Risør kommune

Møteprotokoll
Bystyret (2019-2023)
Dato:
Sted:

28.05.2020 – Kl. 09.00 – 18.00
Rådhuset

Møtende
medlemmer:

Per Kristian Lunden (AP), Elen Regine Lauvhjell (AP), Ole Henrik
Grønn (AP), Ragni Macqueen Leifson (AP), Oddvar Mykland (AP),
Tove Hansen (AP), Odd Eldrup Olsen (AP), Lene Gunsteinsen (AP),
Silje Dagmar Ibsen (AP), Kristian Willy Thorsen (FrP), Kai Magne
Strat (H), Anette Lunner (H), Dag Oddvar Gjesteby (H), Kjell
Macdonald (H), Christian Axelsen (H), Mona Kristine Stray Rambo
(H), Petter Emil Bodin Gundersen (H), Sverre-Tobias Dukene (H), Lill
Jorunn Bredal Larsen (KrF), Knut Henning Thygesen (R), Frida Fred
Dørsdal (R), Andrew Windtwood (R), Thor Vebrand Hope (Sp),
Viktor Hauge (Sp), Sara Sægrov Ruud (V), Frode Ausland (V)
(Odd Eldrup Olsen (AP) deltok i møtet på Teams. 28 representanter
var fysisk tilstede på Rådhuset.)

Møtende
varamedlemmer:

Mimmi Aas Søndeled (FrP), Line Granjord Paulsen (H), Jan Einar
Henriksen (V)

Forfall:

Magnus Stø Kittelsen (FrP), Lars Ole Røed (H), Stian Lund (V)

Innledningsvis fikk Kjell Skarheim (AP), leder for Eldrerådet, ordet som utsending etter
Reglement for politiske organer i Risør kommune, pkt. 3.15. Han representerte både
Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser. Rådene benyttet sin talerett i
bystyret i sak 20/74 (Budsjettkutt i ikke-lovpålagte tjenester) og 20/79 (tiltak smittevern
sommer 2020).
Innkalling og saksliste
Ordfører kommenterte innspillet fra Line Granjord Paulsen (H) om ønsket om en komplett
innkalling (ikke delt i dokumenter og vedlegg). Ordfører opplyste om at dette av tekniske
grunner p.t er vanskelig å få til men at det er dialog om saken med IKT-Agder.
Orienteringer:


Kommunelege Kathrine Pedersen orienterte om koronapandemien og svarte på en
rekke spørsmål fra bystyrets representanter.



Næringssjef Bård Vestøl Birkedal orienterte om status og utvikling på
arbeidsmarkedet i Risør som følge av Koronapandemien.
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Etter sak 20/72 ble sak 20/79 behandlet, deretter sak 20/74.
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Politiske saker

20/72 Bystyret - Godkjenning av protokoll fra digitalt bystyremøte
30.04.20
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/174-36
Eva Swane

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/72

Rådmannens forslag til vedtak
Protokoll fra digitalt bystyremøte 30.04.20 godkjennes.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Jan Einar Henriksen(V) deltok i møtet som vararepresentant.
Protokolltilførsel i NAV-saken/sak 20/58: Venstre ved Sara Sægrov Ruud varslet at partiet
ville forlange lovlighetskontroll av stemmemåten og vedtak i saken.
Utsendt spørsmål fra Anette Lunner (H) vedrørende trafikksikring på fv. 416 var allerede
besvart.
Sak 20/57 Rådmannens åremål:
Petter Emil Gundersen (H) henviste til kommuneloven §§ 11-5 og 8-1.
i forbindelse med lovligheten av å behandle saken i åpent møte da han mener dette er en
ansettelsessak som skulle behandles i lukket møte, men med åpen sakspapirer.
Votering
Rådmannens innstilling med ovennevnte rettelser/tilføyelser ble enstemmig vedtatt.
Bystyret (2019-2023) vedtak
Protokoll fra digitalt bystyremøte 30.04.20 godkjennes med nevnte rettelser/tilføyelser.

