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Referat fra ungdomsrådsmøte (RUR) 10. september 2020 
Tid: torsdag 10. september kl 11-14. 

Sted: Rådhuset. 
 
Til stede: Ungdomsskolen v/Vilda Windtwood, Gabriel Moland Kittelsen, Annie Holthe Ausland, Tobias Stensland,  
Risør VGS v/Ketil Thorvaldsen, Pia Røysland, Jonas O. Gjernes, Johanne Ø. Søstuen, Ida Jacobsen. 
Ordfører Per Kristian Lunden og sekretær Elin Evensen 
 
Til dette første møtet var både faste medlemmer og vara innkalt. 
 

1. Opplæring v/ordfører Per Kristian Lunden  
Ettersom det var flere som ikke var til stede i møtet oppsummeres opplæringen: 
Normalt avholdes møtene på kommunehuset. (Av smittevernhensyn ble møtet i dag lagt til Rådhuset.) 
Ungdomsrådet skal kunne påvirke politikken. Saker fra ungdomsrådet vektlegges i bystyret. Ungdommene skal 
kunne ta opp saker som de syns er viktige, og kommunen vil legger frem saker hvor de trenger ungdommens råd.  
Rådet v/leder har mulighet for å legge frem forberedte saker for bystyret, men ikke delta i diskusjonene. 
Det forventes ikke at ungdomsrådet skal lese ordinære saksdokumenter i forkant av møtet, men det kan bli sendt 
ut kortere dokument på mail som forventes lest før møtet.  
Ikke alle saker til bystyret vil ha interesse for ungdommen. Ordfører vil gjøre et utvalg av saker som trolig vil være 
av interesse for RUR.  Ordfører, eller saksbehandlere fra kommunen, vil fortelle hva saken gjelder for at rådet skal 
kunne komme med sine innspill.  
Videregående skole er lagt under fylkeskommunen, men ved å melde inn saker i rådet kan ordfører ta med 
sakene til fylkespolitikere.  
Den enkelte i ungdomsrådet kan fremme forslag som kommer fra elevrådene, men kan også ta opp egne saker.  
Dersom representanter har saker de ønsker å ta opp i rådet, bes de sende saken til Elin Evensen på forhånd. Dette 
for at kommunen skal kunne forberede et svar.  
Det avholdes 5 møter pr. år. Annen hver måned. Det er kommunen ved sekretær Elin Evensen som har ansvar for 
å innkalle til møtene. Dersom det oppstår saker som ikke kan vente til neste møte, vil arbeidsutvalget bli innkalt. 
Arbeidsutvalget består av 3 representanter fra ungdomsrådet, og velges i rådets første møte på høsten.  
Innkalling og referat fra møtene sendes på mail.  
Beskjeder til rådet kommer på SMS. Viktig at alle gir tilbakemelding når de har lest beskjeden. 
Dersom noen ønsker en sluttattest når de er ferdige i rådet, kan dette fås ved å gi beskjed til Elin Evensen.  
Ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse. Det er kun for de ordinære møtene det utbetales møtegodtgjørelse. 
(ref. kommentar: Godtgjørelsen utbetales hvert halvår.) Det gis ikke møtegodtgjørelse for arbeidsutvalgsmøter, 
eller andre møter. 
Det er møteplikt til ungdomsrådsmøtene. Det betyr i denne sammenheng at møtene skal prioriteres, og at gyldig 
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fravær vil være sykdom eller veldig viktige ting på skolen som prøver og eksamener. 
Dersom noen av de faste medlemmene ikke har mulighet til å komme på et møte, meldes det ifra om til Elin 
Evensen så tidlig som mulig. Gi også beskjed til egen vare. (Vedlagt følger liste over hvem som er vara for hvem.) 
Dersom rådet ønsker det er det mulig å få besøke steder som er aktuelle for sakene, eller besøke andre 
råd/storting for læring.  

 
2. Hva er viktige saker for ungdom i Risør? 

Oppsummering: Gode muligheter for alle, alle har mulighet til å være med i den idretten de ønsker. Hus og 
bygninger er i takt med tiden, men at «Sørlandsidyllen» blir beholdt.  
Mer tilbud til ungdom – attraksjoner eller lignende ble nevnt av flere. Flere arbeidsplasser slik at flere kan bosette 
seg her. Fokus på at barn og unge skal ha det bra. Klima og miljø ble nevnt av flere. Aktiviteter og møteplasser for 
barn og unge. Kulturtilbudet –Risør som kulturby. Utplassering av søppelbøtter i skjæra. Trivsel for barn, unge, og 
unge voksne – slik at de vil bosette seg her.   
 

3. Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, pluss en til.  
Ketil Thorvaldsen - leder 
Pia Røysland Henriksen – nestleder 
Vilda Windtwood -  arbeidsutvalget 
Gabriel vara til arbeidsutvalget. 
 

4. Koronasituasjonen for ungdommene  

Ungdomsskolen: 
Hjemmeskole gikk greit.  
Savner trening og andre fritidsaktiviteter. Skulle vært konfirmasjon, og har pga. smittevern måtte halvere 
gjestelisten. Andre har ikke savnet noen spesielle arrangement. 
 
