Oppfølging av politiske vedtak - oppdatert 17.02.2021
Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Crtl og f på tastaturet, samtidig. Eller forstørrelsesglasset øverst. Skriv deretter inn et søkeord.
Her finner du vedtak fra 2021 (pluss vedtak fra 2020 som ikke er avsluttet). Oppfølging av politiske vedtak fra 2020 som er avsluttet finner du i eget dokument.

Vedtakene er sortert etter område. Du finner de ulike områdene på disse sidetallene:Du kan trykke på snarveiene under for å komme direkte til ønsket område.
Saker til oppfølging - kommunedirektør - side 1.
Saker til oppfølging - samfunnsutvikling - side 2.
Saker til oppfølging - helse og omsorg - side 5.
Saker til oppfølging - oppvekst - side 6.
Saker til oppfølging - handlingsprogram og økonomiplan - side 7.

Saker til oppfølging - Kommunedirektør
Møtedato
28.01.2021

Organ
Bystyret

Politisk sak
21/2 Søknad om fritak
fra politiske verv og
suppleringsvalg - Mona
Kristine Stray Rambo
(H)

28.01.2021

Bystyret

21/4 Fastsetting av
Bystyret vedtar at det ved stortings- og sametingsvalget i2021, i tillegg til
valgdag for stortings- og valgdagen 13. september, også holdes valg i Risør kommunes tre stemmekretser
sametingsvalget 2021 søndag 12. september.

Avsluttet Sunniva Helland

28.01.2021

Bystyret

21/5 Formell
godkjenning av
medlemmer til
Forliksrådet for
Østregionen

Avsluttet Sunniva Helland

17.12.2020

Bystyret

26.11.2020

Bystyret

20/182
Handlingsprogram og
økonomiplan 20212024 med budsjett
2021
20/168 Valg av
medlemmer til felles
forliksråd - Risør,
Tvedestrand, Gjerstad,
Vegårshei og Åmli

20/173 Reglement for
delegasjon fra Risør
bystyre til
kommunedirektøren

Vedtak
Kommentar
Mona Kristine Stray Rambo (H) fritas for sine politiske verv ut valgperioden 2019- Hva med nytt varamedlem?
2023 i tråd med kommuneloven § 7-9 andre ledd.
Bystyret foretar suppleringsvalg etter Kommuneloven § 7-10.
I henhold til valgprotokollen blir Line Granjord Pausen (H) nytt medlem i
bystyret, øvrige varamedlemmer for Høyre rykker opp i den rekkefølgen de ble
valgt. Anne Therese Dørsdal går inn som 12 vara for Høyre.
Bystyret holder suppleringsvalg etter Alternativ 2 som beskrevet i innstillingen.
Bystyret vedtar at Per Anders Østerholt (H) velges inn som fast medlem i
Kontrollutvalget.

Bystyret godkjenner følgende medlemssammensetning i Forliksrådet for
Østregionen 2021-2024 (i tråd med oppdatert innstilling fra ordførerne i
deltakerkommunene):
Leder: Kristen Strat, født 1954 (Gjerstad)
Medlem: Vibeke Nilsen, født 1973 (Risør)
Medlem: Viggo Hansen, født 1964 (Åmli)
1. vara: Wayni Bergan, født 1964 (Vegårshei)
2. vara: Einar Johnsen, født 1956 (Tvedestrand)
3. vara: Svein Olav Hageli, født 1953 (Tvedestrand)
Bystyret oppnevner følgende felles sammensetning av møtefullmektiger til
Forliksrådet for Østregionen 2021-2024:
• Lise Frøyna, Risør
• Silje Flaten Haugli, Tvedestrand
• Steinar Pedersen, Gjerstad
• Arild Flaten, Vegårshei
• Angrim Flaten, Åmli
Se egen fane

Status
Under
arbeid

Under
arbeid

Ansvar
Sunniva Helland

Trond Aslaksen

Bystyret i Risør vedtar å fortsette samarbeid om felles forliksråd for kommunene
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad, og at Åmli kommune innlemmes
som nytt medlem. Bystyret foreslår to kandidater (en av hvert kjønn): 1.Vibeke
Nilsen 2. Jan Einar Henriksen Det nye forliksrådet får navnet Forliksrådet for
østregionen og skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer. Et av
medlemmene velges som leder av rådet. Bystyret foreslår følgende
møtefullmektig Lise Frøyna. Ordførerne i deltagende kommuner får fullmakt til
å innstille kandidater til forliksrådet, samt utpeke leder. Innstilling av
kandidater for perioden 1.1.2021-31.12.20 sendes tilbake til bystyret for
formell godkjenning, jf. domstolloven § 57. Når formell godkjenning er
gjennomført rapporteres dette inn til fylkesmannen som foretar oppnevnelse
av forliksrådet etter domstollovens § 58.

I ettertid er det kommet frem at Jan Einar Avsluttet Sunniva Helland
Henriksen dessverre ikke kan velges pga.
alder. Han er informert. Det er
kommuneidrektørens henstilling at Risør
kommune derfor bare stiller med en
kandidat til felles forliksråd, pluss
møtefullmektig.

Vedlagt reglementet «Reglement for delegering til kommunedirektøren»,
vedtas.

Delegasjonsreglement er lagt ut på
hjemmeside. Politisk sekretariat jobber
videre med å få på plass retninslinjer for
delegerte saker i den politiske
behandlingen og en oversikt over
delegerte fullmakter

26.11.2020

Bystyret

22.10.2020

Kontrollutvalget 35/20 Rutiner for
Kontrollutvalget tar saken til orientering og: - Anser det som hensiktsmessig
offentlige anskaffelser i kommunedirektøren tar en gjennomgang av strategien for offentlige
Risør kommune
anskaffelser og at politisk nivå involveres. - Mener at kommunedirektøren bør
vurdere behovet for at det gis rammer og føringer i reglementet eller strategien
for hvordan en skal forholde seg til mindre kjøp under kr. 100 000. Dette kan
også sees i sammenheng med en strategi for å legge til rette for deltakelse fra
lokalt næringsliv i anskaffelser - Forutsetter at kommunedirektøren påser at
rutinene til enhver tid er tilgjengelig i QM+ og ansattportalen

Side 1

Statsforvalteren i Agder har oppnevnt
forliksrådet for Østregionen.
Møtefullmektige er oppgitt til politiet.

Under
arbeid

Sunniva Helland

Under
arbeid

Trond Aslaksen

Saker til oppfølging - Samfunnsutvikling
Møtedato
11.02.2021

Organ
Politisk sak
Formannskap 21/1 Prissetting av regulerte
næringstomter på Moland

Vedtak
Prisene på Moland industriområde justeres til kr. 200-250,- pr m2 for ferdig opparbeidet tomter.

Kommentar

Status
Under
arbeid

Ansvar
Bård Vestøl
Birkedal

Under
arbeid

Heidi Rødven

Under
arbeid

Heidi Rødven

Under
arbeid

Heidi Rødven

I tilfeller der det er snakk om etablering av et betydelig antall arbeidsplasser, kan prisene justeres ned mot kr
100 pr m2 for ferdig opparbeidet areal.
Det er stor forskjell på grad av opparbeidelse av tomtene på Moland, og det kan derfor åpnes opp for noe
variasjon av prisnivået ned mot råtomtnivå for å matche kostnadene ved å opparbeide tomtene.
Priser justeres årlig etter SSBs konsumprisindeks.
11.02.2021

11.02.2021

11.02.2021

Formannskap 21/3 Søknad om bruk av grunn til
lekeplass Sted: gnr. 16 bnr. 317
Søker: Risør Akvarium

Formannskapet godkjenner bruk av grunn til lekeplass på gnr. 16 bnr. 317 på følgende vilkår:
1. Tiltaket tillates inntil kommunen selv ønsker å opparbeide området på annen måte.
2. Lekeplass kan opparbeides i samsvar med skisse datert 24.11.2020.
3. Området må avgrenses på en tydelig måte og sikres med gjerde for å ivareta trafikksikkerheten.
4. Tilgang til plassen må være universelt utformet.
5. Det må ikke gjennomføres tiltak som er til hinder for drift og vedlikehold av kommunale vann- og
avløpsledninger og alt arbeid må avklares med enhet for eiendom og tekniske tjenester før oppstart.

Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å inngå avtale med Risør Akvarium.
Formannskap 21/4 Søknad om bruk av grunn Sted: Formannskapet gir ikke tillatelse til bruk av grunn for plassering av isbar på gnr. 16 bnr. 1, i Strandgata ved
Danielsens trapper gnr. 16 bnr. 1
Danielsens trapper.
Søker: Terje Larsen, Joker Risør
Formannskap 21/5 Søknad om flytende badstue
ved Buene, Solsiden
Søker: Risør Havbadforening

Formannskapet gir Risør Havbadforening en opsjon på inntil to år fra vedtaksdato, til å inngå avtale med Risør
kommune om å legge en flytende badstue i forlengelsen av «Buene Pir 1» på Solsiden.
Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å inngå en avtale som ivaretar følgende vilkår:
1. Arealet som kan benyttes fremgår av vedlagt kart i søknad, datert 31.12.2020.
2. Avtalen kan inngås for en periode på inntil 10 år. Etter dette må avtalen reforhandles.
3. Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 år.
4. Forvaltning, drift og vedlikehold av tiltaket, inklusive behov for måking av snø og strøing i tilknytning til
adkomst, skal ivaretas av Risør Havbadforening.
5. Når det skal foretas drift og vedlikehold av flytebrygga, er Risør Havbadforening ansvarlig for å flytte badstua
midlertid og/eller gjøre området tilgjengelig for Risør kommune.
6. Sikring av badstua med moringer o.l. må ikke være til hinder for kommunens flytebrygge, båttrafikken eller
hummerreservatet.
7. Det må etableres baderepos og badestige.
8. Sikkerheten for de badende må være ivaretatt.
9. Bruk av badstua må være tilgjengelig for alle som ønsker det og adkomsten må være universelt utformet.
10. Bruk av badstua skal begrenses til mellom klokka 06:00 og 23:00.
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen må behandles etter plan- og
bygningsloven og etter havne- og farvannsloven.

11.02.2021

Formannskap 21/6 Søknad om kjøp av to
Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av to tilleggstomter (parsell 1 og 2)
tilleggstomter
fra kommunens eiendom gnr. 14 bnr.7. Arealene skal tillegges boligeiendommen gnr. 14 bnr. 174.
Sted: Frivollveien 70 gnr. 14 bnr. 174
Kjøper/søker Ullrich Neumann
Hjemmelshaver: Risør kommune.

