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Saksbehandler: Signe Idsøe Røed
Avdeling: Enhet for kultur og bibliotek

MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE OG
UNGDOMRÅDS MØTE
Møtested:
Møtetid:

Lillesand Rådhus, Bystyresalen
Kl. 15.15 – 17.00

Møteinnkalling var sendt ut på brev 24 mars. Saksliste ble sendt ut 22 april.
Til stede: Adrian Holm, Espen Sire, Vilde Unander, Emma Bergmann, Sigrid
Aslaksen, Maren Røstad, Malene Songe
Forfall: Markus Nilsen, Julianna Arntzen, Jakob Jonassen, Anniken Kielland, Johanne
Lauritzen
Varamedlemmer som møtte:
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Fra administrasjonen møtte: Anette Sylta Sandberg
1/21 Møteinnkalling og møtereferat fra forrige møte godkjent
2/21 Ingen saker til eventuelt
3/21 Sandberg er kommunens barn og unges representant i bygg og plansaker. Hun fortalte
litt om sin rolle og hvordan hun ønsker å involverer rådet i plansaker. Hun har fått utvidet
høringsfrist for «turn og skytehall» og ønsker at rådet kommer med en egen uttalelse.
Koordinator vil spørre etter saken. Leder, nestleder og vara til LBU vil evt.komme med en
uttalelse innen fristen. Medlemmene i rådet vil få denne på mail og kan kommentere før den
blir sendt inn.
Rådet savner opplæring i plansaker. Dette har på grunn av covid virus og smittevern vært
satt på pause. Rådet ønsker å få opplæring for å kunne reelt fremme barn og unges
interesser. Kanskje kan revidering av kommuneplanens arealdel være en konkret måte å bli
bedre kjent med planarbeid?
Koordinator tar kontakt med saksbehandler og hører om det er mulig med et møte.
Koordinator etterspør oppstart av kommunal kurs i planarbeid.
4/21 Bystyresaker
•

Utbygging av skoler
Adrian Holm ber om taletid før bystyret til å utdype rådets mening om saken.

•

Parkering i Lillesand sentrum
Rådet er redd dette kan bli byens styggeste bygg. Hvordan tar man hensyn til naboer
som får bygget rett foran seg? Hva løser man dette i andre byer?
Koordinator sørger for at rådet får saken presentert av saksbehandler på et møte
senere.

•

Forvaltningsrapport ( feil innkalling ) LBU behandlet forvaltningsrapport om
psykososialt miljø i skole og barnehage.
Koordinator oppsummerte rapporten og funn og forslag til bedring.

•

Årsberetning og årsregnskap 2020 for Lillesand kommune – spesielt om barnevern.
Barnevernet i Lillesand og Birkenes samarbeider med kommunen Kristiansand. Fra
2022 kommer en ny barnevernlov som kan bety at utgiftene til kommunene øker.
Rådet ønsker mer informasjon om ny lov. Koordinator prøver å få til et møte med
barnevern på siste møte før sommeren ( 7 juni )

5/21 Ungdomsklubb
Bjørnar Heldal har i epost sagt at de håper å åpne dørene i slutten av april.
Rådet er invitert til å se de nye lokalene.
Rådet ønsker mer informarsjon om ungdomshuset på kommunens hjemmesider. Vil det
være voksne der? Hva er aldersgrense? Hva blir tilbudene?
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6/21 Plan for barn og unge
9 september 2020 vedtok Bystyret i sak 098/20 kommunal planstrategi for Lillesand
kommune 2020 – 2023 at det i løpet av planperioden skal startes et arbeid med temaplan for
barn og unge. En plan skal gi en oversikt over hvilke tiltak og fokus kommunen skal og kan
tilby til det beste for barn og unge i kommunen. Planen skal være konkret og blant annet var
det et ønske at LBU ble involvert.
Adrian Holm etterlyser plan.
7/21 Eventuelt – ingen saker

Med vennlig hilsen
Signe Idsøe Røed
utvalgssekretær
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