Årsmelding Ungdomsråd Risør kommune 2020
Mandat
Risør ungdomsråd (RUR) er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som
angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Ungdomsrådet er lovhjemlet i
kommuneloven § 5-12 og videre utdypet i «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom».
Ungdomsrådet skal sørge for at synspunkter fra ungdom blir ivaretatt i kommunens
beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i alle saker som er av betydning for barn og unge.
Ungdomsrådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken.
Ungdomsrådet kan også ta opp saker som omhandler barn og unge på eget initiativ.
Rådet skal være et sted der unge kan lære om demokrati og politiske prosesser, slik at de involveres i
samfunnsutviklingen.
Bystyret har vedtatt at ungdomsrådet skal ha talerett i bystyret.

Valg og sammensetning
Utover bestemmelsene om sammensetning i kommuneloven § 5-12 og § 3 i forskrift om kommunale
og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har bystyret
vedtatt følgende føringer for valg og sammensetning av ungdomsrådet:










Ungdomsrådet består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer som alle
utnevnes av elevrådene på ungdomsskolen og Risør videregående skole, fortrinnsvis
elevrådsleder og nestleder. Hvis ingen fra skolens elevråd ønsker å være i ungdomsrådet,
åpnes det for andre kandidater fra skolen. Det av holdes da valg på aktuell skole.
tre av medlemmene velges fra ungdomsskolen og tre fra videregående skole.
Medlemmer og varamedlemmer godkjennes av bystyret.
Medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år
Funksjonstiden i ungdomsrådet er 2 år. 1 år dersom eleven er avgangselev, eller fyller 19 år i
løpet av skoleåret. Representantene velges slik at halve rådet skiftes ut hvert år.
Det blir valgt nytt ungdomsråd hver høst, ved skoleoppstart.
Rådsmedlemmene må være bosatt i Risør kommune
Rådet velger selv leder og nestleder for ett år av gangen.

Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer 2020:
Skoleåret 2019/2020
Medlemmer
Ketil Thorvaldsen, leder (VGS)
Elias Holdø Rasmussen (VGS)
Ida Jacobsen (VGS)
Daniel Liane Høivold (VGS)
Sindre Slaatten Sollid (10. trinn)
Tuva Hansen, nestleder (10. trinn)
Annie Holthe Ausland (8. trinn)

Varamedlemmer
Johanne Øvland Søstuen (VGS)
Khalid Adel Mahmoud (VGS)
Stina Bjørge Gregersen (VGS)
Jonas Olsen Gjernes (VGS)
Victor Skarheim (9. trinn)
Pia Røysland Henriksen (10. trinn)
Gabriel Moland Kittelsen (8. trinn)

Skoleåret 2020/2021
Medlemmer
Ketil Thorvaldsen, leder (VGS)
Pia Røysland Henriksen, nestleder (VGS)
Sindre Slaatten Sollid (VGS
Vilda Widtwood (10. trinn)
Gabriel Moland Kittelsen (9. trinn)
Annie Holthe Ausland (9. trinn)

Varamedlemmer
Johanne Øvland Søstuen (VGS)
Ida Jacobsen (VGS)
Jonas Olsen Gjernes (VGS)
Guro Sagvollen Fiskergård (10. trinn)
Thomas Tørring Christensen (8. trinn)
Tobias B. Stensland (9. trinn)

Arbeidsutvalg
For første halvdel av 2020 opprettet rådet et arbeidsutvalg som bestod av Ketil Thorvaldsen , Sindre
Slaaten Sollid, Tuva Hansen og Annie Holthe Ausland.
For andre halvdel av 2020 bestod arbeidsutvalget av Ketil Thorvaldsen, Pia Røysland Henriksen og
Vilda Windtwood. Vara til arbeidsutvalget er Gabriel Moland Kittelsen.

Sekretariat
Sekretariatet har i 2020 vært lagt til politisk sekretariat. Møtesekretær har vært Elin Evensen.

Økonomi
Møtegodtgjøringer til ungdomsrådets medlemmer dekkes av kommunens ordinære budsjett for
politisk virksomhet.

Møter
Ungdomsrådet har i 2020 hatt fire møter. Arbeidsutvalget har hatt to møter.
Rådet har behandlet i alt 16 saker i tillegg til eventuelt, godkjenning av innkalling/saksliste/protokoll
og orienteringer om saker som tidligere har vært behandlet i ungdomsrådet eller arbeidsutvalget.

Taleretten i bystyret
Ungdomsrådet v/ Ketil Thorvaldsen har benyttet seg av taleretten i bystyret i følgende saker:
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Saker
Ungdomsrådet har hatt følgende saker til uttalelse/høring:










Til uttalelse – Oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 416, Øylandsdal til Dørsdal.
Ung Norge v/Kari-Anne Røisland
Ungdommens opplevelse av korona-situasjonen
Ny videregående skole i Tvedestrand – ideer til hva man kan gjøre for at Risør skal få beholde
elevene sine
Hva er viktige saker for ungdom i Risør
Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg
Koronasituasjonen for ungdommene
Klima og miljø. Hvordan kan kommunen jobbe for å involvere ungdom i større grad i
planarbeidet?
Mulighetsstudie om Tollbodparken/Strandgata









BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Nei til atomvåpen - Atomvåpenfri kommune
Ungdom og Risørhuset
Ungdom og frivillighet
Klima og miljø- sertifisering av Risørhuset som miljøfyrtårn
Budsjett – hva er viktig for ungdom?
Koronasituasjonen for ungdommene

Orienteringer
Det ble i 2020 gitt følgende orienteringer:




Opplæring v/ordfører Per Kristian Lunden
E18 v/ordfører Per Kristian Lunden
Informasjon om møtegodtgjørelse

Deltagelse på konferanser, seminarer og samlinger
Medlemmene fikk tilbud om demokrativerksted på Utøya, ingen takket ja.