Under
arbeid

Ahmed Imad
Joseph

11.02.2021

Formannskap 21/7 Søknad om kjøp av tilleggstomt Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggsareal fra kommunens
fra kommunens eiendom gnr. 14
eiendom gnr. 14 bnr. 161. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 14 bnr. 368.
bnr. 161 Kjøpers eiendom Erleveien
28 gnr. 14 bnr. 368 Kjøper/søker:
Svein Reiersen Hjemmelshaver
14/161: Risør kommune

Under
arbeid

Kamilla Solheim

11.02.2021

Formannskap 21/8 Søknad om kjøp av tilleggstomt Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner salg av tilleggsareal fra kommunens
Sted: Viddefjellveien 24 gnr. 16 bnr. eiendom gnr. 16 bnr. 1. Arealet skal tillegges boligeiendommen gnr. 16 bnr. 189.
189 Kjøper/søker: Beate Dørsdal
Hjemmelshaver: Risør kommune

Under
arbeid

Ahmed Imad
Joseph

11.02.2021

Formannskap 21/9 Søknad om videreføring av
Formannskapet godkjenner bruk av grunn på gnr. 50 bnr. 39, Ørsmålen, til bobilparkering, som vist på
bobilparkering 2021 Søker: Søndeled situasjonskart datert 30.04.20, til og med oktober 2021. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Rørhandel AS v/Ivar Akselsen
1. Området skal skiltes, merkes/gjerdes inn.
2. Oppmerking på grusen skal sikre forsvarlig avstand mellom bobilene.
3. Strømledninger skal sikres forsvarlig.
4. Anlegg for tømming av tanker skal fremstå ryddig og ivareta hygiene og smittevern. Det skal være
vaskemulighet for håndvask (inkludert såpe/sprit).
5. Benker, bord, søppeldunker osv. settes på en ryddig og pen måte, utenfor bobilparkeringsplassen.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å behandle saken etter plan- og bygningsloven.
Formannskap 21/10 Søknad om bruk av kommunal Formannskapet godkjenner bruk av grunn til fremføring av strøm-, vann- og avløpsledninger på følgende vilkår:
grunn for fremføring av strøm og
1. Det må foreligge tillatelse fra Miljødirektoratet og Agder fylkeskommune.
vann- og avløpsledning Sted: Risøya 2. Fremføring av luftspenn godkjennes i samsvar med kart datert 22.10.20. Det skal benyttes stolper av
4 gnr. 32 bnr. 2 Tiltakshavere: Per
miljøvennlig materiale.
Arne Dahl mfl. Søker:
3. Mellom eiendommene 32/21 og 32/25 skal ledningene graves ned, evt. føres gjennom borehull, jfr. kart
Konsulenttjenester - Halvor Skåli
datert 22.10.20.
4. Vann- og avløpsledninger mellom 32/14 og 32/32 skal legges skånsomt i terrenget, enten ved å graves ned
eller føres gjennom borehull, jfr. kart datert 04.11.20.
5. Det skal ikke foretas sprengningsarbeider.
6. Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å behandle søknaden etter plan- og bygningsloven.

Under
arbeid

Heidi Rødven

Under
arbeid

Heidi Rødven

Formannskap 21/11 Søknad om endring av
tomteplassering/makebytte Sted:
Risøya 32 gnr. 31 bnr. 14
Tiltakshaver: Ole Melhus Søker: Bygg
Hjelpen Mathisen

Under
arbeid

Ahmed Imad
Joseph

Under
arbeid

Anders Auten
Pedersen

Under
arbeid

Bård Vestøl
Birkedal

11.02.2021

11.02.2021

11.02.2021

11.02.2021

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner arealoverføring/makebytte mellom gnr.
31, bnr.14 og kommunens eiendom gnr. 31 bnr. 1, slik det er vist på vedlagt situasjonskart av 05.11.2020,
betegnet med alternativ B. Endringen godkjennes på følgende vilkår:
1. Total tomteareal forblir uendret etter deling.
2. Miljødirektoratet må samtykke til endringen.
3. Plan- og bygningsmyndigheten må godkjenne plassering av tomten og den nye bebyggelsen.
Fradeling av ny tomt slik det er vist på alternativ A godkjennes ikke.
Formannskap 21/12 Søknad om utstyrsbod og
Formannskapet, som grunneier, gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Risøya 4, gnr. 32, bnr. 2, for riving
utvidelse av veranda. Sted Risøya 4, av eksisterende veranda og oppføring av ny, samt oppføring av redskapsbod, som vist på tegninger og
gnr. 32, bnr. 2. Søker Risør Motorbåt situasjonskart datert 18.1.2021, på følgende vilkår:
Forening
• Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
• Det tillates ikke sprengning. Tiltakene må utføres så skånsomt som mulig og ikke være til hinder for
allmennheten.
• Tiltaket er avhengig av at det søkes om, og gis, dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og det
generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø.
Formannskap 21/13 Revisjon av retningslinjer for Det kommunale koronafondet videreføres med følgende endringer i retningslinjer;
den kommunale tilskuddsordningen - Det legges til at det er søknadsfrist den 1. i hver måned for behandling i påfølgende måned. Unntak gjelder for
til næringslivet
juli og januar der formannskapet ikke møter og saken blir behandlet påfølgende måned.
- Det legges til en retningslinje som sier: En forutsetning for tilskudd til utviklingstiltak er dokumentasjon på at
tiltaket bidrar til å stimulere til aktivitet for bedrifter som har behov for omstilling ifm med koronasitusjonen.
- Det legges til en retningslinje som sier: For driftstilskudd er det et krav om å dokumentere reduksjon i
driftsinntekter, og å fremlegge argumentasjon for hvorfor den statlige kompensasjonsordningen ikke er aktuell
for søker.
- Muligheten for at offentlige aktører og frivillige lag kan søke, tas bort.
- Retningslinjen om offentlig behandling endres fra at alle søknader behandles i full offentlighet til: For alle
søknader skal det vurderes om saken bør unntas offentligheten ihht offentlighetsloven §13.
Fondet skal tas opp til ny vurdering høsten 2021.

Side 2

11.02.2021

Formannskap 21/14 Søknad kommunalt
næringsfond Risør Akvarium

Risør kommune innvilger Risør Akvarium et tilskudd på kr 200 000,- fra det kommunale koronafondet.

Under
arbeid

Bård Vestøl
Birkedal

11.02.2021

Formannskap 21/15 Søknad til kommunale
koronafond Søndeled og Omegn
Husflidlag
Formannskap 21/16 Søknad til kommunalt
koronafond Thai Catering Norge
Formannskap 21/17 Klage på avslag fra det
kommunale Koronafondet
Aleksander Rugaas Bilsenter AS
Miljø- og
21/1 Høring - Søknad om
teknisk utvalg tareoppdrett nord for Barmen

Risør kommune innfrir Søndeled og Omegn Husflidlags søknad til det kommunale næringsfondet

Under
arbeid

Bård Vestøl
Birkedal

Risør kommunene støtter Thai Catering Norge AS med 75.000 kr.

Under
arbeid
Under
arbeid

Bård Vestøl
Birkedal
Bård Vestøl
Birkedal

Miljø og teknisk utvalg har i prinsippet ingen merknader til at det gis konsesjon for tareoppdrett innenfor
regulert område til akvakultur. Det er i samsvar med kommuneplanen. Utvalget støtter uttalelsene fra
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen og Solberg som grunnlag for konsesjonsbehandlingen. Vi anser at de viktigste
hensynene i saken er hensynet til natur- og miljø, fiske og sikkerhet til sjøs. Kommunen har dårlig erfaring med
blåskjellanleggene og ønsker ikke at det skal gis konsesjon til flere selskap uten at de miljøfaglige og
sikkerhetsmessige sidene ved et slikt anlegg er forsvarlig ivaretatt. Det må derfor stilles klare krav og vilkår
dersom det gis konsesjon, herunder garanti for opprydding.
Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplan for Høybåtangen i medhold av § 12-14 i
plan- og bygningsloven.

Under
arbeid

Heidi Rødven

Under
arbeid

Heidi Rødven

Miljø- og teknisk utvalg godkjenner mindre endring av reguleringsplanen for Varden, med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-14

Under
arbeid

Ahmed Imad
Joseph

Odd Eldrup Olsen (Ap) fremmet forslag til oppfølging av sak om rassikring:
Miljø og teknisk utvalg viser til orientering om rassikring bl.a. av Urheia i møtet 10.februar
2021. Utvalget ber formannskapet som grunneier vurdere, og ta stilling til, ansvarsforholdene
m.h.t. rassikring i området og andre områder hvor kommunen er grunneier.
21/8 Behandling av interpellasjon
Følgende parkeringsordning innføres, utenom tidsperioden 1. mai – 1. oktober
etter vedtak - Parkeringsorden i
1. To timer gratis parkering i Risør sentrum.
Risør sentrum - Bystyret 28.01.2021 2. Gratis parkering på Tjenna og ved Risør kirkegård.
Tas i forbindelse med tertialrapporten.
Ordningen innarbeides i budsjett fra 2022.

Under
arbeid

Heidi Rødven

Avsluttet

Kamilla Solheim

20/176 Klage: Pålegg om utgraving
av deler av fylling Sted: Lindknuten,
del av gnr. 16 bnr. 13 Tiltakshaver:
Lindalsplataaet AS Utførende Felle
Maskin AS Klager: Felle Maskin AS
20/184 Prosjektplan for byjubileet
2023

Risør bystyre viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse i medhold av § 34 i forvaltningsloven.
Følgende setning fra bystyrets vedtak 29.10.2020 tas ikke med i klagesaken: «Risør kommune kommer tilbake
med en sak om overvann i Bråten i første tertial i 2021.»

Under
arbeid

Heidi Rødven

Prosjektplan for byjubileet 2023 vedtas av bystyret med de korrigeringene som er vedtatt av kulturutvalget.
Forklarende tekst i kursiv i prosjektplan for byjubileet slettes.
Organiseringen settes opp etter oversikt i tidligere oversendt vedlegg. (Vedlegget det refereres til er vedlagt
saken).

Under
arbeid

Torolf E. Kroglund

20/165 Sluttbehandling av
Risør bystyre godkjenner detaljreguleringspla for eiendommene øst for Hødnebøkilen med hjemmel i plan- og
detaljreguleringsplan for
bygningsloven § 12-12. Detaljreguleringspla for eiendommene øst for Hødnebøkilen skal erstatte deler av
eiendommene øst for Hødnebøkilen - reguleringsplanen for Øysang og småbåthavna- Hødnebøkilen.
Risør kommune gnr. 25 bnr. 5, 32,
44, 54 og 58 Forslagstiller: Risør
kommune
20/164 Oppfølging av ulovlige
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegger bygningsmyndighete (Risør bystyre) Ekra Eiendom AS,
forhold - Tiltak: Endring av fasaden, eier av eiendommen Solsiden 24, å rette opp de ulovlige forholdene på eiendommen innen 01.06.2021.
oppføring av takoverbygg, riving av Tiltakene det gjelder er listet i tabell (se vedtak fra bystyret). Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5
eksisterende trapp og oppføring av ilegges en engangsmulkt på kr. 50 000,- og en løpende dagmulkt på kr. 100,- (kr. 700 pr. uke), hvis de ulovlige
en ny trapp Sted: Solsiden 24 gnr. 16 forholdene listet i tabell ovenfor ikke er rettet innen 02.06.2021. Engangsmulkten forfaller 02.06.2021.
bnr. 765 og 766 Tiltakshaver/
Dagmulkten løper inntil de ulovlige forholdene i tabellen ovenfor er rettet.
Hjemmelshaver: Ekra Eiendom AS

Under
arbeid

Heidi Rødven

Under
arbeid

Heidi Rødven

20/160 Omsorgsleiligheter på
Tjennasenteret - Nybygg eller
utbedring?

