Rådmannens oppfølging av bystyrets vedtak 2020
Møtedato
Politisk sak
30.04.20 20/71 Interpellasjon fra Anette Lunner
(H) - Selvmordsforebygging
30.04.20 20/70 Interpellasjon fra Kjell
MacDonald (H) - Lokale prosjekter og
tiltak
30.04.20 20/67 Prosjektmanual for Risør
kommune - oppdatert dokument 2020

Vedtak
Interpellasjonen er besvart skriftlig av ordfører.

Kommentar

Status
Lukket

Ansvar
Helse og omsorg

Ordfører svarte på interpellasjonen og ba rådmannen komme tilbake til
bystyret med en sak på dette.

Åpen

Rådmannen

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

20/66 Regional planstrategi 2020 2024 Høringsinnspill fra Risør
kommune

Saken utsettes, og underlaget gjennomgås på nytt av rådmannen og
formannskap. Punkt 8.6 andre avsnitt endres slik at det oppfyller
lovkrav. Definisjonene under pkt. 2 endres for å tydeliggjøre ansvar og
roller. Forslag til reviderte Prosjektmanual fremmes for neste bystyre i
mai 2020.
Risør kommune oversender saksframlegget som Risør kommunes
høringssvar til Regional planstrategi for Agder 2020-2024. Bystyret
vedtok i tillegg et endringsforslag til Kapittel 7 «Andre planbehov som
ble drøftet» Vi mener det er viktig at Klima og energiplanarbeidet
starter opp raskt. (Erstatter: Ad 2: Klima- og energiplan «Vi er usikre på
hvorvidt det er riktig at fylkeskommunen allerede nå bestemmer seg for
at klima- og energiplan ikke skal utarbeides.)» Vi ser at klima/energi er
et viktig tema i Regionplan Agder, men vil presisere at arbeidet med
tiltak/handlingsprogram og finansiering/gjennomføring av tiltakene har
kommet svært kort og at det er stor usikkerhet knyttet til dette.
Fylkeskommunen har stort fokus på klima/miljø, men for kommunene
er det ganske uoversiktlig (f.eks. innkjøp, bygging/drift av bygg og
energiløsninger, transport, avfall, areal- og transportplanlegging samt
oppfølging/rådgiving mot kommunene). Dette er tema som det jobbes
med i alle kommunene, og på denne må...

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

20/65 Regionplan Agder 2030 Saksframlegget med vedlegg oversendes Agder fylkeskommune som
Innspill til handlingsprogram fra Risør Risør kommunes høringsinnspill til Handlingsprogrammet for
kommune
Regionplan Agder 2030. Fylket skal utarbeide en egen plan for å
styrke utkanten i Agder - øst, vest og nord i fylket. Hensikten skal være
å ikke bare bremse, men snu den negative utviklingen mht.
befolkningsutvikling, levekår og næringsliv for utkanten i Agder. Arbeid
med et slikt planarbeid vil bidra til å sette økt fokus på utkanten i fylket,
mekanismen bak sentraliseringen og de tiltaka som må styrkes for å gi
virkning. Under avsnittet «Dette er svært viktige temaer for utviklingen
av Risør kommune og Østre Agder» (side 24) foreslår vi å legge til
under punktet «Effektiv kollektivtransport» «... herunder
tilbringertjeneste til togstasjonen i Gjerstad» Under avsnittet
«Tilbakemelding til fylkeskommunen spørsmål 2» (side27) kulepunkt 5,
foreslår vi at kravet om en løsning for tilbringertjeneste til Gjerstad
stasjon presiseres og innarbeides i dette kulepunktet.

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

20/64 Byjubileum 2023

Bystyret delegerer ansvar som styringsgruppe for Byjubileet 2023 til
Kulturutvalget. Kulturutvalget utarbeider 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.
Risør kommune bevilger et lån til Lekeslottet barnehage på kr.700.000
som finansieres gjennom ubundne investeringsfond og utbetales over
investeringsregnskapet. Det utarbeides en låneavtale direkte mellom
kommunen og barnehagen, hvor kommunen kan tilby rentefritak og
avdragsfritak ut 2020, og deretter en gunstig rente over f.eks. 10 års
tilbakebetaling. Dette vil sikre barnehagen likviditet raskt og gjør at
barnehagen kan dekke sine forpliktelser gjennom sommeren. Det gir
barnehagen et «pusterom» til å etablere en sunn drift inn i
høsthalvåret. Deretter vil barnehagen tilbakebetale lånet over f.eks. 10
år, hvor avdragene og rentene inntektsføres igjen i
investeringsregnskapet, og avsettes tilbake til ubundne
investeringsfond. 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.