20/73 Søknad fra Risør fotballklubb om tilskudd til dekning av
ekstraordinære utgifter - tap glykol
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/13330-4
Odd Arne Børset

Behandlet av
1 Kulturutvalget (2019 - 2023)
2 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
13.05.2020
28.05.2020

Saknr
20/10
20/73

Kulturutvalget (2019 - 2023) vedtak
Saken oversendes formannskapet for behandling, da innholdet i denne konkrete saken ligger
utenfor området til Kulturutvalget.
Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Habilitetsvurderinger:
Følgende fratrådte ved habilitetsvurderingene:
Christian Axelsen (H) er tidligere leder i Risør Fotballklubb. Vedtatt inhabil.
Tove Hansen (A) er svigerinne til Christian Axelsen. Vedtatt habil.
Oddvar Mykland (A) er æresmedlem i Risør Fotballklubb. Vedtatt inhabil.
Line G. Paulsen (H) er tidligere revisor. Vedtatt habil.
Halvor Skåli (H) tiltrådte som vara for Christian Axelsen ved habilitetsvurdering og
behandling av saken.
Ingen vara tiltrådte for Oddvar Mykland.
Presisering fra rådmannen ved kommunalsjef Kamilla Solheim om feil i saksframlegg:
....varmeanlegget VED kunstgressbanen som Risør FK eier.
Kai Strat (H) fremmet følgende forslag:
Søknaden på kr 75 000,- innvilges. Inndekning fra disposisjonsfond.
Votering
Kai Strats forslag ble vedtatt med 16 mot 12 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For Rådm
8
1

2
1

Mot (Høyre)
1
9
1
1
1
3

Bystyret (2019-2023) vedtak
Søknaden på kr 75 000,- innvilges. Inndekning fra disposisjonsfond.

side 4 av 24

20/74 Budsjettvedtak om kutt i ikke-lovpålagte tjenester innen helse
og sosial på to millioner
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/841-1
Ståle E. Sjaavaag

Behandlet av
1 Livsløpsutvalget (2019 - 2023)
2 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
13.05.2020
28.05.2020

Saknr
20/10
20/74

Livsløpsutvalget (2019 - 2023) innstilling

1. Livsløpsutvalget foreslår ingen endringer av aktuelle tiltak og støtter
rådmannens vurdering om at det vil være problematisk å gjennomføre
endringer i tiltakene uten at det får store og uheldige konsekvenser for utsatte
grupper.
2. Det økonomiske perspektivet i disse og andre tiltak blir i hovedsak ivaretatt
gjennom balanse 2024, men Livsløpsutvalget ber om at rådmannen i
forbindelse med kommende års budsjett vurderer eventuelle forslag knyttet til
egenbetaling og prissetting av varer og tjenester for respektive tiltak.
3. Dekning av budsjettmessige konsekvenser dekkes under 2020 av
disposisjonsfond.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Habilitetsvurdering:
Frida Fred Dørsdal (R) hadde bedt om habilitetsvurdering som ansatt i Risør kommune,
helse og omsorg.
Paul Andreas Aakerøy (R) deltok på Teams som vara ved habilitetsvurderingen.
Vedtatt habil. (28-1)
Ole Henrik Grønn (A) fremmet følgende forslag på vegen av A og R:
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1. Bystyret mener at det planlagte kuttet på 2 millioner i de ikke lovpålagte tjenestene vil få
store konsekvenser for utsatte grupper, og at samtlige tjenester sparer kommunen for store
summer i forebyggende arbeid. Kutt i de foreslåtte tjenestene vil dermed ikke oppfylle
bystyrets intensjon om innsparing samtidig som det vil ramme svært usosialt.
2. Vedtatt kutt på 2 millioner i budsjettet for 2020 dekkes av kommunens disposisjonsfond.
3. Tiltakene legges inn i budsjett for 2021 og handlingsprogram for 2021 – 2025.
Votering
Livsløpsutvalgets innstilling ble vedtatt med 16 mot 13 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
(Livsløpsutvalg)

A/R forslag

9
2
9
1
3
2
3

Bystyret (2019-2023) vedtak

1. Livsløpsutvalget foreslår ingen endringer av aktuelle tiltak og støtter
rådmannens vurdering om at det vil være problematisk å gjennomføre
endringer i tiltakene uten at det får store og uheldige konsekvenser for utsatte
grupper.
2. Det økonomiske perspektivet i disse og andre tiltak blir i hovedsak ivaretatt
gjennom balanse 2024, men Livsløpsutvalget ber om at rådmannen i
forbindelse med kommende års budsjett vurderer eventuelle forslag knyttet til
egenbetaling og prissetting av varer og tjenester for respektive tiltak.
3. Dekning av budsjettmessige konsekvenser dekkes under 2020 av
disposisjonsfond.

20/75 Regnskap og årsberetning 2019
Arkivsak-dok.