Under
arbeid

Tom Thorvaldsen

Under
arbeid

Torolf E. Kroglund

Avsluttet

Kamilla Solheim

Under
arbeid

Heidi Rødven

Under
arbeid

Sigrid Hellerdal
Garthe

Under
arbeid
Under
arbeid

Heidi Rødven

11.02.2021
11.02.2021

10.02.2021

10.02.2021

10.02.2021

10.02.2021

Miljø- og
21/4 Søknad om mindre endring av
teknisk utvalg detaljreguleringsplan for
Høybåtangen gnr. 4 bnr. 78
Søker/Tiltakshaver: Olav Kviteng
Miljø- og
21/5 Søknad om mindre endring av
teknisk utvalg reguleringsplanen for Varden Sted:
Gjernestangen, gnr. 29 bnr. 180
Forslagsstiller/ tiltakshaver: Inge
Norum
Miljø- og
Eventuelt
teknisk utvalg

28.01.2021

Bystyret

17.12.2020

Bystyret

17.12.2020

Bystyret

Formannskapet anser ikke at det er fremmet ny dokumentasjon knyttet til søknaden fra Aleksander Rugaas
Bilsenter AS og opprettholder sitt vedtak om avslag på søknad om tilskudd.

Kultursjefen får mandat til å foreslå leder og medlemmer av programkomiteen og komme med forslag til
avlønning/honorar.
26.11.2020

Bystyret

26.11.2020

Bystyret

26.11.2020

Bystyret

18.11.2020

Eldrerådet

29.10.2020

Bystyret

29.10.2020

Bystyret

29.10.2020

Bystyret

29.10.2020

Bystyret

14.10.2020

Rådet

Risør bystyre godkjenner at deler av Tjennasenteret rives og erstattes av nye omsorgsboliger, jfr alternativ 1.
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre mindre endringer i prosjektet ved å optimalisere nybyggalternativet,
slik at vi imøtekommer Husbankens ønsker om flest mulig omsorgsleiligheter på Tjennasenteret.
Kommunedirektøren får fullmakt til å behandle byggesøknaden ihht delegasjonsreglement Bystyret beklager at
ikke alternativet med rehabilitering ble grundigere utredet i startfasen av prosjektet. Bystyret ber om at dette
hensyntas ved senere prosjekter.
20/29 Eventuelt
Eldrerådet ønsker en orientering fra kultursjefen om hvordan Risør kommune skal organisere det frivillige
arbeidet og Frivillighetskoordinat i 2021 sett i lys av «Leve Hele Livet» og de øremerkede midlene til
Frivillighetssentralen.
Spørsmål/oppfølgingssak: Etterlyser Det er snart 3 år siden vi behandlet parkeringsplanen for hele sentrum, det er fremdeles punkter i den planen Følger opp med orientering om
orientering og sak om parkering
som ikke er gjennomført. Det er ønskelig at planen kommer til bystyret for evaluering, og gjerne med et
parkerinssituasjon og beboerkort
saksinnlegg fra kommunedirektørens som sier noe om hvorfor ikke alle punktene er gjennomført.
i bystyret januar 2021.
Kommunedirektøren vil gi bystyret en orientering om parkeringsplanen og dens utfordringer, og at det vil
komme en sak der parkeringsplanen tas opp igjen i forbindelse med parkeringsutvalgets konklusjon, som vil
påvirke parkering i resten av sentrum.
Petter Emil påpeker ett tillegg i vedtaket fra 2018, og ønsker at dette blir tatt med i orienteringen bystyret skal
få.
Tillegget det henvises til er:
Rådmann bes også sjekke muligheten for utleie/salg av parkeringsareal i fjellhall/anlegg.
Rådmannen innhenter nøyaktig oversikt over antall beboerparkeringsplasser i kretsene Kamperhaug,
Enghaven, Steinramla, Tangen og området Urbakken/Solsiden samt en oversikt over hvor mange nye
beboerparkeringsplasser det kan lages ved fortetting og bruk av kommunalt areal. Beboere i disse områdene
opplever størst utfordringer med parkering.
20/155 Pålegg om utgraving av deler Risør bystyre gir følgende pålegg til Felle Maskin AS og Lindalsplataaet AS v/M. Sivertsen Bygg AS i medhold av §
av fylling Sted: Lindknuten, del av
32-3 i plan- og bygningsloven: 1. Innenfor skravert område på kart datert 01.10.2020, skal fyllingen graves opp
gnr. 16 bnr. 3 Tiltakshaver:
for å dokumentere at den ikke inneholder rester av betong, trafo eller annet avfall. Fyllingen skal kun bestå av
Lindalsplataaet AS Utførende: Felle jord, stein og røtter. 2. Arbeidet skal dokumenteres med bilder. Dersom det finnes materialer som ikke er
Maskin AS
godkjent lagt i fyllingen, skal det dokumenteres med kvittering at dette er levert til godkjent mottak. 3. Frist for
oppfyllelse settes til 01.12.2020. En representant for kommunen skal være til stede under utgravingen. Risør
kommune kommer tilbake med en sak om overvann i Bråten i første tertial i 2021.
20/149 Tollboden - framtidig strategi Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salgsprosess på følgende vilkår:
1. Byggets tomt følger byggets fotavtrykk.
2. Det følger ikke med parkeringsplasser i tomta, men det kan inngås leieavtaler med Risør kommune om pplasser.
3. Bygget legges frem for salg i det åpne markedet
4. Ved framtidige salg av bygget skal Risør kommune ha forkjøpsrett (til markedsverdi).
5. Dersom det etter minimum tre år fra undertegnet salgsavtale
a. ikke er betydelig aktivitet i bygget, eller b. ikke er foretatt betydelige investeringer i bygget har Risør
kommune rett til å kjøpe eiendommen tilbake for samme pris som den ble solgt for.
6. Formål for salg: næring, privat/offentlig tjenesteyting.
Når forslag til salgsavtale foreligger, skal denne legges fram for bystyret til godkjenning.
20/148 Kommunale strandarealer
Vedtakstekst for lang - Trykk her for å se vedtak
Tangen og Kastellet
Bestillinga av politisk sak: Oversikt
Administrasjonen utreder situasjonen vedr. teleslynge i kommunale bygg. Rådene får en sak tilbake med
over teleslynge i kommunale bygg
oversikt over hvert enkelt bygg. Rådene vil allerede nå påpeke mangelen av fungerende teleslynge på
kommunehuset og Risørhuset.
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Einar Werner

24.09.2020

Bystyret

20/129 Mulighetsstudie og videre
planlegging - Tyriveien 15

Bystyret ber kommunedirektøren gå videre med planlegging av 6 (evt. 7) tilrettelagte boliger i
Tyriveien i nært samarbeid med foreldrene, hvor intensjonen er å opprette borettslag og
selge boligene etter ferdigstillelse. Ved at kommunen er byggherre, kan boligene få
Husbanken-støtte samt MVA-kompensasjon. Kommunedirektøren får fullmakt til å
framforhandle en samarbeidsavtale med foreldregruppa.

Under
arbeid

Sigrid Hellerdal
Garthe

Under
arbeid

Heidi Rødven

Bystyre sender saken tilbake til administrasjonen for en utredning av alt 2 – «gjenbruk av eksisterende
bygningsmasse». Utredningen skal ta for seg kostnader, volumer, universell utforming, miljø etc. Saken
fremmes for bystyre i novembermøte for beslutning.

Under
arbeid

Einar Werner

Bystyret ber rådmannen legge fram en oversikt over økonomiske og praktiske fordeler og ulemper knyttet til
bruk av kinosalene til kino og/eller annen virksomhet i septembermøte 2020.
Risør kommune ansetter en kulturkoordinator i 100 % stilling ved Risørhuset. Stillingen skal være en del av
kulturenheten og sammen med de andre ansatte ivareta oppgavene for drift og utvikling av kulturhuset,
herunder drift og utvikling av Frivilligsentralen. Rådmannen legger i løpet av høsten 2020 fram en egen sak til
politisk behandling der temaet er kommunens arbeid med det frivillige Risør. Endelig beslutning rundt evt.
opprettholdelse av en egen stilling som frivillighetskoordinator blir tatt i etterkant av denne behandlingen og
må sees i sammenheng med arbeidet med økonomiplan 2021 – 2023.
Det legges fram ny sak for kulturutvalget og bystyret der stillingene som kultursjef og kulturkoordinator er
tydelig definert. Saken legges frem raskest mulig etter sommeren. Målet skal være en styrket og mer avklart
kulturenhet. Målet skal også være et styrket Risørhus som en viktig del av kultursatsingen.

Under
arbeid

Torolf E. Kroglund

Under
arbeid

Torolf E. Kroglund

Under
arbeid

Kamilla Solheim

Under
arbeid

Kamilla Solheim

Under
arbeid

Torolf E. Kroglund

Bystyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens grep om videreutvikling av
habiliteringstjenesten, og ber kommunedirektøren går videre med planlegging av en
barneavlastningsenhet med fem rom samt en felles personalbase som skal betjene
barneavlastningen, de kommunale boligene samt det nye bofellesskapet i Tyriveien. En
forutsetning for prosjektet er tilskudd fra Husbanken.
Det utarbeides et felles forprosjekt som legges fram for bystyret for endelig beslutning om
utbygging. Planleggingskostnadene i 2020 håndteres i tertialrapporten.
Tomta i Tyriveien er uregulert, og det må utarbeides reguleringsplan.
Det legges opp til at prosjektet bygges ut med miljøstandard som passivhus eller bedre.

27.08.2020

Bystyret

27.08.2020

Bystyret

18.06.2020

Bystyret

18.06.2020

Bystyret

18.06.2020

Bystyret

18.06.2020

Bystyret

30.04.2020

Bystyret

20/123 Interpellasjon fra Kai Strat
(H) - Takhøyde hytter i Risør
kommune
20/115 Søknad riving og
gjenoppbygging av leiligheter med
fellesareal og uteområder Sted:
Tjenna Sykehusgata 9 D m.fl gnr. 16
bnr. 713, 714, 716 og 717 Ansvarlig
søker: Rambøll Norge AS
Tiltakshaver: Risør kommune
20/96 Avklaring ressurser i
Kulturenheten og ved Risørhuset

Bystyret anbefaler at brukere / foresatte tas med i den videre prosessen rundt videreutvikling
av habiliteringstjenesten.
Bystyret ber kommunedirektøren om at det parallelt med utarbeidelsen av dette forprosjektet,
blir utarbeidet en helhetlig beskrivelse for planlagt videreutvikling og effektivisere av
habiliteringstjenesten og som også viser hvordan de nye avlastningsplassene og
personalbasen vil bidra til dette og hvilke konsekvenser endringene forventes å få for
Sandnes ressurssenter.
Det skal vurderes som et likeverdig alternativ å ikke flytte barneavlastningsenheten fra
Sandnes til byen. Dette skal konsekvensutredes på lik linje med en flytting.
Interpellasjonen ble referert og besvart av ordfører. (Spørsmål og svar i interpellasjonen ligger som vedlegg i
sakslisten). Ordfører bestiller dette som en sak til Miljø- og teknisk utvalg