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

20/63 Søknad om tilskudd og
kommunal garanti Lekeslottet
barnehage AS

Åpen

Oppvekst

30.04.20

20/62 Næring - Søknad om
opparbeidelse av serveringsområde
Sted: Strandgata 23 gnr. 16 bnr. 48
Tiltakshaver: Strandgaten 23 AS

Det gis dispensasjon fra §1-8 i plan- og bygningsloven og
reguleringsplan for Risør sentrum, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven,
for etablering av nytt uteserveringsområde, på følgende betingelser: •
Uteserveringsområdet skal gjøres tilgjengelig for passasje med 1,5 m i
perioden 2. oktober til 31. mars I medhold av § 21-4 i plan- og
bygningsloven gis det tillatelse til å etablere et nytt uteserveringsområde, på følgende betingelser: • Søknaden godkjennes ved
utførelse etter godkjente tegninger, datert 31.3.2020, og gjeldende
bestemmelser • Terrenget forutsettes planert/opparbeidet som vist på
snitt-tegninger, datert 31.3.2020 • Området for uteservering plasseres
i horisontal- og vertikalplanet som vist på situasjonskartet, datert
31.3.2020 • Uteserveringsområdet skal ivareta relevante krav i
byggteknisk forskrift av 2017 • Tillatelsen gjelder årlig for perioden 1.
april til 31. september • Godkjente planer må ikke endres uten
kommunens tillatelse • "Søknad om ferdigattest ell...

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

20/61 Håndtering av tilskudd til
festivaler i 2020

De tre store sommerfestivalene, Risør Kammermusikkfest, Villvin
kunsthåndverksmarked og Risør Trebåtfestival er svært avgjørende for
Risørs omdømme og identitet. Det må derfor arbeides målbevisst fra
festivalene selv og samarbeidspartnere som Risør kommune, Agder
fylkeskommune og Kulturrådet om å opprettholde festivalenes
omdømme og betydning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Selv om årets festivaler ikke kan arrangeres som planlagt på grunn av
korona-situasjonen i 2020, betaler Risør kommune ut hele
støttebeløpet (100 prosent av budsjettert støtte) nå. Det lages en
rapport og et regnskap for aktiviteten i 2020 som legges til grunn ved
behandling av den kommunale støtten i 2021.

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

30.04.20

30.04.20

20/60 Kommunal tiltakspakke næring For å hjelpe det lokale næringslivet gjennom utfordringen de står i som
en konsekvens av koronapandemien vedtar Risør bystyret at: Kommunens egenandel i det regionale næringsfondet kan økes med
inntil 100 000,-. - Bedrifter som ikke klarer å betale årets
medlemskontingent til Risør By på grunn av manglende inntjening, gis
mulighet til å søke Risør kommune om å dekke denne utgiftene. Næringsdrivende som leier av kommunen og som er rammet av
koronasituasjonen, skal få reduksjon i husleien i perioden uten drift.
Bystyret tar øvrig tiltak diskutert i denne saken til orientering, og ber
rådmannen komme tilbake til bystyret ved behov for politiske
beslutninger. Risør kommune retter i perioden med korona-smitte
ekstra innsats og oppmerksomhet mot lokalt næringsliv og setter av et
fond på 5 millioner kroner til lokalt næringsliv for å opprettholde og
styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale
tiltaks- og kompensasjonspakkene ikke dekker. Rådmannen kommer
tilbake me...
20/59 Fastlegetjenester Risør
1. Rådmannen legger snarest mulig fram et forslag til aktuelle tiltak for
kommune
å få på 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...
20/58 Omorganisering NAV – ny
Risør bystyre kan ikke gi sin tilslutning til en områdeorganisering med
behandling
Tvedestrand som vertskommune. Bystyret kan gi sin tilslutning til
områdeorganisering under forutsetning av at Risør kommune blir valgt
som vertskommune, med følgende begrunnelse: - Risør-kontoret er
det største NAV-kontoret i 5 K (Froland, Tvedestrand, Vegårshei,
Gjerstad og Risør) - Risør-kontoret har i en årrekke vært benyttet som
ressurskontor i østregionen innenfor områdene arbeidsmarkedstiltak,
oppfølging av tiltaksbedriftene som Lisand og Durapart og
markedsarbeid - Risør har det største flyktningkontoret - Risør har
voksenopplæring i kommunen som benyttes av Risør, Gjerstad og
Vegårshei - Stort behov for å styrke flankene i den nye Agder
fylkeskommune - Med Risør som vertskommune vil fellesskapet spare
mellom kr 0,7 – 1,0 mill. pr. år i arbeidsgiveravgift (Risør i sone 2 med
10,6%, Tvedestrand i sone 1 med 14,2%). Dersom Risør kommune
ikke velges som vertskommune for 5 K bør NAV Risør stå alene,
eventuelt s...