Noen føler at det med smittevern har blitt litt glemt, og at de har sluttet med det. På skolen er det mange som er 
tett på hverandre, og ikke holder en meters avstand. Det er få som har fått smittevern som en vane. Lærerne 
prøver å si ifra, men eleven klarer ikke å følge det. Det er også få som spriter seg.  
Noen føler ting er som normalt igjen siden det ikke har vært smitte i Risør. En forskjell er at en blir hjemme 
dersom man er forkjølet.  
Andre syns at smittevern har blitt en vane å følge. 
Skolebussene er helt fulle – det er ikke smittevern.  
 
Videregående skole: 
Under tiden med hjemmeskole savnet elevene det sosiale ved skolen. De fleste mente hjemmeskole var tungt. De 
ulike lærerne forventet at elevene skulle ha tid til å gjøre veldig mye på en time. Det endte med at elevene ble 
sittende utover ettermiddagen og gjøre det man ikke fikk gjort i timen. Noen syns det likevel gikk greit. Andre 
mente at når en er vandt til å gjøre ting grundig og ordentlig, ble det alt for mye, og det ble ikke tid til noe annet 
enn skole. Andre elever hadde hatt møte med skolen, og hatt en dialog i forhold til skolearbeid, og opplever at 
skolen var flink til å omstille seg. Noen syns det var vanskelig å holde oppe konsentrasjonen på hjemmeskole - at 
det er lettere på skolen. 
 
Sommeren har vært bra, men mye folk. Flere av elevene har jobbet i butikker eller isbar i sentrum. De har sett at 
mange ikke har holdt en meters regelen, og syns det er bekymringsfullt. Noen syns det har vært så mye folk i 
sentrum at de ikke har ønsket å være der. De opplever at lokalbefolkningen holder en meters avstand, men at 
turister og hyttefolk ikke gjør det. Andre som har jobbet i mindre trafikkerte butikker i Risør opplever at 
smittevern har gått bra.   
 
Elevene har savnet, og savner, idretts-/fritids-aktivitetene sine. Noen har hatt planer for 2020 med tanke på 
graderinger og konkurranser, som nå ikke blir noe av. Bursdager har vært med nære venner, så det har gått fint.  
 
I forhold til smittevern på skolene opplever elevene fra videregående skole at skolen fortsatt har strenge tiltak. 
Risør VGS har hatt strengere regler enn andre skoler. Det gjør at elevene føler seg trygge. Elevene opplever at 
reglene fortsatt følges. Noen syns at smittevern har blitt en vane. «En meteren» er vanskelig, men syns skolen 
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gjør en bra jobb med det.  
 
En av elevene har opplevd at nedstenging av svømmehallen har gjort at hun har mistet jobb som trener, som igjen 
har ført til at hun har gått glipp av flere tusen kroner i arbeidsinntekt.  
 

5. Klima og miljø. Hvordan kan kommunen jobbe for å involvere ungdom i større grad i planarbeidet? 
v/Kommunalsjef Kamilla Solheim 
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon. 

Konklusjon:  
• Klima og miljø blir fast punkt på sakslista i alle ungdomsrådsmøtene.  
• Kommunens arbeidsgruppe vil komme og si noe i møtene, men viktig at også rådet forbereder noe de vil 

si.  
• Kamilla Solheim vil sende aktuelle spørsmål til sekretær i god tid før ungdomsrådsmøtet, slik at også 

elevrådene får tid til å diskutere saken før møtet.  

Utfordring til neste møte: Er det andre kanaler kommunen kan bruke for å nå ungdommer, ut over 
ungdomsrådet? 
 

6. Mulighetsstudie om Tollbodparken/Strandgata  
v/Samfunnsplanlegger Sigrid Garthe 

Mulighetsstudie er et dokument som ser på muligheter for hvordan et område kan brukes. En vet ikke alltid hva 
det koster, og hvordan det skal gjøres, men det er gode ideer. I mulighetsstudien skal en se på området som vises 
i kart. Mulighetene kan brukes inn i sentrumsplanen. 
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon. 
 
Hvordan kan dette området bli en finere og mer attraktiv del av sentrum for ungdommer?  
Innspill fra rådet:  
 

• Skisse 1 virker mer attraktiv for ungdommene. Happytime er der ungdommen er. Bade-området virker 
koseligere på denne skissen.  

• Spørsmål om parkeringsmuligheter motorsykler/biler i skisse 1. 
• Både skisse 1 og 2 ser bra ut, men det er ikke så attraktivt når det lukter kloakk i indre havn. Brygge ved 

bensinstasjonen er ikke lurt å ta bort. Det gjør at det kommer mye folk dit.  
• Spørsmål om det er mulig å rive servicebygget for å få området mer åpent. 
• Spørsmål om restaurant i et eventuelt hotell i Tollboden vil være for alle, ikke bare hotellgjester.  
• Doene gjør også at en får en følelse av at det er en bakside. Mye bygg som gjøre at det oppleves som en 

bakside.  
• Havna er ekkel og ser ikke ren ut. Skal en bygge nær vannet bør det foretas en opprensking i havna.  
• Selv om noen har minner til Esso-bygget, så vil en trolig få mer ut av det om en bygger nytt.  
• Har ikke forståelse for at det skal være en ute-scene der. Scene er fint, men plasseringen er ikke god med 

tanke på trafikk, støy og lignende.  
• Scenen vil kanskje heller bli brukt som badeplass. Forslag til å heller prioritere en badeplass der.  