Kultursjefen flytter sitt arbeidssted ned på kulturhuset når nåværende kulturhussjef slutter, for å komme
nærmere sitt fagområde og styrke dette fellesskapet. Målet skal være å skape synergieffekt og lagånd.
20/97 Byjubileet - økonomisk ramme Rådmannen legger frem en plan for organisering av arbeidet med byjubileet innen 01.10.20. Bystyret vil på
Se forøvrig sak 20/64 og 20/184
grunnlag av planen ta stilling til videre arbeid og økonomiske rammer. Videre arbeid med retning og innhold
fortsetter i styringsgruppa som holder arbeidsmøter etter hvert ordinære utvalgsmøte. Kulturutvalget
orienteres fortløpende om plan for organisering i utvalgets møter i august og september.
20/99 Klimaplan og klimaarbeid i
Det utarbeides en kommunedelplan for klima og miljø (alt 2), kalt Miljøplan, med en handlingsdel (tiltaksplan) Følges opp i henhold til tiltak
Risør kommune
som rulleres hvert år. Planen skal omfatte både kommunen som organisasjon og som samfunnsutvikler.
2.6.1 i handlingsprogrammet.
Konkrete miljøtiltak gjennomføres parallelt med planarbeidet.
20/100 Kommunale bygg - Vurdering 1. Prestegata 9 (Gymnastikken) legges ut for salg. Rådmannen henter inn tilbud gjennom en åpen salgsprosess
av salg - Prestegata 9 og Branntårnet og salget besluttes gjennom vedtak i bystyret. Det legges vekt på at bygningen benyttes til samfunnsnyttig
virksomhet.
2. Branntårnet legges ikke ut for salg.
3. Andre kommunale bygg vurderes i henhold til Bystyrets vedtak av 19. desember 2019 som skal gi et samlet
bilde når det gjelder kommunens bygningsmasse. Miljø- og teknisk utvalg ble her foreslått som ansvarlig for å
utarbeide oversikt. Bystyret legger til grunn at frivillige lag og organisasjoner som berøres av forslag til endret
bruk blir involvert og hørt i prosessen, og at forslag til eventuelle erstatningslokaliteter og avtaler oppleves som
likeverdige og helst bedre enn dagens. Miljø- og teknisk utvalg som styringsgruppe sørger for koordinering med
andre råd, utvalg og formannskap slik at synspunkter innen deres ansvarsområde kommer til uttrykk (avgi
høringsuttalelser). Til hjelp kan det nedsettes arbeidsutvalg i tråd med delegasjonsreglementets punkt 3.18.
20/64 Byjubileum 2023

Bystyret delegerer ansvar som styringsgruppe for Byjubileet 2023 til Kulturutvalget. Kulturutvalget utarbeider Se forøvrig sak 20/97 og 20/184
konkrete rammer, roller og organisering av det videre arbeidet fram mot jubileet i 2023. Kulturutvalget kommer
tilbake til bystyret med en plan for det videre arbeidet og forslag til økonomiske rammer.
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Saker til oppfølging - Helse og omsorg
Møtedato
10.02.2021

28.01.2021

30.04.2020

Organ
Politisk sak
Livsløpsutvalget 21/3 Uttalelse til
høringsdokument for
Strategisk
handlingsplan Sørlandet
sykehus HF
Bystyret
21/1 Drøftingssak evaluering av ordningen
med BPA

Bystyret

Vedtak
Risør kommune avgir følgende høringsuttalelse:
Risør kommune slutter seg til foreslåtte høringspunkter til SSHFs Strategiplan
2021 - 2024.

Status
Under
arbeid

Ansvar
Per Christian
Andersen

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om brukerstyrt personlig assistanse
til orientering og ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger om
å:
• iverksette et arbeid for å etablere rutiner som sikrer kommunens ivaretakelse
av lovverket ved tildeling av BPA-tjenesten. Med et særlig fokus på rutiner
knyttet til saksbehandlingstid, kartlegging av bruker, gjennomføring av barnas
beste vurdering, samt utforming av tjenestetilbud.
• iverksetter tiltak som sikrer at kommunen handler i tråd med
forvaltningsloven § 2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 og med dette
sikrer at brukers rett til å få tjeneste levert som brukerstyrt personlig assistanse
ivaretas.
• igangsetter et system for å fange opp tidspunkt for revurdering, dette spesielt
i forbindelse med at det den senere tid er praktisert gyldighetsdato på
kommunens vedtak.
• tilbyr og gjennomfører kurs innen BPA for kommunens arbeidsledere og
assistenter. Videre at det i tråd med anbefalinger fra opplæringshåndboken
tilrettelegges for opplæring av assistent hos arbeidsleder i de tilfeller dette
anses som relevant.
Bystyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen
av rapporten til kontrollutvalget innen september 2021.

Under
arbeid

Per Christian
Andersen

20/59 Fastlegetjenester 1. Rådmannen legger snarest mulig fram et forslag til aktuelle tiltak for å få på
Risør kommune
plass erstatning for fastlegehjemmel på Solsiden legesenter som blir ledig fra
juni 2020.
2. Søndeled legesenter opprettholdes med en forutsigbar legetjeneste med et
tjenestetilbud på tilsvarende nivå som kontoret har nå. Tilbudet blir dekket av
fastlegehjemlene eller en ekstern løsning med en annen lege. Dette gjøres for å
øke innbyggernes trygghetsfølelse. Dette vil også bidra til å styrke distriktet,
samt opprettholde og videreutvikle kommunesenteret på Søndeled.
3. Rådmannen kommer tilbake til bystyret med en sak innen 01.07.2020 med
mulige løsninger for samlokalisering av alle fastlegene i Risør kommune.
4. Noen pasientgrupper i befolkningen (eldre, kronikere m.fl.) har et
sammensatt behov for helsetjenester. Disse gruppene har mange legebesøk per
år og opplever et stort behov for kontakt og koordinert oppfølging fra flere
deler av helsetjenesten. Rådmannen får i oppdrag – i samarbeid med
legegruppen og andre berørte – å komme tilbake til bystyret i løpet av året med
forslag om hvordan vi kan styrke disse pasientenes kontakt med og oppfølging
av primærhelsetjenesten.

Under
arbeid

Per Christian
Andersen

Side 5

Kommentar

Saker til oppfølging - Oppvekst
Møtedato
26.11.2020

Organ
Bystyret

Politisk sak
20/159 Revisjon av
Skolefritidsordningen
høsten 2020

Vedtak
Kommentar
Risør kommune endrer oppholdstidsberegni for SFO til over og under 12 timer i
uken Pris for full tid, over 12 timer settes til 2600 kr Pris for redusert plass (til og
med 11 timer) settes til 1900 kr Bystyret ber kommunedirektøren se på
muligheten for at Risør kommune kan bli forsøkskommune for gratis SFO for
lavinntektsfamilier, og komme tilbake til bystyret med et forslag på dette i løpet
av våren 2021 med tanke på oppstart høsten 2021.

30.04.2020

Bystyret

Spørsmål/
oppfølgingssak

Bystyret ber administrasjonen utarbeide en behovsplan for barnehager. Det
nedsettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe som referansegruppe for dette
arbeidet. Alle de offentlige og de private barnehagene skal bli invitert inn i
gruppen. Vedtatt ifm sak 20/63 Søknad om tilskudd og kommunal garanti
Lekeslottet barnehage AS
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Status
Under
arbeid

Ansvar
Søs Nysted

Vedtaket om å utarbeide behovsplan
Under
barnehage ble fattet ifm behandling av søknad arbeid
om tilskudd og kommunal garanti
E-post sendt med 16.09.20 vedrørende
bystyret bestilling til administrasjonen om å
utarbeide en behovsplan for barnehager.
Admin har foreslått at styrermøtet er en
styringsgruppe og at vi velger en
arbeidsgruppe med to representanter fra
private barnehager og to representanter fra
kommunale barnehager

Søs Nysted

Sak 20/182 Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021
Bystyrets vedtak
Se vedtak her
Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021
Nummer
5 a) Røysland-elevene

Vedtak
Dagens ordning med kjøp av skoleplasser fortsetter i
hele Økonomiplan-perioden eller inntil foreldregrupper i området ønsker andre løsninger. Om
mulig forhandles det fram en lavere betaling med
Tvedestrand kommune. Saken belyses grundig når
Songe skole legges ned høsten 2023. Styrkes med
1,2 millioner kroner, jfr. Kommunedirektørens
forslag til reduksjon.
5 b) Brannvesen,
Dagens brannberedskap i Risør beholdes. Styrkes
vaktordning og beredskap med 500 000 – 1 000 000 kr, jfr.
Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Kommentar
Kommunalsjef oppvekst drøfter dette med sin kollega i
Tvedestrand kommune. Kommunedirektør har tilsvarende
runde på kommunedirektørnivå knyttet til situasjonen når
Songe skole legges ned fra høsten 2023.

Økonomisjef justerer budsjettet. Kommunedirektøre sender Under arbeid
mail til ØABV om dette og signaliserer samtidig at vi ønsker å
se på en mulig avvikling av avtalen rundt kjøp av tjenester
for kr. 750.000,-.

Trond
Aslaksen

5 c) Bemanning renhold

Økonomisjef justerer budsjettet. Kommunalsjef
Avsluttet
samfunnsutvikling orienterer videre om dette i eget område

Kamilla
Solheim

Økonomisjef justerer budsjettet. Kommunalsjef
samfunnsutvikling/næringssjef orienterer Risør by

Avsluttet

Kamilla
Solheim

Økonomisjef justerer budsjettet

Avsluttet

Halvor
Halvorsen

Økonomisjef justerer budsjettet og informerer kirkeverge
om vedtaket

Avsluttet

Halvor
Halvorsen

Økonomisjef justerer budsjettet. Kultursjef/næringssjef
informerer Risør Akvarium
Frelsesarmeens humanitære arbeid støttes med 50 Økonomisjef følger opp og sørger for at pengene blir
000 kr.
utbetalt
Ordningen med støtte til ungdom som
Økonomisjef justerer budsjettet. Kulturenheten følger opp
gatemusikanter fortsetter, legges inn med 50 000 kr og planlegger gjennomføringen for 2021
i 2021
Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og
Næringssjef følger opp dette
bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst
arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.
Målet er å jobbe med arbeidsgivere og
arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. Risør
kommune blir medlem av Fair Play Agder. Tilføres
7000 kr i medlemsavgift.
Ligger innen med 230 000 kr i hele perioden 2021-24 Økonomisjef justerer budsjettet

Avsluttet

Kamilla
Solheim
Halvor
Halvorsen
Kamilla
Solheim

Dagens skolestruktur ligger fast med skoler i Risør,
Søndeled og Hope. Drift legges opp etter elevtall og
antall klasser. Det viktigste er å sikre barnehagebarn
og elever den oppfølgingen og undervisningen de
har krav på. Det betyr både tilpasset og ordinær
undervisning, spesialundervisning og særskilt
norskopplæring. Det skal også sikres at alle
oppvekstenhetene i Risør har et trygt og godt
læringsmiljø.
Frivilligsentral skal drives med høy aktivitet og en
god organisering av oppgavene. Det statlige
tilskuddet til Frivilligsentral brukes i sin helhet til
lønn til frivilligkoordinator og drift av
Frivilligsentralen.
Risør kommune reforhandler avtalen med Agder
fylkeskommune når den utløper. Det vurderes
lokalisering, og det vurderes positive synergier ved
samlokalisering med Risør videregående skole.

Ingen konkret oppfølging

Avsluttet

Risør kommune utvikler velferdsteknologi og e-helse
som et fortsatt satsingsområde i Risør. Risør
kommune tar en rolle som pådriver for utviklingen i
Østre Agder og Agder.
Korttidsavdelingene ved Frydenborgsenteret styrkes
for å møte behovet. Risør kommune arbeider videre
med å opprette et lokal-tilbud for kommunal
øyeblikkelig hjelp. Saken vurderes i livsløpsutvalget.