Åpen

Samfunnsutvikling

Åpen

Helse og omsorg

Åpen

Samfunnsutvikling

30.04.20

26.03.20

20/57 Rådmannens åremål

Bystyret tilbyr Trond Aslaksen en ny periode som rådmann /
kommunedirektør i et åremål på inntil tre år (inntil oppnådd
pensjonsalder ved 65 år). Det tilbys ikke etterlønn utover det.
20/52 Innspill fra Risør kommune Bystyret (2019-2023) vedtak Risør kommune prioriterer følgende til
Handlingsprogram for fylkesveg 2021- handlingsprogrammet for fylkesveier 2021 – 2024: 1. Hovedprioritet
2024
Fv. 416 Risørveien. Detaljplanlegge, prosjektere og bygge ut fv. 416
fra Vinterkjær til Lindstøl med målsetting om en standard som gir 80
km/t og gang- og sykkelvei. Øvrige prioriteringer fra Risør kommune:
2. Fv. 3452, Frydendal, Krana, Buvika, Solsiden. Fremkommelighet og
G/S. Klassifiseres som en B-vei 3. SSS-veien, fv. 351 fra Søndeled til
fylkesgrensa: Trafikksikkerhetstiltak ved Søndeled skole. Punktvis
oppgradering. G/S. 4. Fv. 416 Kragsgate. Fortau på nordsiden av
vegen, 150 meter fra Kjerrgårdsbrua til Rutebilstasjonen.
Trafikksikkerhet. 5. Moensveien, fv 2. Fortau. 6. Lagveien, fv 411:
Trafikksikkerhet 7. Daleveien, fv 6. Fast dekke. 8.
Det lages
fortau fra Paulsen og sønn opp til Viddefjellveien 1, Shoppingbygget
ved snarvei ned til Melkeveien. Her ønskes opphøyd gangfelt (ved
Viddefjellveien 1) altså fartsdump. I til...

Bystyret vedtok å tilby rådmannen
forlengelse av åremålet fram til vinter
2023
Vedtaket er oversendt til
fylkeskommunen

Lukket

Rådmannen

Lukket

Samfunnsutvikling

26.03.20

20/51 Reguleringsplan for E18
Organisering i interkommunalt
plansamarbeid - Delegering og
vedtekter

Risør kommune slutter seg til forslaget til vedtekter for det
interkommunale plansamarbeidet. Det innebærer at styret for
plansamarbeidet får fullmakt til å lede planprosessen for
kommunesamarbeid E18 Dørdal – Grimstad. Forslaget til vedtekter
innebærer videre at det oppnevnes representanter til et underutvalg for
interkommunalt plansamarbeid om reguleringsplan for Pinesund –
Tvedestrand. Dette utvalget får fullmakt til å fatte vedtak om oppstart
av planprosessen samt fullmakter til å utarbeide forslag til planprogram
og legge dette ut på høring/ettersyn, fastsette planprogrammet,
utarbeide forslag til reguleringsplan og legge denne ut på
høring/ettersyn og utarbeide endelig planforslag som skal legges frem
for kommunestyrene til vedtak jf. plan- og bygningsloven § 9-3. Til
underutvalg for interkommunalt plansamarbeid om reguleringsplan for
E18 Pinesund – Tvedestrand oppnevnes minst 2 politiske
representanter for hver av kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og
Tvedestrand. For Risør k...

Åpen

Samfunnsutvikling

26.03.20

20/50 Økt låneopptak og videre salg
av Rønningsåsen

Det bevilges økt låneopptak på 2 800 000 kr for sluttføring av
Rønningsåsenutbyggingen på Hope og den videre salgsprosessen.
Etablering av planlagte sjøboder tas ut av prosjektet. Kommunen
planlegger å gjennomføre salg og markedsføring selv, og selger
tomtene til kostpris etter at infrastrukturen er ferdig opparbeidet.

