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  MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE OG 
UNGDOMSRÅDS MØTE   

 
 
Møtested: Bystyresalen 
Møtetid: Kl. 15.15 – 17.00 
 
Møteinnkalling var sendt ut onsdag 19 august. Medlemmene har før ferien fått oppgitt 
mandag 26 august. På grunn av smittevern og krav til møterom, ble møtet fremskyndet. Ikke 
alle skoler har rukket ny deadline, men alle vil ha nye medlemmer klar til møtet i oktober. 
 
Til stede:     Anniken Kielland, Johanne Ribe Lauritzen, Maren Røstad, Jakob 
Jonassen, Markus Hafsett Nilsen, Julianna Svaleng Arntzen 
 
Forfall:  Marie Otilie Longnes Olsen 
 
Varamedlemmer som møtte:           
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Fra administrasjonen møtte: Robert Bjørnestøl  
 
1/20 Dyvik – planer om stor utbygging.  
Robert Bjørnestol redegjorde for planene om boliger og ny vei. LBU ønsker at elevrådet på 
Tingsaker skole får muligheten til å uttale seg spesielt. LBU mener dette: 
 

• Det må være et busstilbud på plass og uansett et kriterium for alle nye store boligfelt. 
Barn og unge er avhengig av kollektivtransport for å kunne delta på aktiviteter i 
kommunen.  

• Langedalstjønna er en viktig badeplass for alle barn i sentrum og planen må sikre at 
tjønna fortsatt blir for alle – og ikke kommer i konflikt med ny utbygging – eller at 
utbyggingen privatiserer området.  

• Det er en god ide at Heldalsveien rundt Langdalstjønna blir regulert – til 
gang/sykkelsti, eller enveiskjørt for de som trenger å nå tjønna med bil/scooter. 

• Fotballbaner og lekeplasser er bra men LBU påpeker at de gjerne forfaller i andre 
byggefelt . Derfor mener LBU at det kanskje er en bedre ide å erstatte lekeplasser 
med  «eventyrskoger» som barn kan leke i. Anniken Kielland trakk fram 
Vardåstoppen som et eksempel. 

 
Markus Hafsett Nilsen, Maren Røstad, Jakob Jonassen og Johanne Ribe Lauritzen 
ønsker opplæring i lokal planlegging. Teknisk enhet blir kontaktet av kooridnator i LBU. 
 
2/20 VALG. Ble utsatt til 12.10 da rådet er fulltallig. 
 
3/20 Årsmelding ( vedlagt ) ble godkjent. 
 
4/20 Buss og kollektivsatsing i kommunen. LBU har før sommeren sendt inn spørsmål 
men venter på svar. Koordinator tar kontakt og purrer på et svar. 
 
5/20 50.000 fra Lillesand sparebank til gode prosjekt for barn og unge Vi tenker og tar 
opp saken til neste møte.  
 
6/20 Bystyresaker: 
Rask gjennomgang av koordinator.  
 
098/20 / 20/17483 Kommunal planstrategi for Lillesand kommune  
LBU kommenterte spesielt punktet psykisk helse. Rådet mener at kommunen mangler et 
tilbud til unge som ikke har noen spesiell vennegjeng. LBU mener at et Ungdomshus er 
forebyggende. Jacob Jonassen viste til Høvåg og et eksempel på at ungdomsklubben faktisk 
fanger opp barn som føler seg ensomme. 
 
Forslag fra Anniken Kielland: Ny leder i LBU kan gå gjennom sakene med kooridnator før 
møtene i LBU. LBU ønsker at det er leder som presenterer hovedsakene.  
 
7/20 Eventuelt: 
Psykisk helse og unge 
Johanne Ribe Lauritzen ønsker at rådet fortsatt har fokus på dette. LBUs nye leder vil få 
oppgaven med å løfte spørsmål i bystyret en gang før jul. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Signe Idsøe Røed 
utvalgssekretær 
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