Nivået på kommunens renhold holdes på dagens
nivå. Styrkes med 261 000-783 000 kr i kommende
år, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

5 d) Risør By AS

Kommunal støtte settes til 1 million kroner i 2021
og for 2022-24 til et beløp som tilsvarer den private
finansieringen. Støtten i 2022-24 settes til 750 000
kr.
5 e) Barnetrygden og
Barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelp, jfr.
sosialhjelp
vedtaket i bystyret fra 20. februar 2020 Styrkes med
800 000 kr årlig, jfr. Kommunedirektørens forslag til
reduksjon.
5 f) Det kirkelige
Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av
fellesrådet, inkludert
Risør kirke forsetter med økonomiske rammer som
brannsikring av Risør kirke på dagens nivå.
Styrkes med 300 000 – 500 000 kr reduksjon, jfr.
Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
5 g) Risør Akvarium
Risør Akvarium styrkes med 100 000 kr
5 h) Frelsesarmeen
5 i) Gatemusikanter

5 j) Fair Play Agder
medlemskap

5 k) Kunststipend
6. Tekstforslag
6 a) Skole og oppvekst

6 b) Frivilligsentralen

6 c) Voksenopplæringen
VIRK

6 d) Velferdsteknologi

6 e) Helse og omsorg

Status
Under arbeid

Under arbeid
Under arbeid

Ansvarlig
Søs Nysted

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Kultursjef følger opp dette. Kultukoordinator økes fra 20 til Under arbeid
30%. Vurdere også om andre stillinger skal lønnes i deler av
sin stilling her

Kamilla
Solheim

Kommunalsjef oppvekst og økonomisjef er i prosess med
fylkeskommunen, og vil komme med en orientering våren
2021.

Under arbeid

Søs Nysted

Ingen konkret oppfølging

Avsluttet

Politisk sak knyttet til evt. tilbakeføring av KØH innen første
halvår 2021. Vi er i utgangspunktet negative til dette.
Kommunalsjef Hesle og omsorg følger opp dette. Evt.
styrking av korttidsavdelingen må vurderes i arbeidet med
HP/ØP/Budsjett 2022 – 2025.

Under arbeid

Side 7

Per Christian
Andersen

6 f) Heltidskultur

Kommunens arbeid med heltidskultur og flere fulle
stillinger fortsetter. Kommunedirektøren forbereder
en sak til bystyret når tilstrekkelig erfaring fra det
pågående arbeidet på området er høstet.

6 g) Ressurskrevende
tjenester

Risør bystyre uttrykker stor bekymring og
frustrasjon over at det statlige tilskuddet til særlig
ressurskrevende tjenester reduseres. Ordfører og
kommunedirektør følger dette opp.
Det opprettes et prosjekt som tilrettelegger for økt Denne bestillingen løser vi ved at vi lager en egen politisk sak Under arbeid
lokal handel ved kommunale innkjøp innenfor de
der vi får et politisk vedtak av vårt innkjøpsreglement.
regler som gjelder for offentlige innkjøp.
Kommunalsjef samfunnsutvikling drøfter dette i forbindelse
med arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen.
Kommunedirektøren skriver den politiske saken.

6 h) Handle lokalt

Organisasjonssjef holder tak i dette og vurderer når det evt. Under arbeid
er aktuelt å legge saken fram for bystyret. Dette er i så fall
en sak som vi kan presentere som en «Melding», jfr.
planstrategien der dette er tatt inn som et nytt nivå i
planstrukturen vår.
Ingen særskilt oppfølging
Avsluttet

Benedicte
Tynes

Trond
Aslaksen

6 i) Havbad og badstue

Risør kommunen arbeider videre i samspill med
Risør Havbaderforening med mål om å etablere et
havbad og badstue i Risør sentrum.

Avventer konkret søknad fra Havbaderforeningen knyttet til Under arbeid
nytt alternativ på Solsiden.
Kommunalsjef samfunnsutvikling /enhetsleder plan og bygg
følger opp denne

6 j) Kommunestruktur

Risør kommune skal ikke bruke ressurser på
utredning av kommunesammenslåing øst i Agder
(Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei)
Dårlig økonomi svekker mulighetene for full
deltakelse i samfunnet og barnefattigdommen i
Risør er høy. Bystyret ber kommunedirektøren
forberede en sak om tiltak mot barnefattigdom for
behandling i livsløpsutvalg og bystyret.

Absolutt ingen oppfølging

Avsluttet

Enhetsleder oppvekst følger opp. Jobber videre med
tematikken innenfor det nye tverrfaglige teamet for satsing
på frivillighet.

Under arbeid

Søs Nysted

Kommunedirektøren forbereder en sak til
livsløpsutvalget der bemanningen og tjenestenivået
på demensavdelingen ved Frydenborgsenteret
gjennomgås og vurderes. På bakgrunn av utvalgets
anbefalinger fremmes en sak til bystyret om
økonomisk styrking av demensomsorgen.

Komunalsjef helse og omsorg følger opp dette. Presenteres
som en «Melding», jfr. planstrategien der dette er tatt inn
som et nytt nivå i planstrukturen vår. Spørsmålet om evt.
økonomisk styrking av demensomsorgen inngår i arbeidet
med HP/ØP/Budsjett 2022 – 2025.

Under arbeid

Per Christian
Andersen

Under arbeid

Søs Nysted

Under arbeid

Kamilla
Solheim

6 k) Barnefattigdom

6 l) Demensomsorg

6 m) Forebyggende arbeid Kommunedirektøren forbereder en sak til
Risør kommune har et pågående arbeid med
rettet mot ungdom,
livsløpsutvalget der tiltak innen psykisk helse rettes implementering av BTI-modellen, i denne sammenheng vil
psykisk helse
mot ungdom utredes. På bakgrunn av utvalgets
prosjektleder for BTI-modellen se på muligheter for
anbefalinger fremmes en sak til bystyret om
forebyggende arbeid rettet mot ungdom og psykisk helse.
økonomisk styrking av det forebyggende arbeid
rettet mot ungdom og psykisk helse. Fokuset er
hverdagsmestering og hjelp til å komme seg ut i
meningsfull aktivitet.
6 n) Svømmehall
Planleggingsarbeidet med ny svømmehall
Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp dette og
påbegynnes Januar/februar 2021.
planlegger prosjektplan til behandling i mars.
Planleggingsfasen skal ha et særskilt fokus på energiog miljøbesparende løsninger, fremtidsrettede
driftsøkonomiske rammer og muligheter for å
stimulere til lokale anskaffelser i byggeperioden
innenfor gjeldende lovverk.
Kommunedirektøren legger frem en prosjektplan
med framdriftsplan for bystyret i Februar 2021 der
politisk involvering fra start av prosjektet er
ivaretatt. Ved eventuelt behov for tilføring av ekstra
midler legges dette frem som en sak for
formannskapet.
6 o) Eiendomsskatt

6 p) Styrke barneskolene
på Hope og Søndeled

Bystyret ber kommunedirektøren i løpet av første
kvartal 2021, om å legge fram en vurdering av de
mulighetene som finnes for å gi eiendomsskatten en
mer sosial profil.
Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide en
strategi for å styrke barneskolene på Hope og
Søndeled. Strategien bør inkludere tilrettelegging
for boligbygging, infrastruktur, lokketiltak for å
motivere barnefamilier til å flytte til kommunen,
etc. Strategien inkluderes i kommuneplan når denne
revideres.

Økonomisjef følger opp dette med en enkel sak til bystyret i Under arbeid
løpet av 1. kvartal. Halvor følger også opp arbeidet med
overgang til formuesverdier i 2021 og retaksering av
eiendommer i 2021/2022.
Under arbeid
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Kamilla
Solheim

Halvor
Halvorsen

Trond
Aslaksen

6 q) Pris for leie av
kommunale båtplasser

Risør bystyret mener at våre brygger da må ha
samme standard som sammenlignbare brygger. Det
er behov for visse "nødarbeider" på flere av de eldre
bryggene for å unngå personskader. Miljø og teknisk
utvalg foretar befaring for eventuell
omprioriteringer av investeringer (Vedlegg 7) eller
for iverksetting av øyeblikkelige driftstiltak.

6 r) Landstrøm
Dampskipsbrygga

Risør kommune har de siste årene hatt besøk av
Kommunalsjef samfunnsutvikling følger dette opp med en
båter med betydelig størrelse som har behov for å sak til bystyret iløpet av våren 2021.
knytte seg til et landstrøms-anlegg på
Dampskipsbrygga. Dette er alt fra fiskebåter,
Christian Radich, kystverket, båter fra forsvaret,
forskningsbåter etc. Risør kommune har tydelige
målsetninger rundt klima og miljø i
kommuneplanen. Nå er det viktig å gå fra ord til
handling også i miljøsaker.
Bystyret ber kommunedirektøren utrede mulighet
for et landstrøms-anlegg i tilknytning til
Dampskipsbrygga. Kommunedirektøren kommer
tilbake med et konkret forslag til bystyremøte i april
2021.

6 s) El-ladning kjøretøyer

De siste årene har salg av el biler hatt en betydelig
vekst. Det er forventet at nybilsalget av el biler vil
være over 50% i 2021 og noen bil importører varsler
opp mot 90% av. Dagens regjering har som
målsetning at det ikke skal selges fossilbiler etter
2025.
Risør kommune har i dag begrenset med
lademuligheter, og ingen hurtigladere. Gode tilbud
for å lade kjøretøyer for fastboende eller for de som
kommer og besøker oss vil øke attraktiviteten til
Risør kommune.
Kommunedirektøren utreder mulighet for el-ladning
av kjøretøyer inkl. etablering av hurtigaldere.
Kommunedirektøren kommer tilbake med et
konkret forslag til bystyremøte i april 2021.

6 t) Service/tømmeanlegg Bystyret vedtar at det bygges et
for bobiler
service/tømmeanlegg tilknyttet bobil-partkeringen
på Tjenna. Kommunedirektøren får i oppgave å
presentere alternativer til et anlegg i bystyrets
marsmøte.
6 u) Kyststi
Risør kommune setter inntekter fra salg av
Tollboden på fond til kyststien fra Flisvika til
Randvik.
6 v) Røysland-elevene
Risør kommune går i forhandlinger med
Tvedestrand kommune om betalingssatser for
Røyslandselevene.
6 w) Parkeringsvakt
Risør kommune leier inn parkeringsvakt sommeren
2021. Dette er viktig for å sikre flyt i trafikken, økt
trafikksikkerhet og sikrer inntjening til Risør
kommune.
6 x)
Risør kommune øker rammen til investering til
Skatepark/nærmiljøanlegg skatepark og nærmiljøanlegg med 700 000 kr. (fra
5,8 mill til 6,5 mill). Inndekning/finansiering:
Merverdiavgift 140 000 kr og lån 560 000kr.
Oppfølgingspunkter fra Se handingsprogram her

Kommunalsjef samfunnsutvikling /enhetsleder plan og bygg Under arbeid
følger opp dette med en drøfting i utvalget og med en
påfølgende befaring – ut ifra hvordan utvalget ønsker å legge
dette opp.

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Enhetsleder
Under arbeid
eiendom og teknisk er en aktuell saksbehandler. Vår strategi
er at dette er et kommende stort kommersielt marked og
som kommunen ikke bør engasjere seg vesentlig i – utover
anlegg knyttet til egen drift

Kamilla
Solheim

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Orientering om Under arbeid
anlegget som planlegges i løpet av våren 2021.