Lukket

Samfunnsutvikling

26.03.20

20/49 Sammenslåing av ProFlex AS
og Durapart AS - Stiftelse av nytt
morselskap

1. Risør kommune benytter sine 1380 aksjer i Durapart AS som
stiftelsesinnskudd (aksjekapital) i "Nytt Morselskap AS" ved stiftelsen
av dette i 2020. Det vil ikke være behov for å tilføre kapital utover
verdien av de aksjene som benyttes som stiftelsesinnskudd. Etter
stiftelsen av "Nytt Morselskap AS" vil Durapart AS og ProFlex AS inngå
som heleide datterselskap til "Nytt Morselskap AS". Risør kommune
vil på tidspunkt for stiftelse være tegnet for 1380 aksjer i "Nytt
Morselskap AS" 2. Ordfører får fullmakt til å representere kommunen
på stiftelsesmøtet.

Lukket

Rådmannen

26.03.20

20/48 Bompengeproposisjon E18
Dørdal - Tvedestrand Vedtak i Risør
kommune

Bom - Gjennomsnittstakst - Beregnet foreløpig grunntakst, takstgruppe
1 - Beregnet foreløpig grunntakst, takstgruppe 2 E18 mellom
Langrønningkrysset og nytt kryss ved Gjerdemyra 18 21 41 E18
mellom kryss Gjerdemyra og kryss Fikkjebakke 10 11 23 E18 mellom
kryss Fikkjebakke og kryss Brokelandsheia 24 30 60 E18 mellom kryss
Brokelandsheia og kryss Risør 19 25 50 E18 mellom kryss Risør og
Grendstøl-krysset 24 27 54 Bompengetakstene forutsettes justert i
tråd med anleggsindeksen for veianlegg før innkreving og med KPI
etter åpning. Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra
og med 3 501 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler
to ganger taksten for lette kjøretøy. Dersom økonomien i prosjektet
blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn i
finansieringsanalysen, forutsettes det at kostnadsreduksjonen kommer
brukeren til gode, enten ved reduserte satser eller ved at
nedbetalingstiden reduseres. Risør bystyre ber statlige myndigheter
vurde...

Lukket

Samfunnsutvikling

26.03.20

20/47 Delegering av myndighet til
I henhold til «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter av
formannskap og ordfører - fjernmøter 12.03.2020» vedtas følgende midlertidige tillegg til punkt 3.2 i
mv. i forbindelse med
«Reglement for politiske organer i Risør kommune»: Folkevalgte
Koronasituasjonen
organer treffer sine vedtak i møte eller fjernmøte.
20/45 Interpellasjon fra Risør Rødt - Ordfører bes utforme et skriv til Regjeringen, ved utenriksministeren,
Opprop om å evakuere barn fra Moria- der Risør slutter seg opp om oppropet for å evakuere barna fra Morialeiren på Lesvos
leieren, og at Regjeringen snur, og svarer positivt på Hellas’
henvendelse om å ta imot enslige mindreårige flyktninger fra leieren.

Lukket

Rådmannen

Lukket

Rådmannen

Rådmannen

27.02.20

Enkel endring i reglementet

27.02.20

20/41 Kommunal e-postadresse og
Office 365 abonnement for
folkevalgte i Risør kommune

De folkevalgte i Risør kommune (de som har fått tildelt kommunal
Ipad), får en enkel «politiker-lisens» betalt av kommunen hvor de får
tildelt en egen kommunal e-postadresse med tilgang til webmail og et
Office 365 abonnement. Det gis tilbud om en utvidet
postboksstørrelse, dvs. en årlig merkostnad pr. bruker på ca. kr. 700,Merkostnaden dekkes innenfor gjeldende budsjettramme for området.

