gjennom sine kanaler.  
Malin gjør oppmerksom på at det kan være relevant å se oppgradering av uteområdet til 
ungdomsskolen i sammenheng med ny reguleringsplan for Kjempesteinsmyra, og oppfordrer 
Rådet til å invitere saksbehandler til neste møte. 

8/23 Barn og unges representants uttalelse om Trafikksikkerhetsplan v/Malin Paust 

Til orientering: Malin er barn og unges talsperson i plan og byggesaker. Ved høring av 
trafikksikkerhetsplan understreket Malin det som har kommet frem fra ungdomsrådet tidligere. 

9/23 Reguleringsplan for området Sør for Heiveien v/Malin Paust 

Tegning/planforslaget og kommunedirektørens svar på Rådets innspill ble lagt frem før drøfting. 
Stikkord fra drøftingen: Klima og miljø påvirkes både positivt og negativt ved fortetting og 
sentralisering. Høyblokker må sees i forhold til terrenget, men kan være positivt med tanke på 
mindre fotavtrykk og behov for billigere boliger.  
 
Rådet kom ikke med noen uttalelse i dette møtet, men har uttalt seg tidligere i denne saken. Jmf. 
sak 41/21 og ekstraordinært møte 25. november.  

Frist for innspill i denne saken er 20. februar. Om noen i rådet ønsker å høre mer om hva dette 
innebærer, så har de mulighet for det. Øystein og Sindre ønsker det. Malin vil be om et møte med 
saksbehandler. 

10/23 Skjenking av alkohol på Risørhuset 

Ungdomsrådet ble ikke forelagt hele saken, men saksbehandler la frem et kort resyme av sakens 
bakgrunn og kjerne, og ba ungdomsrådet drøfte et par spørsmål: 

1. Hva synes dere om at det foregår skjenking på Risørhuset ved noen anledninger (som for 
eksempel teaterforestillinger og konserter). 

2. Tror dere skjenking av alkohol har betydning for om barn og ungdom ønsker å delta på 
arrangementer? 

 
Ungdomsrådet hadde ikke sterke meninger om at det var skjenking på Risørhuset  
ved noen anledninger, men det var heller ikke et behov for dem at det skal være det. På spørsmål 
svarte noen at de selv ikke ville kommet dersom det ble servert alkohol. Noen hadde vært på 
Risørhuset i forbindelse med arrangement hvor det ble skjenket alkohol og opplevde det som rart 
og uvant, og ga uttrykk for at de trodde at Risørhuset var alkoholfritt. Det ble påpekt at det ikke 
alltid må skjenkes alkohol, selv om det er lov, og at alkoholnivå er viktig. Flere av ungdommene tok 
til ordet for å si at det er viktig at voksne ikke blir overstadig beruset. Det ble samtidig sagt av en av 
representantene at det kan være sunt for ungdom å se at voksne kan ta seg et glass vin i en slik 
sosial setting. 
 
Ungdomsrådets uttalelse:  

1. Ungdomsrådet mener at ordningen slik den er i dag er grei. De ønsker at det skal settes en 
avgrensing slik at det ikke kan foregå skjenking før klokken 18:00. Det er viktig at det ikke 
foregår skjenking på arrangementer der barn er målgruppen, eller samtidig som andre 
arrangementer som er rettet mot barn og unge. De mener videre at det ikke skal foregå 
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skjenking på ordinære kinoer eller når biblioteket er åpent (bemannet bibliotek). De 
gangene det innvilges skjenkebevilling er det ikke ønskelig med 18-års aldersgrense.  

 
Ungdomsrådet syntes er vanskelig å si noe om hva som er «spesielle anledninger», men 
ønsker at det skal fortsette å stå da det betyr at det ikke er så ofte, og at normalen er at 
det ikke skjenkes. Konserter og riksteaterets forestillinger ble av ungdomsrådet vurdert 
som spesielle anledninger.  
 

2. Ungdomsrådet er delt i forhold til om skjenking vil ha betydning for om barn og unge vil 
delta på et arrangement. Noen mente at de ikke ville gå dersom de visste at det var 
skjenking, mens andre mente at det ikke hadde betydning, såfremt alkoholnivået var lavt.  

 
 Rådets egne saker 

Ingen egne saker.  
 Evaluering 

Saksbehandlerne må være tydeligere på hva de ønsker at Ungdomsrådet skal uttale seg om. Det 
kom forslag om at det utarbeides en mal for saksbehandlere hvor de først presenterer 
spørsmålene sine, så orienterer, for deretter å ta opp spørsmålene til drøfting.  
 
Også denne gangen ble tiden for knapp.  

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

 
 
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 

 
 
 

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 
Simen Reiersen Nilsen 
Maya Skogstad Bjørklid 