 
På spørsmål om det er bygget, eller om det er en plass som Happytime som er viktig for ungdommene sier rådet: 
Det er maten som har noe å si. Om HappyTime flytter over gata hadde det vært like attraktiv. Viktig at det er i 
sentrum. Bygget som Happytime er i nå er litt «nasty», men ungdom liker likevel å være der.  
 

7. BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) 
 v/Malin Paust 
BTI-filmen ble vist i møtet. https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo&feature=youtu.be 
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon. 
 
Spørsmål på Kahoot:  (9 besvarelser)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo&feature=youtu.be
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Stemmer andelen som oppsøker en voksen med ditt inntrykk av hvor mage som trenger hjelp? 
Seks svarer Nei, jeg tror det er flere som trenger hjelp.  
 
Kommentar fra VGS elev: Jeg visste ikke hvordan en skulle få tak i folk på helsestasjonen. Kom til stengt 
dør.  

Hvorfor er det større andel i Risør og Gjerstad som har snakket med en voksen på skolen enn i Arendal? 
Fem mener elevene har større tillit til de ansatte.   
To mener det er lettere å få kontakt med ansatte her 
En mener det er flere som trenger hjelp her 
 

Hvorfor er det flere jenter enn gutter som har svart ja? (Har du snakket med en lærer, helsesøster…) 
Alle ni mener «Gutter snakker ikke med ansatte på skolen hvis de sliter» 
 
Kommentar: Det er ikke så akseptert. Gutter holder det inni seg. Opplever at det er en holdning, men at 
det ikke burde være slik. Alle som trenger det burde få hjelp. 
 

Hva tenker du om at de ansatte skal jobbe på den måten som beskrevet i filmen om BTI? 
Syv svarer «bra» 
To svarer «høres bra ut, men det er få som jobber sånn» 

 
Ville du råde en venn til å snakke med en voksen på skolen? 

Åtte svarer « ja» 
En svarer «ja, hvis…» 

 
Kommentar: Ville rådet dem til å snakke med voksen dersom det ikke var noe vennene kunne hjelpe med. 
Ville sagt at de burde gå til foreldrene først.  

 
8. Nei til atomvåpen - Atomvåpenfri kommune. 

Brev fra Dina Tjelmeland Adeler til Ordfører ble sendt ut sammen med innkallingen.  
Bør Risør stille seg bak dette oppropet?  
 
Konklusjon: Ungdomsrådet mener at dette er noe kommunen bør stille seg bak.  
 

9. E18 v/ordfører Per Kristian Lunden 
Det skal avholdes orienteringsmøte på Risørhuset som ungdomsrådet vil bli invitert til.  
 
Kommentar: Behov for tilrettelegging for de som kjører moped. Når en skal kjøre fra Risør til Tvedestrand 
er ungdommen usikker på om det er lov til å kjøre moped på strekningen mellom Sundsdalen og 
Tvedestrand. Gamleveien mellom Tvedestrand og Arendal er stengt for gjennomkjøring. Ungdommen 
lurer på om det er lov til å kjøre der. Ordfører sier at han vil undersøke det.  
På spørsmål fra rådet svarer ordfører at det ikke vil bli kollektivfelt på nye E18. 
 

10. Rådets egne saker 
Rådets egne saker er fast punkt på sakslisten. Det ble ikke meldt inn saker i dette møtet. 
 

11. Eventuelt 
Elin Evensen presenterer tilbud om Demokrativerksted på Utøya. 
Datoen som Risør har fått passer ikke. Dersom dette er noe rådet ønsker å delta på vil Elin undersøke om 
det er mulig å bytte dato. Informasjon blir lagt frem til de som er interessert. 
Konklusjon: Dersom noen, etter å ha lest informasjonen, er interessert i å delta, må de gi Elin Evensen 
tilbakemelding på SMS innen utgangen av neste uke. (innen fredag 18. september) 

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

 
 
Kopi til: Ordfører /v Per Kristian Lunden 

Kommunedirektør /v Kamilla Solheim 
Samfunnsutvikling /v Sigrid Hellerdal Garthe 
Oppvekst /v Malin Paust 

 
 
 

Mottakere: Pia Røysland Henriksen 
Jonas Olsen Gjernes 
Ida Jacobsen 
Johanne Øvland Søstuen 
Vilda Windtwood 
Gabriel Moland Kittelsen 
Annie Holthe Ausland 
Sindre Slaatten Sollid 
Ketil Thorvaldsen 
Guro Sagvollen Fiskergård 
Thomas Tørring Christensen 
Tobias Stensland 