Åpen

27.02.20

20/40 Låneopptak til Startlån 2020

Utlånsrammen for startlån settes til kr.15 mill for 2020, finansiert
gjennom låneopptak i Husbanken på tilsvarende beløp. Lånet tas opp
som serielån og nedbetales over 25 år. Følgende budsjettregulering
vedtas (se bilde)

Lukket

Rådmannens stab Økonomi

27.02.20

20/38 Avklaring av politisk vedtak
kulturbudsjettet 2020

Risør skal fortsatt ha en Frivilligsentral og en tilhørende
frivilligkoordinator. En viktig del av koordinatorens oppgaver skal være
å skaffe økonomisk støtte og prosjektmidler til ulike frivilligtiltak.
Risørhuset skal fortsatt være et aktivitetshus med daglig drift og
mangfoldig aktivitet, men også med krav om effektiv drift og fornyelse.
Kulturenheten tilføres kr 600 000 for 2020. Inndekning fra
disposisjonsfond. 1. Rådmannen arbeider fram en stillingsomtale for
kultursjefen og avklarer kultursjefens arbeidsområde, inkludert
operative virksomhet innen kulturområdet. Rådmannen vurderer
kontorplassering av kultursjefen på Risørhuset. Målet er en mer
effektiv kulturadministrasjon og økonomiske innsparinger som en følge
av dette. 2. Risørhuset skal ha daglige kinotilbud der ikke andre
arrangementer hindrer dette. 3. Biblioteket skal fortsatt utvikles som et
litteratur- og all-aktivitetssenter med vekt på inkludering og allsidig
virksomhet. 4. Risørhuset skal ha stor spennvidde i aktivit...

Åpen

Enhet kultur

27.02.20

20/37 Søknad om bryggeanlegg
Risør Fiskemottak

Risør bystyret innvilger ikke søknaden om tilskudd til bryggeanlegg på
kr. 1 750 000,- fra Risør Fiskemottak AS. Risør bystyret ber
rådmannen gå i forhandling med Risør Fiskemottak AS for å finne en
løsning hvor Risør kommune bygger og eier et anlegg som
imøtekommer behovene skissert i vedlagt søknad, mens Risør
Fiskemottak AS er leier av anlegget. Finansieringen, av en eventuell
kommunal utbyggingen, delfinansieres av kommunes salg av aksjer i
Fiskerihavna Risør AS høsten 2019. Midlene fra dette salget ble avsatt
til et ubundet investeringsfond for fiskerirettet næringsutvikling. Etter
forhandlinger mellom Risør kommune og Risør Fiskemottak AS,
legges endelig investeringskostnader frem for bystyret for godkjenning.

Åpen

Samfunnsutvikling

27.02.20

20/36 Kontrollutvalget - Årsmelding
2019

Bystyret tar Årsmelding 2019 for Risør kontrollutvalg til orientering og
anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets
aktivitet i 2019. (Saken settes på sakskartet til neste bystyremøte.
Leder i Kontrollutvalget vil holde en orientering.)

Lukket

Rådmannen

27.02.20
27.02.20

20/35 Eldrerådet - Årsmelding 2019
20/34 Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne Årsrapport 2019
20/33 Fritak fra politisk verv - Grethe
Hellerud, Fremskrittspartiet

Vedlagte forslag godkjennes som Eldrerådets årsmelding for 2019.
Årsrapport 2019 for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne tas til orientering.

Lukket
Lukket

Rådmannen
Rådmannen

Grethe Hellerud, Fremskrittspartiet, fritas fra sitt politiske verv ut
valgperioden på grunn av flytting ut av kommunen.

Lukket

Rådmannen

27.02.20

27.02.20

20/32 Søknad om midlertidig
brukstillatelse og midlertidig
dispensasjon for flatt tak Sted Krags
gate 54

27.02.20

20/31 Bynett Sør Partnerskapsavtale Risør kommune inngår partnerskapsavtale med Bynett sør i 2020.
2020
Inndekning av kostnaden på 25 000 kr avklares i forbindelse med
tertialrapporten.
20/30 Tollboden - Strategi etter at
1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en utleieavtale for
Eiendommen er lagt ut for utleie på
Politiet har flyttet ut
Tollboden innen 01.07.20. Det forventes at fremtidige leieinntekter for Finn.no
Tollboden ikke har negativ innvirkning på kommunens fremtidige drift.
Lykkes ikke rådmannen med å fremforhandle en utleieavtale, fremmes
saken på nytt for bystyret der det må vurderes en annen løsning for
Tollboden. 2. Når evt. forslag til utleieavtale foreligger, skal denne
legges fram for bystyret til godkjenning.

