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Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. mai 2022 
Tid: kl. 12-14 

Sted: kommunehuset, møterom Stemmen 
 
Til stede: Tuva Hansen, Sindre Slaatten Sollid, Øystein O. Paulsen, Gabriel Moland Kittelsen og Pia R. 
Henriksen,  
Forfall: Frida Lindgren Hødnebø 

 
Saksliste:  

Saksnr.  Sak: 

19/22 Godkjenning av innkalling og referat. 

20/22 Kommuneplanens samfunnsdel – Planprogram v/Berit Weiby Gregersen 

21/22 Ungdata v/Elin Evensen 

22/22 Hvordan få Risørs tilbud til ungdom til å oppleves tilgjengelig og positivt? 

v/Rådgiver Malin Paust og frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen 

23/22 Orientering om E-ungv/Tuva Hansen 

24/22 Rådets egne saker.  

 
Referat:  

Saksnr.  Sak: 

19/22 Godkjenning av innkalling og referat. 
ok 

20/22 Kommuneplanens samfunnsdel – Planprogram v/Berit Weiby Gregersen 
Se vedlagt PowerPoint. Kommuneplanen skal fornyes i år. Det skal lages en plan for 
planarbeidet; hvorfor vi lager en plan, hvilke tema som skal jobbes med den neste 
perioden, hvordan arbeidet er organisert og hvordan andre kan medvirke, og når det skal 
skje. Mulig å komme med innspill til denne fasen av planarbeidet innen 20 mai.  
 
Hvordan ønsker ungdomsrådet å bli involvert i planarbeidet videre? 
Konklusjon: Ungdomsrådet blir ungdommens styringsgruppe. Kommuneplan settes på 
sakslista til alle ordinære ungdomsrådsmøter. Saksbehandler forbereder saker og 
ungdomsrådet fatter vedtak. Arbeidsmåte evalueres i februar. Kan eventuelt videreføres 
i arbeid med arealdelen.  
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21/22 Ungdata v/Elin Evensen 
1. Hvordan tenker ungdomsrådet at kommunen, på best mulig måte, kan få hjelp 

av ungdom til å forstå tallene?  
Innspill: Få elever som vil være interessert i å kommentere på undersøkelsen. Det å la 
elevene selv få bestemme hvilke tema de vil kommentere ved å legge opp til «kafebord» 
blir for løs struktur. Lurt å legge opplegget/innhenting av svar på spørsmål til 
undervisningen. Velge ut tema –ikke alle tema på en gang. Spørsmål knyttet til tema kan 
for eksempel sendes til skolen, og så besvares pr. mail etter at temaet er tatt opp i 
klassen.  
 
Noen fra videregående ønsker at tallene tas opp i elevråd, og at 
ungdomsrådsrepresentantene får mulighet til å snakke også med andre ungdommer før 
de tas opp i ungdomsrådet.  
 
På videregående skole må kommune og VGS ha dialog på hvordan dette kan gjøres.  
 

2. Er det spesielle tema i Ungdata-undersøkelsen dere syns er mer interessante? 
Innspill: Elevene er lei av å snakke om digitale medier, og rusmidler.  

Ikke alt vil engasjere, men alt er viktig. Tror det vil være interesse for mange å 

snakke om psykisk- og fysisk helse og selvbilde. 

 

3. Er det viktig for dere at dialog med ungdommen skjer nå i vår når de elevene 
som har svart på undersøkelsen går på skolen?  

Innspill: Elevrådene har hatt sitt siste møte. Ønskelig at det tas opp igjen til høsten når 
nytt elevråd er satt. 
 

4. Kommunen ønsker å ha med seg ungdom på ungdatakonferansen til høsten. 
Saken tas opp på nytt til høsten når nytt ungdomsråd er satt.  

22/22 Hvordan få Risørs tilbud til ungdom til å oppleves tilgjengelig og positivt? 

 v/Rådgiver Malin Paust og frivilligkoordinator Knut Arntzen 
Se vedlagt PowerPoint-presentasjon. 
 
Bakrom på motorbygget er åpnet. Voksne i Risør Freeride har nøkler og kan holde det 
åpent når de er på skatebanen. Arbeidslivsfag har tatt på seg jobben med å pusse 
opp/forbedre rommet. 
 
Lett at gode tilbud blir glemt. Eksempel gratis fredagskino. Kommunen har nå opprettet 
instagram-konto. «Aktiv i Risor». Rådet syns det er positivt at det legges ut på instagram. 
 
Frivilligkoordinator Knut Arntzen presenterer et eksempel på informasjon/program for 
aktiviteter fra Kragerø til inspirasjon (vedlegg). Knut ønsker innspill til aktiviteter som 
ungdom ønsker at frivillige lag skal tilby i sommerferien.   
 
Knut viser også til «Fellesverket» som et eksempel på hva en kan få til sammen med 
frivillige. Fellesverket - Røde Kors (rodekors.no) 
 
Knut kan kontaktes på mail: Knut.Jost.Arntzen@risor.kommune.no 
 

23/22 Orientering om E-ung 
I mars i fjor fikk ungdomsrådet en henvendelse fra KS (kommunesektorens organisasjon) 
om å delta i møte med dem og komme med innspill til e-læringsverktøyet e-ung. Nå er 
resultatet lansert. https://www.e-ung.no 
 
Konklusjon: Ungdomsrådet har i dag sitt siste møte før sommeren. Ungdomsrådet som 
settes til høsten vil ta stilling til om de ønsker å bruke dette e-læringsverktøyet. 

https://www.rodekors.no/tilbudene/fellesverket/
mailto:Knut.Jost.Arntzen@risor.kommune.no
https://www.e-ung.no/
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24/22 Rådets egne saker.  
Rådet har ikke meldt inn egne saker. 

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

 
 
Kopi til: Ordfører /v Per Kristian Lunden 

Kommunedirektør /v Trond Aslaksen 
Samfunnsutvikling /v Berit Weiby Gregersen 
Samfunnsutvikling /v Knut Jost Arntzen 
Skole og barnehage /v Malin K Paust 
Politisk sekretariat /v Sunniva Helland 

 
 
 

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