Kamilla
Solheim

Ingen spesiell oppfølging

Avsluttet

Kommunalsjef oppvekst følger opp. Videre oppfølging i
vedtak nr 5a

Avsluttet

Søs Nysted

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Det viktige er at Under arbeid
vi «sikrer flyt i trafikken, økt trafikksikkerhet og sikrer
inntjening til Risør kommune»

Kamilla
Solheim

Økonomisjef justerer budsjettet

Halvor
Halvorsen

Under arbeid

handlingsprogram
1.1.1 Digitalisering - nye
IKT systemer

1.1.2 Informasjons- og
kommunikasjonsplan

Digitalisering handler om kontinuerlig forbedring og Ingen konkret oppfølging
effektivisering av prosesser,
ofte ved hjelp av IKT-systemer. Innføring av nye IKTsystemer og digitale
arbeidsflater skaper rom for endrede arbeidsformer
og effektivisering av
prosesser. Kommunen har det siste året
implementert flere nye systemer, og
arbeider nå med å få rullet disse ut i organisasjonen
på en god måte.
Videre offensiv satsing på nye digitale løsninger er
avgjørende for at vi fortsatt
skal kunne levere gode tjenester og framstå som en
attraktiv arbeidsplass.
Det skal i løpet av 2021 utarbeides en informasjonsog kommunikasjonsplan for
Risør kommune.
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Avsluttet

Under arbeid

Trond
Aslaksen

1.1.3 Arbeidsmiljøtiltak

1.2.1 Lærlinger

1.2.2
Lederutviklingsprogram

1.2.3 Kompetanseplan

1.2.4 Heltidskultur

1.3.1 Oppfølging
Regionplan Agder
2030

Det avsettes årlig kr. 300’ til arbeidsmiljøtiltak for å
sikre organisasjonen i en
krevende omstillingsfase. Midlene kan brukes til
kompetanseheving og tiltak
som sikrer et godt arbeidsmiljø for ansatte i
organisasjonen.
Risør kommune har pr. oktober 2020, 23 lærlinger i
arbeid i sin virksomhet. Dette er litt i underkant av
25 som er det måltallet det tidligere er gitt politisk
signal om. Risør kommune skal i planperioden jobbe
for å holde tallet på læringer rundt 25 og innenfor
alle fagområder som kommunen har mulighet til å
tilby læreplasser i.
Kommunedirektøren utarbeider årlig et
lederutviklingsprogram som omfatter
kommunalsjefer, enhetsledere og hovedtillitsvalgte/
hovedverneombud. Det legges opp til 4-6 samlinger
i året der en bl.a. bruker egne ansatte som
innledere. Tiltaket er innarbeidet i budsjettet med
kr. 100’ pr. år. I 2021 vil bla. fokuset være
verdibasert ledelse der utgangspunktet er gjeldende
verdidokument for Risør kommune.

Under arbeid

Benedicte
Tynes

Under arbeid

Benedicte
Tynes

Under arbeid

Trond
Aslaksen

Det skal utarbeides en overordnet strategisk
kompetanseplan for Risør kommune.
For å lykkes med oppgavene i framtiden, er det
avgjørende at vi klarer å rekruttere
og beholde dyktige og motiverte medarbeidere og
at vi framstår som en attraktiv
arbeidsplass. Strategisk og systematisk arbeid med å
beholde og utvikle riktig
kompetanse er i denne sammenhengen avgjørende.
Arbeidet påstartes i 2021 og
må skje i nært samarbeid med enhetsledere og
tillitsvalgte.
Det skal i perioden jobbes aktivt med å øke andelen
heltidsstillinger i Risør
kommune. Dette er et viktig for kvaliteten på
tjenesten, for arbeidsmiljø og trivsel,
og ikke minst er det viktig i forhold til at den enkelte
ansatte skal ha en
lønnsinntekt som det er mulig å leve av. Dette er
særlig aktuelt innenfor helse- og
omsorg, men også innenfor oppvekstområdet. Det
hentes erfaring fra andre kommuner og arbeides
nært med de tillitsvalgte. Stab
organisasjonsutvikling skal
være pådriver for arbeidet og har et overordnet
ansvar for dette.

Under arbeid

Benedicte
Tynes

Under arbeid

Benedicte
Tynes

Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste
overordnede dokument for regional utvikling.
Fylkestingene i Agder vedtok i juni nye Regionplan
Agder 2030 som erstatter gjeldende
Regionplan Agder 2020. Hovedmålet med
Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en
miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig
region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn
med gode levekår.
Planen har fem hovedsatsingsområder:
- Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og
distrikter
- Verdiskaping og bærekraft
- Utdanning og kompetanse
- Transport og kommunikasjon
- Kultur
I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:
- Næringsutvikling og samarbeid om nye
arbeidsplasser
- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
- Klima og miljø
Risør kommune vil aktivt bidra til at regionplanens
mål og intensjoner i størst mulig grad blir oppfylt.

Under arbeid

Trond
Aslaksen
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1.4.1 Omstilling og
fornying

1.4.2 Husleieavtale VIRK

1.4.3 Reduksjon
bemanning renhold

1.4.4 Endret vaktordning
Risør brannvesen
(ØABV)

1.4.5 Omstrukturering/
effektivisering
Samfunnsutvikling

1.4.6 Effektivisering av
Oppvekstsektoren

1.4.7 Effektivisering
oppvekst
administrasjon

Behovet for omstilling, innovasjon og nytenkning
blir betydelig forsterket i den
kommende perioden. Dette henger bl.a. sammen
med demografiske endringer
med betydelig vekst i antall eldre samt utsikter til en
svekket
kommuneøkonomi. Administrativ og politisk evne
og vilje til å tenke nytt blir
derfor svært viktig i tiden som kommer. I en periode
der fokuset på omstilling,
nedskjæring og effektivisering er betydelig, mener
kommunedirektøren det er
klokt å bruke ekstra ressurser på innovasjon,
utvikling og
kompetanseoppbygging. Mange kommuner kutter
drastisk i disse midlene,
Risør kommune gjør det motsatte. Kr. 200’ årlig
stilles til disposisjon for tiltak i
hele organisasjonen der formålet er omstilling,
innovasjon og effektivisering.
Husleieavtale med Fylkeskommunen opphører juli
2022. Det innledes i
2020/21 forhandlinger med Agder fylkeskommune
om evt. endrede vilkår,
inkludert pris, da arealbehovet er betydelig
redusert. Avhengig av utfallet av
disse forhandlingene, kan det være aktuelt at
avtalen sies opp og at VIRK blir
overført til annet lokale, primært et lokale som
kommunen selv eier. Risør
kommune har betalt oppgraderingen gjennom økt
leie i 10 år
Gradvis reduksjon i bemanning innen renhold med
kr.250.000 årlig. Tiltaket er
justert fra i fjor da det er vanskelig å redusere
direkte under korona, og man
tilstreber å søke naturlig avgang.
Risør brannvesen er en del av Østre Agder
Brannvesen. Dagens brannordning
for Risør innebærer 4 mannskap på dagvakt
(kasernert) fra 08.00 – 16.00.
Ordningen er utover kravet i bemanningsforskriften
for brannvesen som Risør
kommune har villet ha bl.a. med tanke på avstand til
hovedbrannstasjonen i
Arendal og verdiene knyttet til trehusbyen Risør.
Tvedestrand kommune har
ingen tilsvarende ordning, men mannskap i bakvakt
med krav om maksimal
forspenningstid (til de må være på stasjonen).
Tiltaket innebærer at
dagkaserneringen av brannvakta skal reduseres fra 4
til 2 personer på dagtid.
En gradvis overgang for å ta hensyn til ansatte og
naturlig avgang.
Tiltaket omfatter en gjennomgang av struktur,
organisering og bemanning
innen sektoren. Tiltaket skal jobbes med i Balanse24
og vil konkretiseres ila 1.
halvår 2021 og fordeles ut på rett kostnadsbærer.
Tiltaket viderefører 2020-kravet med nye summer,
og det skal iverksettes
arbeid i Balanse24 som skal konkretisere tiltaket ila
februar måned 2021 (for
iverksetting fra nytt skoleår 2021/22). Tiltaket
innebærer et bredt samarbeid
innad i sektoren for å finne de beste løsningene for
tjenestene.
Administrasjonsressursene i oppvekst må reduseres
som en del av Balanse24.
Sektoren må se på oppgaver og på administrasjonsressurser i skolene. Tiltaket
innebærer en reduksjon på 1,5 årsverk.

Se vedtak i sak 20/182 6 c) Voksenopplæringen VIRK.

Under arbeid

Trond
Aslaksen

Under arbeid

Søs Nysted

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182 5c
Omgjort
Bemanning renhold:Nivået på kommunens renhold holdes
på dagens nivå. Styrkes med 261 000-783 000 kr i kommende
år, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Kamilla
Solheim

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182 5 b) Omgjort
Brannvesen, vaktordning og beredskap:
Dagens
brannberedskap i Risør beholdes. Styrkes med 500 000 –
1 000 000 kr, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.

Kamilla
Solheim

Fra 01.01.2021 er det foretatt en reduksjon på 1,1 årsverk i
skole- og barnehageadministrasjon.
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Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Søs Nysted

Under arbeid

Søs Nysted

1.4.8 Røyslandselevene

Røyslandselevene som går på skole i Tvedestrand
overføres til Søndeled skole
for å fylle opp klassene. Tiltaket sees i sammenheng
med skolestrukturarbeidet
i Tvedestrand der det er vedtatt å legge ned Songe
skole og bygge en ny stor
skole i Tvedestrand sentrum. Tiltaket kan også føre
til reduksjon i kostnader til
barn på Røysland som går i barnehage i Tvedestrand
kommune.
1.4.9 Reduksjon tilskudd Tilskuddet til Risør Kirkelig Fellesråd (KFR) reduseres
Kirkelig fellesråd
gradvis i planperioden.
KFR ønsker å bli vurdert på lik linje med øvrige
kommunale enheter mht
rammeøkning og komp for lønnsvekst, og må også
være med når kommunen
må kutte.
1.4.10 Kutt i utgifter til
Tiltaket søker å redusere kommunens utgifter til
politiske møter
politiske møter. Mulige
elementer her er utgifter til Web-overføring,
servering og antall møter. Tiltaket
må konkretiseres så tidlig som mulig i 2021 som den
del av Balanse24.
1.4.11 Tilskudd Risør By AS Kommunens tilskudd til Risør By AS reduseres fra 1
000’ til 500’ årlig i
planperioden. Jfr. avtalen med Risør By AS skal Risør
kommune bidra med opp
mot det de private aksjonærene bidrar med til
sammen. Siden opprettelsen av
selskapet i 2015, har kommunen bidratt med mer
enn 50 % av tilskuddet. Et
årlig bidrag på kr. 500’ er mindre enn det de private
aksjonærene bidrar med til
sammen.
2.1.1 Salg av
Utvidelse av næringsområdet på Hestemyr er
næringstomter på
ferdigstilt. Salget er startet og det budsjetteres med
Hestemyr
en årlig inntekt på kr. 1,5 mill. Dette er et anslag
som det er knyttet usikkerhet til.
2.1.2 Kartlegging av
Kartlegging av areal i havet som er egnet til
marine næringsareal
næringsutvikling av ulike sorter.
Gjennom Blå Vekst samarbeidet (kystkommunene
på Agder) har Risør
kommune fått tilgang til midler og faglig støtte for
gjennomføring av arbeidet.
Flekkefjord er pilot og kystkommunene avventer
erfaringer fra dette.
2.2.1 Det digitale Risør
Bredbåndstilgang er i dag like viktig infrastruktur
som vei, vann og avløp, og er helt
nødvendig for Risør kommunes attraktivitet, som
sted å bo, besøke og drive næring.
Også sentralt med tanke på utvikling innen
velferdsteknologi. Risør kommune
samarbeider med Det Digitale Agder (DDA) som har
innstilt på å bidra til prosjekter i
Risør. Egenandel er uavklart og vil legges fram som
politisk sak i 2021, med finansiering
fra disposisjonsfond.
2.2.2 Videregående
Arbeidet med å beholde og styrke Risør
skole
videregående skole er en svært viktig oppgave
for politisk og administrativ ledelse i kommende
planperiode. Det må jobbes aktivt for at Agder
fylkeskommune legger til grunn en langsiktig satsing
på denne skolen med
tilbud og kvalitet som sikrer stabil tilgang på elever
og gode ledere og lærere. Det må
unngås at det reises tvil om skolens videre
eksistens. Det er jevnlig møter mellom
ledelsen i Risør kommune og ledelsen ved Risør
videregående skole. Næringssjefen
deltar i styringsgruppen for Bærekraftslabben ved
Risør vgs. Et prosjekt som har
mottatt 1,9 mill fra Forskningsrådet i 2020.