19/10321-14
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Saksbehandler

Halvor Halvorsen

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)
2 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
14.05.2020
28.05.2020

Saknr
20/41
20/75

Formannskapet (2019-2023) innstilling
1.
Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr.2.570.215, fastsettes som Risør kommunes regnskap for 2019.
2.
Årets mindreforbruk på kr.2.570.215 avsettes til generelt disposisjonsfond.
3.
Årsberetning og årsregnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av Risør kommunes
økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn for regnskapsåret 2019.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Per Kristian Lunden (A) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
Årets mindreforbruk på 2.570.215 kr avsettes med 2 465 215 kr til generelt disposisjonsfond
og 105 000 kr til «Disposisjonsfond utbytte Agder Energi», jfr. Handlingsregel for dette
fondet.
Votering
Punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom punkt 2 i rådmannens innstilling og Per Kristian Lundens
forslag til nytt punkt 2 ble Per Kristian Lundens forslag enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyret (2019-2023) vedtak
1.
Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr.2.570.215, fastsettes som Risør kommunes regnskap for 2019.
2.
Årets mindreforbruk på kr.2.570.215 avsettes med 2.465.215 kr til generelt
disposisjonsfond og 105.000 kr til «Disposisjonsfond utbytte Agder Energi», jfr.
Handlingsregel for dette fondet.
3.
Årsberetning og årsregnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av Risør kommunes
økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn for regnskapsåret 2019.
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20/76 Kommunal drift av Solsiden legesenter
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/796-9
Bjørn Haugersveen

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/76

Rådmannens forslag til vedtak
1. Det foretas en virksomhetsoverdragelse fra Solsiden DA til Risør kommune med virkning fra
01.06.20.
2. Risør kommune inngår driftsavtaler med legene på senteret.
3. De selvstendig næringsdrivende legene har fortsatt ansvar for sin legepraksis, og Risør
kommune beholder basistilskuddet.
4. Iverksetting av avtalen anslås å innebære en merkostnad på kr. 915 000,- for 2020.
Rådmannen foreslår at dette tas fra disposisjonsfond. Årskostnad for 2021 innarbeides i
kommende økonomiplan og budsjett.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyret (2019-2023) vedtak
1. Det foretas en virksomhetsoverdragelse fra Solsiden DA til Risør kommune med
virkning fra 01.06.20.
2. Risør kommune inngår driftsavtaler med legene på senteret.
3. De selvstendig næringsdrivende legene har fortsatt ansvar for sin legepraksis, og
Risør kommune beholder basistilskuddet.
4. Iverksetting av avtalen anslås å innebære en merkostnad på kr. 915 000,- for 2020.
Rådmannen foreslår at dette tas fra disposisjonsfond. Årskostnad for 2021
innarbeides i kommende økonomiplan og budsjett.

20/77 Klimaplan og klimaarbeid i Risør kommune
Arkivsak-dok.

20/733-1
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Saksbehandler

Camilla Trondsen Solli

Behandlet av
1 Miljø- og teknisk utvalg (2019 - 2023)
2 Bystyret (2019-2023)
3 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
11.03.2020
26.03.2020
28.05.2020

Saknr
20/7
20/55
20/77

Miljø- og teknisk utvalg (2019 - 2023) innstilling
Det utarbeides en kommunedelplan for klima og miljø (alt 2), kalt Miljøplan, med en
handlingsdel (tiltaksplan) som rulleres hvert år. Planen skal omfatte både kommunen som
organisasjon og som samfunnsutvikler.
Konkrete miljøtiltak gjennomføres parallelt med planarbeidet.
Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.

20/78 Oppfølging av bystyrets vedtak knyttet til kommunal
tiltakspakke næring
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/1374-6
Bård Vestøl Birkedal

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/78

Rådmannens forslag til vedtak
Risør Bystyre øremerker fem millioner av disposisjonsfondet til næringsrettet tiltak. Søknader
behandles etter følgende prosess og retningslinjer.
-

Søknader tas imot av rådmannen som innstiller i saken. Formannskapet fatter vedtak i alle
saker.
Midler fra fondet skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller styrke lokale
virksomheter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene i
forbindelse med koronasituasjonen ikke dekker.
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-