Lukket

Samfunnsutvikling

Åpen

Samfunnsutvikling

27.02.20

20/27 Barnetrygden utenfor
Barnetrygden holdes utenfor inntektsgrunnlaget ved
utmålingen av økonomisk sosialhjelp beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. Rådmannen anslår
at det vil koste kommunen 800.000 å holde barnetrygden utenfor
beregningen av sosialhjelp. Utgiftene som vil bli ca. 600.000, ettersom
litt av året allerede er gått, finansieres i 2020 ved disposisjonsfond. Det
forutsettes at de økte utgiftene bakes inn budsjettet for 2021/2022. I
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021 legges det fram en
evaluering av kostnadsøkningen for 2020 som følge av endringen.

Åpen

Enhet NAV

30.01.20

20/25 Representantskapet i Vestfold,
Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat IKS - valg
av representanter 2019-2023

1. Som Risør kommunes representant til representantskapet i Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS for den kommunale
valgperioden 2019-2023 velges Per Kristian Lunden (Ap). 2. Som
Risør kommunes vararepresentant til representantskapet i Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS for den kommunale
valgperioden 2019-2023 velges Viktor Hauge (Sp).

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/24 Samarbeidsutvalg ved skolene Til samarbeidsutvalgene ved grunnskolene og de kommunale
og barnehagene i Risør kommune barnehagene for den kommunale valgperioden 2019 – 2023 velges
Valg av politiske representanter
følgende politiske representanter: Skole/barnehage Representant
Vararepresentant Risør barneskole: Paal E. Salvesen (A) Vara: Ister
M. Ali (Ap) Risør ungdomsskole: Paal E. Salvesen (A) Vara: Ister M. Ali
(Ap) Søndeled skole: Kjersti Moen (V) Vara: Anette Lunner (H) Hope
oppvekstsenter: Lill Jorunn Bredal Larsen (Krf) Vara: Sverre-Tobias
Dukene (H) Fargeskrinet barnehage: Frode Ausland (V) Vara: Stian
Lund (V) Trollstua barnehage: Magnus Stø Kittelsen (FrP) Vara: Sara
Sægrov Ruud (V)

Lukket

Oppvekst

27.02.20

Risør bystyre viser til saksutredningen og gir midlertidig dispensasjon
fra reguleringsplan for Krags gate – Skolegata – Hasdalgata –
Skoleheia, jf. § 19-3 i plan- og bygningsloven for etablering av flatt tak,
på følgende betingelser: • De resterende arbeider må være igangsatt
innen august 2021 • Dersom arbeidene ikke igangsettes innen fristen,
varsles det om at saken vil bli fulgt opp i medhold av kapittel 32 i planog bygningsloven. I medhold av § 21-10 i plan- og bygningsloven gis
midlertidig brukstillatelse for parkeringskjeller, utvendige
parkeringsplasser og butikklokaler i 1. etasje, på følgende betingelser:
• Før de resterende byggearbeider settes i gang skal det oversendes
kopi av planer for HMS og SHA • De resterende byggearbeider skal
være ferdigstilt innen juni 2022

Åpen

Enhet plan- og
byggesak

30.01.20

1. Som Risør kommunes representant til representantskapet for AustAgder Museum og Arkiv IKS for den kommunale valgperioden 20192023 velges Per Kristian Lunden (Ap). 2. Som Risør kommunes
vararepresentant til representantskapet for Aust-Agder Museum og
Arkiv IKS for den kommunale valgperioden 2019-2023 velges Viktor
Hauge (Sp).
20/22 Valg av barnas representant
Som barnas representant etter plan- og bygningsloven velges Elin
etter plan- og bygningsloven perioden Evensen. Som vararepresentant for barnas representant etter plan- og
2019-2023
bygningsloven velges Søs Nysted.
20/21 Valg av representant til planMiljø- og teknisk utvalg velger følgende medlem og varamedlem til
og byggenemnd 2019-2023
plan- og byggenemnd for perioden 2019 – 2023: Medlem: Odd Eldrup
Olsen (A) Varamedlem: Stian Lund (V) Bystyret velger følgende
medlem og varamedlem til plan- og byggenemnd for perioden 2019 2023: Medlem: Torhild K. Gregersen (A) Varamedlem: Silje Ibsen (A)

Lukket

Samfunnsutvikling

Lukket

Samfunnsutvikling

Lukket

Samfunnsutvikling

20/20 Skagerak boligstiftelse - Valg
av styre for perioden 1. januar 202031.desember 2021
20/19 Kunstutvalg 2019-2023 - Valg
av politisk representant