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182 - 5 a)
Røysland-elevene.

Omgjort

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182 5 f) Omgjort
Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av Risør kirke

Søs Nysted

Trond
Aslaksen

Under arbeid

Trond
Aslaksen

Omgjort

Kamilla
Solheim

Næringssjef følger opp dette.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Næringssjef følger opp med orientering om Blå Vekst i
formannskapet, våren 2021.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Trond
Aslaksen

tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182
Risør By AS
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5 d)

2.2.3 Reguleringsplan
FV 416

Ny Fv 416 inngår i arealdelen i ny kommuneplan for Kommunalsjef for samfunnsutvikling og enhet for plan og
Risør kommune. I forbindelse med kommunedelplan byggesak følger opp.
for ny E18 Tvedestrand - Dørdal er det inngått en
avtale mellom Nye Veier, tidligere Aust-Agder
fylkeskommune og Risør kommune om
medfinansiering av ny vei fra Vinterkjær. Avtalen
innebærer at Nye Veier ferdigstiller og bekoster
bygging av ny vei til Dørsdal. I tillegg gis et tilskudd
fra Nye Veier og fylkeskommunen for resten av
veien til Østebø på til sammen 200 millioner). I
avtalen har Risør kommune tatt på seg ansvaret for
reguleringsplanarbeidet (sammen med Agder FK og
Nye Veier). Reguleringsplanen for strekningen fram
til Dørsdal (ved Auslandsvannet) kommer til politisk
behandling i november 2020. Arbeidet med resten
av strekningen starter opp i 2021. Etter nevnte
avtale må Risør kommune dele på kostnadene
knyttet til reguleringsarbeidet med Agder
fylkeskommune og Nye Veier. Det vil bli fremmet en
egen sak om dette på nyåret når det er klart hva
den totale kostnaden blir.

Under arbeid

Trond
Aslaksen

2.2.4 Stamveinett - E18
Dørdal –
Grimstad

Kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal –
Grimstad ble høsten 2019 vedtatt i alle
de åtte berørte kommunene (fra Bamble i øst til
Grimstad i vest). Arbeidet med
reguleringsplan er startet opp i 2020, og skal etter
planen komme til politisk behandling
i kommunene våren 2021 og med planlagt
anleggsstart høsten 2021. Både
administrativ og politisk ledelse har fokus på dette
arbeidet og det vil bli en hovedsak i
årene som kommer.
Tiltaket inkluderer også arbeidet med planlegging av
området rundt nytt Risørkryss ved
Barlindalen samt riggområdet i området ved
Moland industriområde.

Under arbeid

Trond
Aslaksen

2.2.5 Kommunale kaier

Se Vedlegg 7 Handlingsplan for havneanlegg.

Under arbeid

Kamilla
Solheim
Kamilla
Solheim

2.3.1 Revidering av gamle Kommunen har 134 gjeldende reguleringsplaner
reguleringsplaner
datert fra 1953 og fram til dags dato. Mange av
planene er utdaterte og bør revideres. Arbeidet
gjøres internt.
Det planlegges ikke bruk av ekstern konsulent per
dato.
2.3.2 Nærmiljø og
Se vedlagte Prioritering av tiltak for friluftsliv og
Arbeid med trafikksikkerhetsplan iverksettes våren 2021.
trafikksikkerhet
foreslåtte tiltak i Handlingsplan
for nærmiljø og trafikksikkerhet. Det tilstrebes å
delfinansiere tiltak med
eksterne tilskudd. Utarbeidelse av
Trafikksikkerhetsplan inngår i vedtatt
Planstrategi for perioden.
2.3.3 Utbygging
Tiltaket er gjennomført i henhold til politiske vedtak
Rønningsåsen
og salg av tomter er startet
2.4.1 Parkeringsløsninger i I 2020 ble det nedsatt et ad hoc-utvalg for
sentrum
parkeringsanlegg i Risør sentrum. Utvalget har
arbeidet gjennom høsten 2020 og vil konkludere på
sitt arbeid ved utgangen av 2020. Utvalgets forslag
fremmes for politisk behandling våren 2021.

Under arbeid

2.4.2 Reguleringsplan for
Risør sentrum

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

2.4.3 Nye Torvet

2.4.4 Nedgravde
renovasjonsløsninger

Plankart og bestemmelser m.m. kommer til politisk
godkjenning første halvdel
2021.
Ved Byjubileet i 2023 er det et mål at Risør torv har
fått et betydelig ansiktsløft.
Mulighetsstudie for Nye Torvet ble presentert på
HP/ØP-samlingen i mai 2019.
Ulike alternative løsninger er skissert.
Kommunedirektøren vurderer dette som et
viktig sentrumstiltak. Medvirkning fra barn/unge er
sentralt.
Nedgravde renovasjonsløsninger i Risør sentrum
planlegges og gjennomføres i
samarbeid med RTA. Avklares ifm Reguleringsplan
for Risør sentrum. Eventuelle
tiltak gjennomføres i 2021 og 2022. Kr. 500’ avsatt i
2020.
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Under arbeid

Kamilla
Solheim

Avsluttet

Kamilla
Solheim
Kamilla
Solheim

Under arbeid

2.4.5 Historieboken
avsluttes

Prosjektet med utarbeidelse av Risørs historie
opphører i 2022 da siste bind er
avsluttet. Dette innebærer et uttrekk av
driftsrammen til kultur på 600.000 som har
gått til dekning av lønn til forfatter.
2.5.1 Skatepark og
Høsten 2020 er det gjennomført et forprosjekt
nærmiljøanlegg
knyttet til utvikling av skatepark og
nærmiljøanlegg. Forprosjektet danner grunnlaget
for en søknad om spillemidler i 2021
og gjennomføring av bygging høsten 2021.
2.5.2 Utforme lokal
Det arbeides med en frivilligstrategi for Risør
frivillighetspolitikk
kommune. Arbeidet ledes av
kulturenheten og med utgangspunkt i ressurser ved
Risørhuset. Frivilligstrategien skal
inkludere samarbeid på tvers og sees i sammenheng
med ny Kulturplan.
2.6.1 Kommunedelplan
Arbeidet med en kommunedelplan for klima og
klima og miljø
miljø startes opp i 2020. I perioden
blir klima- og miljø et svært viktig fokus som krever
bredt og stort engasjement i hele
organisasjonen – administrativt og politisk. Parallelt
arbeides det med å
Miljøfyrtårnsertifisere Risør kommune etter
hovedkontormodellen. Målet er at
kommunen er Miljøfyrtårnsertifisert innen utgangen
av 2020.
2.6.2 Oppgradering av
Kommunen har gått over til sentral lagring av FKBkartgrunnlag
data. Det vil si at endringer som gjøres i kartet i
kommunen umiddelbart overføres til sentral lagring
og legges ut på web. Det skal foretas nye flyvninger i
2020/2021 i regi av Kartverket/Geovekst. Midlene
som er satt av følger oppsett fra
Kartverket/Geovekst og er knyttet til ulike
oppgraderinger av kartgrunnlaget. Forrige
kartlegging kostet ca. 250’
2.6.3 Rehabilitering
Arbeid med å utrede tilstanden til demninga av
demning
Garthetjenn, med alternativ å rehabilitere eller
Garthetjenn
fjerne demningen er igangsatt. Tidligere funksjon
som alternativ kilde til vannforsyning er ikke lenger
aktuell. Mulig finansiering som VA-prosjekt. Den
kommunale kostnaden knyttet til prosjektet er
avhengig av beslutning hos NVE og må fremmes til
politisk behandling i egen sak.
2.6.4 Hovedplan vann og Se vedlegg 3. Tiltak i VA-planen kan omprioriteres
avløp
innenfor planperioden for å
optimalisere gjennomføringen av prosjektene.
2.6.5 Kontroll avløpsvann I 2019 ble det sjekket ca. 300 hytter. I 2020 er
prosjektet tatt opp igjen og hytter på
Gjerneslandet er under utsjekking. Prosjektet har
kunnet tas opp igjen fordi enheten
har fått en person inn på praksisplass, noe som gir
økt kapasitet. Det tas sikte på å
avslutte prosjektet i 2021.
2.6.6 Tiltak for bedring av
tilstanden til
vannområder EUs vanndirektiv

2.6.7 Biler og utstyr

Ingen konkret oppfølging

Avsluttet

Kamilla
Solheim

Se forøvrig vedtak punkt 6x der den økonomiske rammen
økes.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp. Politisk
behandling våren 2021.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Kommunehuset ble miljøfyrtårnsertifisert i januar 2021.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Avsluttet

Kamilla
Solheim

Deltakelse i vanndirektivarbeidet er et samarbeid
med vannområdet Gjerstad-Vegår
og vannregion Agder om å oppfylle vannforskriften
og Regional plan for
vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021,
med tilhørende tiltaksprogram.
Det pågår for tiden et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene i vannområdene
Gjerstad-Vegår, Tovdal og Nidelv, fylkesmannen og
fylkeskommunen, som går ut på å kartlegge
tilstanden i utvalgte eutrofierte bekker og elver i
vannområdene.
Fylkeskommunen leder prosjektet mens innsamling
av data og skriving av rapport
gjennomføres av NIVA. Det er forventet
ferdigstillelse i 2020. Prosjektet har vært et
spleiselag mellom kommunene, fylkesmann og
fylkeskommunen i vannområdene.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion
Agder er under revisjon, og i 2021
skal forvaltningsplanen og tiltaksprogram for
planperioden 2022-2027 ferdigstilles og
behandles i Fylkestinget og deretter hos
Miljødirektoratet.
Kostnader kan komme.
Innkjøp ihht Vedlegg 2. El-biler prioriteres der det er Ingen konkret oppfølging
mulig
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2.7.1 Varmesentral i
Sirisvei