-

-

-

-

Prosjekter som samtidig bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet vis
redusere klimagassutslipp, skal prioriteres.
Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære
kommunale oppgaver. Unntak gjelder for Risørbaserte bedrifter og stiftelser av lokal
betydning som er direkte rammet av koronasituasjonen, der de nasjonale
kompensasjonspakkene ikke treffer, og der et eventuelt tilskudd ikke har
konkurransevridende effekt.
Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, offentlige aktører, frivillig lag og
stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på områder som dekker
intensjonen skissert over.
Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til 200 000,-, mens det for
sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis tilskudd på opptil 500 000,-.
Alle søknader skal behandles i full offentlighet.
Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Samlet offentlig støtte,
herunder støtte fra fondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts
kapitalbehov.
Godkjent timesats for egeninnsats i fondet er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn,
men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og
deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr.
Utbetaling av tildelte midler kan skje når tiltaket er gjennomført som omsøkt.
Søknader behandles fortløpende frem til midlene eventuelt er brukt opp. I løpet av våren
2021 skal effekten og tilfanget av søknader evalueres. Bystyret må da ta stilling til om
ordningen videreføres, evnt avvikles, og restbeløp tilbakeføres til disposisjonsfond.

Muligheten til å søke om tilskudd annonseres snarest mulig.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Habilitetsvurderinger:
Viktor Hauge (Sp) fordi han driver næringsvirksomhet og kan være aktuell søker i forbindelse
med tiltakspakke. Vedtatt habil.
Ragni MacQueen Leifson (A) på grunn av ektefelle som har eierinteresser i et selskap som
betaler eiendomsskatt. Vedtatt habil.
Kai Strat (H) fremmet følgende forslag:
Risør Kommune gir etter søknad et driftstilskudd tilsvarende sum som eiendomsskatt for
næring ville ha utgjort for 2 termin 2020. Estimert kostnadsramme på kr 500 000,- Kostnaden
tas fra disposisjonsfondet/koronafond.
Dag Gjesteby (H) fremmet følgende endringsforslag til strekpunkt 10:
Utbetaling av tildelte midler skjer med 50% ved godkjenning av tiltaket og resterende 50%
ved gjennomført arbeid.
Per Kristian Lunden (A) fremmet følgende forslag til endret første setning i rådmannens
innstilling:
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Risør bystyre bevilger 5 mill. kr fra disposisjonsfond til næringsrettede tiltak.
Votering
Første setning i rådmannens innstilling: Ved alternativ votering mellom rådmannens
innstilling og Per Kristian Lundens forslag ble Per Kristian Lundens forslag enstemmig
vedtatt.
Dag Gjestebys forslag til nytt strekpunkt ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med de to endringene ble enstemmig vedtatt.
Kai Strats forslag ble vedtatt med 22 mot 7 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
5
2
9
1

Mot
4

3
2
3

Bystyret (2019-2023) vedtak
Risør Bystyre bevilger 5 millioner kr fra disposisjonsfond til næringsrettede tiltak.
Søknader tas imot av rådmannen som innstiller i saken. Formannskapet fatter vedtak
i alle saker.
Midler fra fondet skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller styrke lokale
virksomheter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene i
forbindelse med koronasituasjonen ikke dekker.
Prosjekter som samtidig bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet
vis redusere klimagassutslipp, skal prioriteres.
Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære
kommunale oppgaver. Unntak gjelder for Risørbaserte bedrifter og stiftelser av lokal
betydning som er direkte rammet av koronasituasjonen, der de nasjonale
kompensasjonspakkene ikke treffer, og der et eventuelt tilskudd ikke har
konkurransevridende effekt.
Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, offentlige aktører, frivillig lag og
stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på områder som dekker
intensjonen skissert over.
Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til 200 000,-, mens det for
sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis tilskudd på opptil 500 000,-.
Alle søknader skal behandles i full offentlighet.
Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Samlet offentlig
støtte, herunder støtte fra fondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts
kapitalbehov.
Godkjent timesats for egeninnsats i fondet er inntil 1,2 promille av avtalt og reell
årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i
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enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats
på 350 kr.
Utbetaling av tildelte midler skjer med 50% ved godkjenning av tiltaket og resterende
50% ved gjennomført arbeid..
Søknader behandles fortløpende frem til midlene eventuelt er brukt opp. I løpet av
våren 2021 skal effekten og tilfanget av søknader evalueres. Bystyret må da ta stilling til om
ordningen videreføres, eventuelt avvikles, og restbeløp tilbakeføres til disposisjonsfond.
Risør Kommune gir etter søknad et driftstilskudd tilsvarende sum som eiendomsskatt for
næring ville ha utgjort for 2. termin 2020. Estimert kostnadsramme på kr 500 000,Kostnaden tas fra disposisjonsfondet/koronafond.
Muligheten til å søke om tilskudd annonseres snarest mulig.