Som styre for Skagerak Boligstiftelse for perioden 01.01.202031.12.2021 velges: Medlemmer Anne Kristin Lindseth Halvor Skåli Jan
Leo Zaal Per Anders Østerholt Wivi Garthe
Bystyret velger politisk representant blant bystyrets fast representanter
og vararepresentanter. Som politisk representant i Kunstutvalget
velges Ragni MacQueen Leifson (AP). Som vararepresentant til
Kunstutvalget velges Line G. Paulsen (H).
20/18 Risør Kystkultursenter - Valg av Som Risør kommunes representant til styret i Stiftelsen Risør
politisk representant til styret for
Kystkultursenter velges: Medlem Petter Emil Gundersen (H)
perioden 2019-2023
Varamedlem: Frida Fred Dørsdal (R)
20/17 Friluftsrådet Sør - Valg for
1. Som Risør kommunes representant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør
perioden 2019-2023
velges Per Kristian Lunden (AP). 2. Som Risør kommunes
vararepresentant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør velges Viktor Hauge
(Sp). 3. Som Risør kommunes medlem til styret i Friluftsrådet Sør
velges Tove Hansen (AP). 4. Som Risør kommunes varamedlem til
styret i Friluftsrådet Sør velges Lene Gunsteinsen (AP).

Lukket

Samfunnsutvikling

Lukket

Samfunnsutvikling

Lukket

Samfunnsutvikling

Lukket

Samfunnsutvikling

30.01.20

20/16 Risør frivilligsentral - valg til
styret for perioden 2019 – 2023

Lukket

Samfunnsutvikling

30.01.20

20/15 Kirkelig fellesråd - valg av
representant og vararepresentant
perioden 2019-2023
20/14 Vilt- og innlandsfiskenemnda Valg for perioden 2019-2023

Lukket

Rådmannen

Lukket

Rådmannen

30.01.20

30.01.20

30.01.20

30.01.20

30.01.20

30.01.20

30.01.20

20/23 Aust-Agder Museum og Arkiv
IKS - Valg av medlemmer til
representantskapet 2019-2023

1. Som styreleder for Risør frivilligsentral velges Anette Lunner (H). 2.
Som medlem av styret for Risør frivilligsentral velges Lene
Gunsteinsen (AP). 3. Som varamedlem til styret for Risør frivilligsentral
velges Eleonore Graffer (R).
Som Risør kommunes representant til Kirkelig fellesråd velges Elen
Lauvhjell (AP). Som Risør kommunes vararepresentant til Kirkelig
fellesråd velges Lill Jorunn B. Larsen (KrF)
For valgperioden 2019 – 2023 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til vilt- og innlandsfiskenemnda: Medlemmer
Personlige varamedlemmer Lars Ole Røed Vara: Rolf Dahle Ellen
Ulrikke Prebensen Vara: Torbjørn Eikeland Helge Grudal Vara: Knut
Arild Christoffersen Mari Anne Bjornes Vara: Solveig Vereide Bengt
Hødnebø Vara: Per Espen Dahle Som leder av vilt- og
innlandsfiskenemnda velges: Lars Ole Røed Som nestleder av vilt- og
innlandsfiskenemnda velges: Ellen Ulrikke Prebensen

30.01.20

20/11 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Valg av politiske representanter for
perioden 2019-2023

Bystyret velger to (2) av arbeidsgiversidens medlemmer i
Arbeidsmiljøutvalget blant bystyrets faste representanter. Til
Arbeidsmiljøutvalget perioden 2019-2023 velges følgende politiske
representanter: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Lill Jorunn
Bredal Larsen (KrF) Personlig varamedlem: Per Kristian Lunden (Ap)
Kjell MacDonald (H) Personlig varamedlem: Lars Ole Røed (H)

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/10 Oppnevning av Risør
ungdomsråd (RUR) skoleåret
2019/2020

For skoleåret 2019/2020 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til Risør ungdomsråd (RUR): Medlemmer: Personlige
varamedlemmer Ketil Thorvaldsen (Risør vgs) Annie Holthe Ausland
(Risør u.skole) Vara: Gabriel Moland Kittelsen (Risør U.skole) Tuva
Hansen (Risør u.skole) Vara: Pia Røysland Henriksen (Risør U.skole)
Sindre Slaatten Sollid (Risør u.skole) Vara: Victor Skarheim (Risør
U.skole) Daniel Liane Høivold (Risør vgs) Vara: Jonas Olsen Gjernes
(Risør vgs) Elias Holdø Rasmussen (Risør vgs.) Vara: Khalid Adel
Mahmoud (Risør vgs) Ida Jacobsen (Risør vgs) I følge reglement for
Risør ungdomsråd punkt 3.11 velger ungdomsrådet selv sin leder og
nestleder. Møteplan for Risør ungdomsråd våren 2020 godkjennes.