Driftssituasjon med kobling mot sentral
styringsenhet og strategi er under
vurdering. Behov for ny elkjele med bedre kapasitet
til å ta toppbelastning vintertid.
Trafo må oppgraderes. Nødaggregat for styring ved
strømbrudd. Er sett i
sammenheng med utbygging Frydenborgsenteret.
Bevilget 1 mill i 2019. Beløp
overføres til 2021. Arbeidet ble iverksatt høsten
2020.
2.7.2 Standardheving på Tiltak i henhold til oversikt over Vedlikeholds- og
kommunale bygg
oppgraderingsbehov i kommunale
bygg, Vedlegg 5.
3.1.1 Svømmehall,
Bystyret vedtok i sak 102/18 ble det besluttet å
Se vedtak i sak 20/182 6n)
rehabilitering
utrede alternative løsninger.
eller nybygg
Kommunedirektøren jobber med prosjektet og har
lagt det i investeringsplanen som
det neste store investeringsprosjektet i 2023 med
50 mill. Rammen for en slik
investering er et basseng på 25 meter der en
forutsetter at anlegget skal tjene
tilnærmet samme formål som dagens basseng.
3.1.2 Styrking og utvikling Styrket kompetanse og tjenestetilbud med
Ingen konkret oppfølging
av
nasjonale tilskuddsordninger til bl.a. ICDP,
helsestasjons- og
COS-P utdanning, veiledning av barn og foreldre i
skolehelsetjenesten
barneskolen om overvekt/ fedme,
voldsforebygging med mer. Flere tiltak i samarbeid
med andre tjenester.
3.1.3 Friluftsområder
Tiltak i henhold til vedlegg 6 Tiltak for friluftsliv 20212024
3.2.1
Kommunedirektøren har påstartet dette arbeidet og
Veteranplan/markering av skal etter planen komme til politisk behandling i
8.mai
2021. Veteranplanen inngår i Planstrategien for
perioden.
3.2.2 Boliger unge
Utredning om bygging og etablering av borettslag i
funksjonshemmede
Tyriveien pågår. Borettslaget selges
videre til private eiere etter ferdigstillelse.
3.2.3 Barneavlastning og Barneavlastning og felles base for personalet
personalbase i Tyrveien
etableres ifm privat utbygging av boliger for
funksjonshemmede (eget tiltak).
3.2.4 Økonomisk
Bystyrets vedtak om å holde barnetrygden utenfor Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 20/182
sosialhjelp
beregningene av øk.sosialhjelp fra
Barnetrygden og sosialhjelp
inkludert barnetrygd
2020 reverseres. Faginnstans mener dette er et
tiltak som ikke treffer særlig godt ifht
formålet med å hjelpe barnefamilier som trenger
det. Det er andre gode eksisterende
virkemidler som sikrer ønsket mål. Estimert
reduksjon i utgifter til øk.sosialhjelp kr.
800’.
3.3.1 Utvikling av
Den demografiske utviklingen tilsier en kraftig
Tjennasenteret
økning av eldre de neste årene. Et
viktig tiltak for å møte dette er tilrettelagte
sentrumsnære boliger med mulighet for
å kunne leve lengst mulig i eget hjem. Prosjektet
forventes ferdigstillt sommeren
2022 med 17 omsorgsboliger. Det legges inn en
gradvis oppfylling av boligene fra
sept-22 til 2024 med en snittpris på 6 500/mnd, som
forventes gi inntekter i 2022:
12 enheter i 4 mnd = 300’; 2023: 13 enheter i 12
mnd = 1 000’ og 2024: 17 enheter i
12 mnd = 1 300’
Utbygningskostnad med kapital er innarbeidet i
investeringsplan og driftsbudsjett
3.3.2 Signalanlegg
Nytt signalanlegg etableres ved Frydenborgsenteret
ifm ny korttidsavdeling.
3.3.3 Fase 2-bolig i
Furumoveien
3.4.1 Bemanning av ny
Korttidsavdeling

Ny utleiebolig for vanskeligstilte på boligmarkedet
etableres i Furumoveien
Ifm bygging av ny korttidsavdeling på
Frydenborgsenteret må bemanningen styrkes med
opp mot 10 årsverk totalt. Det overføres 4 årsverk
fra gammel avdeling samt at det er lagt inn en
styrking på 1,9 årsverk på natt i konsekvensjustert
budsjett for H-2021 med 4/12-del effekt.
Helårseffekten av tiltaket kommer i 2022.

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Under arbeid

Kamilla
Solheim

Avsluttet

Per Christian
Andersen

Under arbeid

Kamilla
Solheim
Trond
Aslaksen

Under arbeid

5 e)

Under arbeid

Per Christian
Andersen

Under arbeid

Per Christian
Andersen

Omgjort

Trond
Aslaksen

Under arbeid

Per Christian
Andersen

Under arbeid

Per Christian
Andersen

Under arbeid

Kamilla
Solheim
Per Christian
Andersen

Under arbeid
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3.5.1 Velferdsteknologi/
Medisinsk utstyr

Avtale om velferdsteknologi er inngått via OFA.
Ingen konkret oppfølging
Tidsperspektiv sees i sammenheng
med årlige kostnader. Satsing på velferdsteknologi
vil styrke de samlede helse- og omsorgstjenestene,
inkludert habiliteringstjenesten. Inngår i en felles
satsing sammen med alle kommunene i Agder og
der Agder i denne sammenhengen har plassert seg i
toppen i Norge.

4.1.1 Digitale læremidler i Behov for anskaffelse/leasing av elektroniske
skolene
tavler/smart board med mer. Anskaffelse ihht
total vurdering. Lærer- og elevpc'er må fortløpende
skiftes ut. Nyanskaffelser av Smartboard og annet
utstyr må vurderes nærmere og sees i
sammeneheng med behov på øvrige skolene og IKT
Agders innkjøpspolitikk, hvor leasing ofte
foretrekkes. Dette er en videreføring av en satsing
over flere år.
4.1.2 Ungdomslos
Risør kommune har mottatt tilskudd på 800' over
tre år fra Bufdir for å styrke ungdoms
skoletilknytning, trivsel og mestring, og gjennom det
bidra til gjennomføring av videregående
opplæring. Ungdomslos støtter ansatte som ellers
ville være BTI stafettholder (oftest
kontaktlærer) og settes inn ved behov. 2021-22:
Evaluere tiltak og vurdere videreføring i
ordinær drift.
4.2.1 Fagfornyelsen
Fagfornyelsen fortsetter i 2021 og kompetanse
tilføres ved egeninnsats og gjennom Østre Agder
oppvekstforum sitt samarbeid med Universitetet i
Agder
4.2.2 Spesialundervisning/ Bruk av spesialpedagogiske tiltak i barnehage og
spesialpedagogisk hjelp
skole er under vurdering, i samarbeid med PPT. Det
ses til Stortingsmld. 6 Tett på: Tidlig innsats og
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.
Mål: økt læringsutbytte, mestring og inkludering for
alle barn/elever. I implementering av BTI er
spesialpedagogiske tiltak i barnehage prioritert i
2020-21. Risør barneskole har omdisponert
ressurser, fra å ta elever med vedtak ut av
klasserommet, til økt lærerressurs i klasserommet. I
2021 vil det arbeides videre med dette prosjektet i
Risørskolene med
formål om å øke kunnskap og legge til rette for ny
og forbedret praksis.
4.2.3 Oppgradering
En viss utskifting av lekeapparater på uteområder er
uteleker barnehager
nødvendig for å opprettholde standard i de
kommunale barnehagene. Det er en løpende
utskiftingsplan med behov fra barnehagene.
4.3.1 BTI-modellen (Bedre BTI-modellen skal kvalitetssikre tidlig, helhetlig og
Tverrfaglig Innsats)
koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i
samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte.
Risør kommune er ledende aktør sammen med
Lister i den regionale folkehelseprogramsatsingen
BTI Agder. BTI-arbeidet er ressurskrevende, og det
søkes om eksterne midler til ulike deler av
satsingen, bl.a. Ungdomslos (eget tiltak). 2020-21:
Implementere digital stafettlogg. 21-24: Videre
implementering og kompetanseheving i alle
tjenester. Det forventes tilskudd via BTI Agder også i
2021. Lisens på digital stafettlogg vil gi
driftsutgifter etter endt tilskuddsperiode.

Avsluttet

Per Christian
Andersen

Avsluttet

Søs Nysted

Under arbeid

Søs Nysted

Ingen konkret oppfølging

Avsluttet

Søs Nysted

Kommunalsjef oppvekst følger opp i tråd med
kompetanseløftet for inkluderende praksis og
almennpedagogiske tiltak i barnehage og skole.

Under arbeid

Søs Nysted

Midlene fordeles etter behov.

Avsluttet

Søs Nysted

Våren 2021 søkes midler hos statsforvalteren vedrørende
"kompetanseløftet".

Under arbeid

Søs Nysted

Avsluttet

Søs Nysted

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Midlene brukes etter oppsatt plan.

4.4.1 Innvandrere i helse

Høsten 2019 startet helsefagarbeiderutdanning for Tiltaket er i drift.
fremmedspråklige i et prøveprosjekt over
4 år, et samarbeid mellom VIRK og Risør vgs.
Elevene må ha språkstøtte i 50 % stilling for å
kunne følge en normal progresjon. Stillingen er
kommunens egenandel i prosjektet. Det
mottas tilskudd til prosjektledelse og koordinering
fra IMDI.
1.5.1 Saldering av
Kommunedirektøren bruker disposisjonsfondet som
økonomiplan med
saldering i planperioden
disposisjonsfond
samtidig som det jobbes videre i prosjekt Balanse24
for å redusere driftsrammene
1.5.2 Egenkapitalinnskudd Som medeier i pensjonsselskapet KLP må
KLP
kommunen bidra med et obligatorisk
egenkapitalinnskudd. Finansieres fra ubundne
investeringsfond.
1.5.3 Retaksering av
Alle eiendommer takseres på nytt i 2021 og 2022,
eiendommer i
med mål om bruk av nye takster
kommunen
ifm utskrivning av eiendomsskatt i 2023.
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1.5.4 Eiendomsskatt
fritidsbolig etter
taksering

1.5.5 Utgifter til valg

1.5.6 Koronakostnader

Takseringsarbeid ferdig høsten 22, og fra 2023 kan
det skrives ut ESK på nytt
grunnlag på Fritidsboliger. Det er ventet en vesentlig
økning i grunnlaget, og det
forutsettes en inntektsøkning på disse objektene på
3 mill fra 2023. Verdiøkning
boliger forventes i stor grad å fanges opp gjennom
bruk av Skattedirektoratets
verdier allerede fra 2021, og tas ikke hensyn til i
dette tiltaket. Endelige verdier på
boliger og fritidsboliger vil ikke finnes før etter
retaksering.
Det avholdes valg hvert annet år som påfører
kommunen ekstra utgifter ifm
gjennomføring. Det avsettes kr.250.000 hvert annet
år i planperioden.
Ihht departementets tilleggsbevilgning til
Statsbudsjettet avsetter
Kommunedirektøren kr.5 mill sentralt til dekning av
Koronakostnader våren 2021.
Rammetilskuddet økes ihht utvidet bevilgning.

1.5.7 Kutt gratis parkering Fjerning av gratis 2t parkering er ventet å gi økte
2t
parkeringsinntekter med ca 500’
årlig

Tiltaket ble opphevet i bystyrets vedtak i sak 21/8

1.5.8 Oppgradering av
Risør kirkegård

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Under arbeid

Halvor
Halvorsen

Omgjort

Under arbeid
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Kamilla
Solheim