20/79 Tiltak smittevern sommer 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/1972-5
Kamilla Solheim

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/79

Rådmannens forslag til vedtak
For å opprettholde mulighetene for et godt smittevern i Risør sentrum sommeren 2020,
stenges det for innkjøring for biler inn Kragsgate fra kryss Storgata t.o.m. Tollboden, samt
Storgata stenges mellom Kragsgate og Carstensens gate. Tiltaket gjelder fra uke 26 til uke
32 (22. juni – 9. august 2020)
(alternativ 1 i rådmannens saksutredning).
Ved stenging skal:
- Det sikres fri passasje for utrykningskjøretøy
- Kollektivtransport gis mulighet til å kjøre gjennom området hele døgnet
(inkl. trafikk til / fra Øysangferja)
- Busser med gjester til Risør Hotell gis mulighet til å kjøre gjennom området
- Det vil være tillatt for varelevering hele døgnet
- Det vil være tillatt med nødvendig inn- og utkjøring til eiendommene
- Det vil være tillatt med syklister
-

Den enkelte butikk eller serveringssted som tar imot varer må sørge for at det ved
varelevering er mulig å komme forbi med utrykningskjøretøy.
Butikker, serveringssteder, festivaler og arrangementer må ha enkle og mobile løsninger som
sikrer at gateområdene som tas i bruk er ryddig og rent hver dag.
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-

Butikker, serveringssteder, festivaler og arrangementer må gjøre sine nødvendige
tilpasninger i henhold til nasjonale og kommunale retningslinjer.

Bystyret gir rådmannen delegert myndighet om å lande detaljene rundt servering i samarbeid
med eksisterende serveringsteder.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Dag Gjesteby (H) fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret støtter ikke foreslåtte Tiltak 1 om å begrense biltrafikken gjennom og i Risør
sentrum
2.
Bystyret støtter ikke Tiltak 2 som er basert på redusert biltrafikk, men støtter den
delen av forslaget om å gi Rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre eventuelle
andre tiltak hvor det er mulig å kombinere serveringsstedenes rammebetingelser med godt
smittevern.
3.
Bystyret støtter forslaget om å gi Rådmannen mandat til å arbeide med bedre
utnyttelse av sommerledige båtplasser.
4.
Bystyret støtter aktuelle forslag i Tiltak 4 for å sikre best mulig smittevern gjennom å
unngå at folk samles for tett på enkelt punkter, sikre avstand mellom folk, og at flere/ større
deler av offentlig rom utnyttes.
5.
Bystyret støtter Tiltak 5 om at kommunen arbeider med en ordning hvor
Havnevertene får en ekstra oppgave med å drive noe tilsyn og veiledning i forbindelse med
godt smittevern i Risør sommeren 2020.
6.
Eventuelle merkostnader ved gjennomføring av tiltakene dekkes av overførte Koronamidler fra staten eller fond.
Ragni MacQueen Leifson (A) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Dersom smittevernslegen må gjøre innstramninger i sommer prioriterer bystyret heller
trafikkregulering etter rådmannens alternativ 4 (enveiskjøring) enn reduksjon av
utstilling på fortauene.
2. Det gjøres en ny vurdering i saken i bystyrets juni-møte ut fra gjeldende
smittevernsråd og erfaringer fra næringsdrivende i Risør sentrum.
Knut Henning Thygesen (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Risør kommune kontakter AKT for å sikre en best mulig tilrettelegging for transport
tilpasset eventuelt endrede trafikkmønster i sentrum og økt behov for kollektivtransport.
2.Risør kommune kontakter drosjebransjen for å sammen tilrettelegge for gode forhold for
drosjetransport til, fra og i sentrum i forbindelse med eventuelt endrede kjøremønster i Risør
sentrum.
3. Tiltaket evalueres fortløpende, slik at valgte løsninger kan endres i løpet av sommeren.
4. Kommunen skal i løpet av sommeren vurdere en begrensning av åpningstidene utover
natta for utestedene.
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Knut Henning Thygesen trakk punkt 3 i forslaget.