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/9 Reglement for ungdomsråd

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/8 Oppnevning av kommunalt råd
for personer med
funksjonsnedsettelse 2019-2023

Medlemmene i RUR får godtgjøring tilsvarende eldrerådets
godtgjøring. Bystyre godkjenner forslag til retningslinjer for Risør
ungdomsråd (RUR).
For valgperioden 2019 – 2023 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til kommunalt råd for personer med
funksjonsnedsettelse: Medlemmer Varamedlemmer Wivi Garthe
Vara: 1. Torhild Hope Lokander 2. Helle Ibsen Ellen Torjesen Anne
Kristin Langstrand Alexander Stamsø (Sp) Vara: Thor Vebrand Hope
(Sp) Ole Henrik Grønn (AP) Vara: Signe Lundberg (AP) Som leder
velges: Wivi Garthe Som nestleder velges: Ole Henrik Grønn

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/7 Oppnevning av eldreråd 2019 –
2023

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/5 Samarbeidsavtale Østre Agder
interkommunale politiske råd

Lukket

Rådmannen

30.01.20

20/3 Fritt brukervalg av brukerstyrt
assistanse i Risør kommune

For valgperioden 2019 – 2023 velges følgende medlemmer og
varamedlemmer til eldrerådet: Medlemmer Personlige
varamedlemmer Kjell Skarheim Grethe Stensen Bjørg Gundersen
Jens Høibø Grunde Hannemyr Hellen Marie Korshavn Mimmi Aas
Søndeled (FrP) Jørgen Nipe (FrP) Torhild K. Gregersen (Ap) Ole Per
Hopaneng (Ap) I følge reglement for eldrerådet punkt 3.5 velges
eldrerådet selv sin leder og nestleder.
Bystyret i Risør kommune godkjenner forslaget til Samarbeidsavtale
for Østre Agder IPR (Interkommunalt politisk råd) slik det foreligger fra
styret i Østre Agder regionråd. Arbeidet med revisjon av "Risør
kommunes eierskapsmelding" igangsettes.
Bystyret ber administrasjonen evaluere ordningen med BPA og med
bakgrunn i den legge fram en drøftningssak for livsløpsutvalget innen
utgangen av mai. Det vil også være naturlig at bystyret på bakgrunn av
drøftingene i Livsløpsutvalget får saken til orientering, eventuelt
behandling.

Reglement for ungdomsrådet vedtatt

Åpen

Helse og omsorg

30.01.20

20/2 Fritidskortordning - vurdering av Risør bystyre tar arbeidsgruppas funn til orientering og ber rådmannen
alternativer og framdrift
komme tilbake til bystyret med en egen sak der det defineres
nærmere hvordan kommunen skal arbeide for å utforme lokal
frivillighetspolitikk og bedre barn og unges tilgang til aktivitetstilbud.
Risør bystyre ber rådmannen søke på de statlige midlene til
fritidskortet umiddelbart og senest innen fristen 14. februar. 1. Det
lokalt utviklede verktøyet Aktivmed vurderes spesielt som et fritidskort
og som en del av en totalløsning, sammen med andre digitale
løsninger, for å utjevne ulikheter og inkludere flest mulig i ulike
fritidsaktiviteter. Aktivmed vurderes og følges også opp som et
prosjekt for næringsutvikling og digitalisering. 2. Saken sendes til
Ungdomsrådet for vurdering.

May 25, 2020 2:45 PM

Livsløpsutvalget ble i møtet 13.05.20
orientert om avslag på søknad om
deltakelse i Fritidskortordningen. 193
kommuner søkte, 12 ble plukket ut og
får til sammen 45 millioner til videre
pilotering. Rådmannen skal komme
tilbake til bystyret med en sak der det
defineres nærmere hvordan
kommunen skal arbeide for å utforme
lokal frivilligpolitikk og bedre barn og
unges tilgang til aktivitetstilbud.

Åpen

Oppvekst

