RISØR KOMMUNE
Enhet helsetjenester

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

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

30.09.2022
19/13356-55
Elin Vinvand Evensen
+47 37149600

Referat fra Ungdomsrådsmøte 28. september 2022
Tid: kl. 11.00-14.00
Sted: Rådhuset, 1.etg.
Til stede: Erling Eikeland Knutsen, Cassandra Aanonsen, Sindre Slaatten Sollid, Øystein Olsen Paulsen,
Inger Søndeled, Sander Lyberg, Simen Nilsen, Victor Skarheim, Maya Skogstad, fungerende ordfører
Viktor Hauge og Elin Evensen (sekretær).
Forfall: Frida Lindgren Hødnebø, Tuva Hansen, Gabriel Moland Kittelsen.
Saksnr:
20/22

Sak:
Godkjenning av innkalling - OK

21/22

Opplæring v/vara ordfører Viktor Hauge
Reglementet for politiske organer: reglement-for-politiske-organer-i-risor-kommunevedtatt-24062021-oppdatert-23052022.pdf
Stikkord fra opplæring:
Valgt av ungdomsrådsrepresentanter på skolen. Mulighet for å bringe ungdoms og
egne saker inn i Ungdomsrådet. Lurt å forhøre seg med andre ungdommer.
Møteplikt og unntak fra møteplikten (sykdom, prøver/eksamener).
Melde ifra i god tid dersom en ikke kan møte slik at vara blir innkalt.
Ungdomsrådet gir råd i saker som angår ungdom. Saksbehandlere og ordfører velger
ut de saker som de mener er av interesse for ungdom. Ungdom kan selv ta initiativ til
andre saker.
Rådets mulighet til å legge frem saker for kommunestyret.
Innkalling på mail- varsel på SMS
Rådets egne saker – fast punkt på sakslista. Lurt å melde ifra om saker i forkant av
møtet slik at sekretær kan innhente svar fra rett saksbehandler.
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Kommuneplan v/Berit W. Gregersen
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon
Kommunen vurderer å endre visjon. Tre alternativer ble lagt frem. Rådet stemte
anonymt på alternativene.
1. Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet (3 stemmer)

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
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2. Risør livskvalitet og mangfold (2 stemmer)
3. Sammen om et bærekraftig og levende samfunn (4 stemmer)
Mulighetsstudiet for Tjenna v/Berit W. Gregersen
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon.
Hvordan ønsker ungdom at dette området skal være?
Stikkord fra drøfting:
Mer beplanting for å gjøre det hyggeligere. Det er en park, men ikke mye planter.
Bruke bobilparken som fotball- og basketbane. Noe å gjøre.
Aktiviteter hvor en ikke behøver å være mange sammen. Eksempel ball på stang.
Flere ulike aktiviteter på samme område.
Trampoliner.
Konklusjon: Ungdomsrådet ønsker å ta opp dette spørsmålet i elevråd og klassen før
saken tas opp på nytt i neste ungdomsråd.

25/22

Boplikt v/kommunedirektør Trond Aslaksen
Boplikt innebærer at hus som er regulert til helårsbolig ikke kan brukes som hytte.
Kommunen har prøvd å finne forskning som sier noe om boplikt øker folketallet. Det
finner kommunen ikke svar på. I Risør er det boplikt. Noen unntak: Eks.: Holmen,
Flisvika, Hasdalen. Skal alle som bygger ut få samme fritaket? Hvor går grensa?
Vanskelig vurdering. 40 kommuner i Norge har boplikt. Det vanligste er å ikke ha det.
Både de som er for og de som er mot boplikt har samme mål - Det skal være folk i
husene størst mulig del av året. Kommunedirektøren har anbefalt for politikerne å
avvikle boplikten. Det er politikerne som bestemmer.
Uttalelse fra Ungdomsrådet leggers frem for kommunestyret ved fungerende ordfører
Viktor Hauge.
Rådet har drøftet saken og deler oppfatting av at det er vanskelig, men syns det er
risikabelt å ta boplikten helt bort. Mener at det kan være positivt i de sammenhenger
hvor boplikten fungerer etter intensjonen.
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Orientering om oppvekstplan v/Malin Paust
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon.
Viser til bilde 6. med spørsmål om noen har lyst til å hjelpe frivilligkoordinator med å
prøve ut spørsmålene i spørreundersøkelsen før den sendes ut til flere.

27/22

Cassandra og Victor tar oppgaven og vil få tilsendt forslag til spørreundersøkelse på
mail.
Kommunens oppfølging av Ungdata
Kommunens arbeidsgruppe om Ungdata har tatt imot innspillene Ungdområdet hadde i
vår om hvordan ungdom bør involveres, og velger å utsette ungdomsinvolvering til
etter Ung i Agder konferansen.
Kommunen har reservert to plasser for ungdom til denne konferansen. Ungdomsrådet
er de første som får tilbudet.
Konklusjon: De som har lyst til å være med på konferansen drøfter det med foresatte
og skolen. Alle gir tilbakemelding om de vil være med eller ikke innen fredag 30.
september. Dersom ingen fra Ungdomsrådet har lyst, går invitasjonen til Risør
videregående skole.
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(Informasjon og program er sendt til Ungdomsrådet på mail)
Informasjon om E-ung
KS tilbyr opplæring i E-ung for ungdomsrådets sekretær.
KS søker unge som har lykkes med å påvirke i en lokal sak og vil dele sin erfaring via
video/TikTok.
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Konklusjon: Alle rådets medlemmer gir tilbakemelding innen fredag 30. september
om dette er noe de har lyst til å være med på eller ikke.
29/22

Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg
Tuva Hansen velges som leder.
Cassandra Aanonsen velges som nestleder.
Leder, nestleder og Sindre Slaatten Sollid velges som arbeidsutvalg.

30/22

Interpellasjon - Sammenslåing av ungdomsskole og VGS v/fungerende ordfører Viktor Hauge
Konklusjon: Ungdomsrådet ønsker å ta opp saken på nytt når det er satt saksbehandler på
saken. Rådet ønsker å få tilsendt spørsmål som kan drøftes i elevråd og klassene før saken tas
opp på nytt i november-møtet.
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Rådets egne saker:
Busstider og buss-skur
De fleste elever på VGS må vente 20 minutter på bussen hver dag. Året sett under ett
så blir dette mye venting. Det er ønskelig at hyppighet på bussavgangene økes, og at
buss-skuret oppgraderes slik at det er plass til alle elevene.
Sekretær vil forhøre seg om hvem som har ansvar for busskurene og hvem som kan ta
saken videre til AKT.
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Evaluering av møtet:
Fint med mat og pauser.
Ønsker mer tid til å drøfte sakene – at ikke saksbehandlerne kun orienter og stiller «ja
og nei-spørsmål».
Ønskelig å ha bedre tid til sakene. Ønsker å sette av 3 timer til alle møtene for å få
bedre tid til den enkelte sak. Elin Evensen tar dette videre til skolene.
Ønsker at kjøreplan/tidsplan for møtet deles med rådet.

Med hilsen

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

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
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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
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