Votering
Rådmannens innstilling falt mot 1 stemme (Sp).
Dag Gjestebys forslag enstemmig vedtatt.
Punkt 1 i Ragni MacQueens forslag ble vedtatt med 16 mot 13 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9
1
1
3
2

Mot
2
8

3

Punkt 2 i Ragni MacQueens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 1 og 2 i Knut Henning Thygesens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i Knut Henning Thygesens forslag falt med 9 mot 19 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
3

Mot
5
2
9

1
3
2
3

(En stemme manglet.)
Bystyret (2019-2023) vedtak
1.
Bystyret støtter ikke foreslåtte Tiltak 1 om å begrense biltrafikken gjennom og i Risør
sentrum
2.
Bystyret støtter ikke Tiltak 2 som er basert på redusert biltrafikk, men støtter den
delen av forslaget om å gi Rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre eventuelle
andre tiltak hvor det er mulig å kombinere serveringsstedenes rammebetingelser med godt
smittevern.
3.
Bystyret støtter forslaget om å gi Rådmannen mandat til å arbeide med bedre
utnyttelse av sommerledige båtplasser.
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4.
Bystyret støtter aktuelle forslag i Tiltak 4 for å sikre best mulig smittevern gjennom å
unngå at folk samles for tett på enkelt punkter, sikre avstand mellom folk, og at flere/ større
deler av offentlig rom utnyttes.
5.
Bystyret støtter Tiltak 5 om at kommunen arbeider med en ordning hvor
Havnevertene får en ekstra oppgave med å drive noe tilsyn og veiledning i forbindelse med
godt smittevern i Risør sommeren 2020.
6.
Eventuelle merkostnader ved gjennomføring av tiltakene dekkes av overførte Koronamidler fra staten eller fond.
7. Dersom smittevernlegen må gjøre innstramninger i sommer prioriterer bystyret heller
trafikkregulering etter rådmannens alternativ 4 (enveiskjøring) enn reduksjon av utstilling på
fortauene.
8. Det gjøres en ny vurdering i saken i bystyrets juni-møte ut fra gjeldende smittevernsråd og
erfaringer fra næringsdrivende i Risør sentrum.
9. Risør kommune kontakter AKT for å sikre en best mulig tilrettelegging for transport
tilpasset eventuelt endrede trafikkmønster i sentrum og økt behov for kollektivtransport.
10. Risør kommune kontakter drosjebransjen for sammen å tilrettelegge for gode
kjøreforhold for drosjetransport til, fra og i sentrum i forbindelse med eventuelt endrede
kjøremønster i Risør sentrum.

20/80 Søknad om utvidelse av serveringsareal Sted: Hukken Bar
gnr. 16 bnr. 324 Søker: Risør Hotell AS v/Dag M. D. Eikeland
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/639-5
Heidi Rødven

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/80

Rådmannens forslag til vedtak
1. Risør bystyre gir tillatelse til bruk av grunn på fortau foran Strandgata 19 og Rådhusgata 2
(areal 1) på følgende vilkår:
a.
b.
c.
d.

Det skal være passasje på minimum 1,5 m på alle sider av uteserveringen.
Tiltaket tillates i perioden 01. april til 01.oktober.
Arealet må avgrenses fysisk med gjerde e.l.
Fysiske innretninger skal fjernes i perioden 2. oktober til 31. mars.

