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  MØTEPROTOKOLL FRA  LILLESAND BARNE OG 
UNGDOMSRÅDS MØTE   

 
 
Møtested: Digitalt møte 
Møtetid: 04.05.2020 kl 16 - 17 
 
Møteinnkalling var sendt ut på møteplan og 28 april på mail 
 
Til stede:    Faste medlemmer 
 
Forfall: Marie Otilie Olsen ( Justøya skole )  
 
Varamedlemmer som møtte:           
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Fra administrasjonen møtte: Geir Svenningsen ( varaordfører )  
 
1/20 Møteinnkalling ble godkjent 
 
2/20 Møtereferat ble godtkjent 
 
3/20 Varaordfører orienterer om fire saker 

• Helsestasjon for gutter politisk innspill. Gutter bruker helsesstasjoner og 
helsesykepleier mindre enn jenter men trenger også tilbudet. Spørsmålet om eget 
tilbud til gutter ble stilt i bystyret av Unge Høyre og ordfører vil ta spørsmålet opp med 
helsestasjonen i kommunen.  

• Utbygging av ungdomskole Det har blitt en dyr utbygging. Kommunen trenger også 
mer plass til ungdomstrinn. Kommunen burde vært tydeligere i bestillingen til de som 
bygger ut. Politikerne vil også finne ut av om ungdomsskolen kan brukes av andre.  
Kan voksenopplæringen eller kulturskolen flytte inn? Jakob Jonassen ( Høvåg ) stilte 
spørsmålet om Høvåg og ungdommer. Svar fra varaordfører : Om Høvåg elever skal 
bruke ungdomskolen må dette bli en egen politisk sak.   

• Ny barneskole i sentrum Alternativet på Myra med lokk er en dyr løsning. 
Varaordfører tror likevel at bystyret også skal sjekke dette forslaget i tillegg til tre 
andre alternativer. Lillesand barne og ungdomsråd vil få alle alternativene og 
mulighet til å uttale seg videre om saken til høsten. 

• Politiske møte fremover I juni kan det hende at vi kan møtes men med god avstand.  
 

4/20 KS Agder digitalt verktøy for opplæring av ungdomsråd ( KS står for 
kommunesektorens råd ) har bedt Lillesand kommune bidra med råd til hvordan de skal 
bygge opp et digitalt opplæringverktøy for ungdomsrådene. Julia Pigao deltar som leder for 
LBU og Signe Idsøe Røed deltar som koordinator. Vi har et digitalt arbeidsmøte og hele LBU 
vil få litt mer informasjon etter hvert. 
 
5/20 Buss sak barn som tar skolebuss til Tingsaker skole må stå i buss. Julia Pigao ( leder ) 
Anniken Kielland ( nestleder ) og Sebastian Ohrvik ( Tingsaker ) vil forberede spørsmål til 
bystyret. 
 
6/20 Valg til nytt LBU Noen går, andre er valgt for to år. Neste møte 8 juni tar vi opp dette 
som egen sak. Signe Idsøe Røed undersøker nærmere regler om valg og skolebytte.  
Julia Pigao, Johanne Ribe Lauritzen og Anniken Kielland vil lage litt reklame for LBU og valg 
på sosiale medier. 
 
7/20 Eventuelt 
Skattekort. Noen rådsmedlemmer har flere arbeidsgivere og etterlyser Lillesand kommune 
som arbeidsgiver på skatteetaten.no. Signe Idsøe Røed undersøker og kommer med 
tilbakemelding.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Signe Idsøe Røed 
utvalgssekretær 
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