2. Risør bystyre gir midlertidig tillatelse til bruk av grunn på 16/16 (areal 2) på følgende vilkår:
a. Uteservering kan etableres som en prøveordning fram til 1. oktober 2020 og skal
evalueres etter avsluttet periode.
b. Det skal være passasje på minimum 1,5 m vest for serveringsarealet.
c. Fysiske innretninger skal være midlertidige og fjernes etter avsluttet periode.
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d. Serveringsarealet må ikke være til hinder for avfallshåndteringen.
3. Bystyret gir ikke tillatelse til utvidelse av eksisterende uteservering i Rådhusgata (areal 3).
Arealene er vist på vedlagt kart datert 18.05.20 – hr.
Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknaden etter plan- og bygningsloven og til å inngå
nærmere avtale om leiepris. Det må sendes inn nødvendig søknad om dispensasjon og
tegninger som viser materialvalg og utforming av områdene.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Habilitetsvurdering:
Kjell MacDonald (H) driver konkurrerende serveringssted samt eier/fester bryggeareal i
omsøkt område. Ble enstemmig vedtatt inhabil.
Halvor Skåli (H) tiltrådte under habilitetsvurdering og behandling av saken.
Saksopplysning fra kommunalsjef Kamilla Solheim angående punkt 3: Søker opplyser at
utvidelse ikke er aktuelt.
Jan Einar Henriksen (V) fremmet følgende forslag:
1. Risør bystyre gir tillatelse til bruk av grunn på fortau foran Strandgata 19 og Rådhusgata 2
(areal 1) på følgende vilkår:
a. Det skal være passasje på minimum 1,5 m på alle sider av uteserveringen.
b. Tiltaket tillates i perioden 01. april til 01.oktober.
c. Arealet må avgrenses fysisk med gjerde e.l.
d. Fysiske innretninger skal fjernes i perioden 2. oktober til 31. mars.
2. Risør bystyre gir midlertidig tillatelse til bruk av grunn på 16/16 (areal 2) på følgende vilkår:
a. Uteservering kan etableres som en prøveordning fram til 1. oktober 2020 og skal
evalueres etter avsluttet periode.
b. Det skal være passasje på minimum 1,5 m vest for serveringsarealet.
c. Fysiske innretninger skal være midlertidige og fjernes etter avsluttet periode.
d. Serveringsarealet må ikke være til hinder for avfallshåndteringen.
3. Byggesaken om eksisterende uteservering i Rådhusgata sendes til rådmannen for
behandling (forutsatt ikke-prinsipiell sak).
Bystyret gir ikke tillatelse til utvidelse av eksisterende uteservering i Rådhusgata (areal 3).
Arealene er vist på vedlagt kart datert 18.05.20 – hr.
Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknaden etter plan- og bygningsloven og til å inngå
nærmere avtale om leiepris. Det må sendes inn nødvendig søknad om dispensasjon og
tegninger som viser materialvalg og utforming av områdene.
Votering
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Punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom punkt 2 i rådmannens innstilling og punkt 2 i Jan Einar
Henriksens forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 18 mot 11 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9
3
1
3
2

Mot
2
6

3

Ved alternativ votering mellom punkt 3 i rådmannens innstilling og punkt 3 i Jan Einar
Henriksens forslag ble Jan Einar Henriksens forslag vedtatt med 28 mot 1 stemme. (1
stemme Sp.)
Bystyret (2019-2023) vedtak
1. Risør bystyre gir tillatelse til bruk av grunn på fortau foran Strandgata 19 og Rådhusgata 2
(areal 1) på følgende vilkår:
a. Det skal være passasje på minimum 1,5 m på alle sider av uteserveringen.
b. Tiltaket tillates i perioden 01. april til 01.oktober.
c. Arealet må avgrenses fysisk med gjerde e.l.
d. Fysiske innretninger skal fjernes i perioden 2. oktober til 31. mars.
2. Risør bystyre gir midlertidig tillatelse til bruk av grunn på 16/16 (areal 2) på følgende vilkår:
a. Uteservering kan etableres som en prøveordning fram til 1. oktober 2020 og skal
evalueres etter avsluttet periode.
b. Det skal være passasje på minimum 1,5 m vest for serveringsarealet.
c. Fysiske innretninger skal være midlertidige og fjernes etter avsluttet periode.
d. Serveringsarealet må ikke være til hinder for avfallshåndteringen.
3. Byggesaken om eksisterende uteservering i Rådhusgata sendes til rådmannen for
behandling (forutsatt ikke-prinsipiell sak).
Arealene er vist på vedlagt kart datert 18.05.20 – hr.
Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknaden etter plan- og bygningsloven og til å inngå
nærmere avtale om leiepris. Det må sendes inn nødvendig søknad om dispensasjon og
tegninger som viser materialvalg og utforming av områdene.

20/81 Kommunale bygg - Vurdering av salg - Prestegata 9 og
Branntårnet
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/251-8
Sigrid Hellerdal Garthe

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)
2 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
14.05.2020
28.05.2020

Saknr
20/36
20/81

Formannskapet (2019-2023) innstilling
1. Prestegata 9 (Gymnastikken) legges ut for salg. Rådmannen henter inn tilbud gjennom en
åpen salgsprosess og salget besluttes gjennom vedtak i bystyret. Det legges vekt på at
bygningen benyttes til samfunnsnyttig virksomhet med vekt på arbeidstrening og inkludering
i arbeidslivet.
2. Branntårnet selges ikke.
3. Det arbeides ikke videre med salg av Musikkens hus.
4. Det arbeides ikke videre med salg av Kirkegata 1.
Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.

20/82 Opprettelse av ad hoc-utvalg for parkeringsanlegg 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/1778-1
Sigrid Hellerdal Garthe

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/82

Rådmannens forslag til vedtak
Bystyre oppretter et ad hoc-utvalg som får følgende mandat:
Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
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Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.

20/83 Forskrift om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til
folkevalgte
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/1305-2
Sigrid Hellerdal Garthe

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/83

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte forslag til forskrift om «Folkevalgtes økonomiske godtgjøring og permisjoner i Risør
kommune» sendes på høring til alle faste kommunale organ oppnevnt av bystyret.
Høringsfrist settes til 30. august 2020.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.

20/84 Kommunal garanti Risør kirkelig fellesråd - Sprinkleranlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av

20/2075-1
Halvor Halvorsen
Møtedato

Saknr
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1 Bystyret (2019-2023)

28.05.2020

20/84

Rådmannens forslag til vedtak
Risør kommune stiller kommunal garanti gjennom selvskyldnergaranti med inntill
kr.1.760.000 til Risør kirkelig fellesråd for låneopptak til investerings i sprinklingsanlegg i
Søndeled kirke.
Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kr.1.600.000 med tillegg av 10% av til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 1.760.000.
Garantien reduseres i takt med lånets nedbetalinger og opphører etter 30 år, med tillegg av 2
år jmf Garantiforskriftens § 3.

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Habilitetsvurderinger:
Ole Henrik Grønn (A) - leder av fellesrådet. Enstemmig inhabil.
Elen Lauvhjell (A) - medlem av fellesrådet, valgt av bystyret. Enstemmig habil.
Lill Jorunn B. Larsen (KrF) - varamedlem av fellesrådet, valgt av bystyret. Enstemmig habil.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyret (2019-2023) vedtak
Risør kommune stiller kommunal garanti gjennom selvskyldnergaranti med inntil
kr.1.760.000 til Risør kirkelig fellesråd for låneopptak til investerings i sprinklingsanlegg i
Søndeled kirke.
Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kr.1.600.000 med tillegg av 10% av til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 1.760.000.
Garantien reduseres i takt med lånets nedbetalinger og opphører etter 30 år, med tillegg av 2
år jmf Garantiforskriftens § 3.

20/85 Valg av sakkyndig nemnd (tidligere Skattetakstnemnd) for
perioden 2019 - 2023
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/202-1
Øyvind Bjørndal

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
30.01.2020

Saknr
20/12
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2 Bystyret (2019-2023)
3 Bystyret (2019-2023)
4 Bystyret (2019-2023)

27.02.2020
30.04.2020
28.05.2020

20/28
20/68
20/85

Rådmannens forslag til vedtak
Til sakkyndig nemnd velges:
Medlemmer:

Personlig varamedlemmer:

Som leder velges

____________________________________

Som nestleder velges

____________________________________

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.

20/86 Valg av klagenemnd for eiendomsskatt (tidligere
Skattetakstankenemnd) for perioden 2019-2023
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/202-2
Øyvind Bjørndal

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)
2 Bystyret (2019-2023)
3 Bystyret (2019-2023)
4 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
30.01.2020
27.02.2020
30.04.2020
28.05.2020

Saknr
20/13
20/29
20/69
20/86

Rådmannens forslag til vedtak
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Til klagenemnd for eiendomsskatt velges følgende for perioden 2019-2023:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Som leder velges:

_________________________________________________

Som nestleder velges:

_________________________________________________

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.

20/87 Interpellasjon fra Knut Henning Thygesen (R) Kulturkoordinator
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/511-5
Eva Swane

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/87

Rådmannens forslag til vedtak

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Knut Henning Thygesen redegjorde for interpellasjonen. Dette ble etterfulgt av et ordskifte.
Ordfører bestemte at saken ikke skulle tas opp til behandling. Rådmannen opplyste om at
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søknadsfristen på stillingen er 1. juni, men at han ville avvente ansettelse til etter
bystyremøte 18.06.20. Rådmannen vil lage en sak til behandling i kulturutvalg og bystyre for
å avklare denne saken.
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak/innstilling

20/88 Interpellasjon fra Silje Ibsen og Lene Gunsteinsen (A) Seriøst arbeidsliv
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/2109-1
Eva Swane

Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/88

Rådmannens forslag til vedtak

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak/innstilling
Interpellasjonen ble utsatt.

20/89 Vedtak omorganisering av NAV - krav om lovlighetskontroll
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/1406-10
Trond Aslaksen
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Behandlet av
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/89

Rådmannens forslag til vedtak
Bystyret opprettholder tidligere vedtak i sak 20/58, «Omorganisering av NAV – ny
behandling».

Møtebehandling i Bystyret (2019-2023) 28.05.2020:
Saken ble sent bystyret som en tilleggssak 27.05.20.
Votering
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsatt.
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