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  MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE OG 
UNGDOMSRÅDS MØTE   

 
 
Møtested: Bystyresalen Lillesand Rådhus 
Møtetid: Kl. 15.15 – 17.00 
 
Møteinnkalling var sendt ut 12 oktober. Møteoversikt for høsten 2020 er tidligere delt ut til 
alle medlemmer. 
 
Til stede:     Maren Røstad, Jakob Jonassen, Julianna Svaleng Arntzen, Markus Hafsett 
Nilsen, Johanne Ribe Lauritzen, Vilde Unander, Adrian Thingvold Holm, Espen Sire, 
Emma Bergmann 
 
Forfall: Anniken Kielland, Marie Longnes Olsen. Borkedalen vil finne et nytt medlem til 
neste møte 
 
Varamedlemmer som møtte:           
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Fra administrasjonen møtte: Geir Svenningsen ( varaordfører ) møtte i siste sak. 
 
1/20 Møteinnkalling og møtereferat fra forrige møte godkjent. Rådet ønsket å legge til to 
saker til 6/20 Eventuelt. 
 
2/20 Presentasjon av nye medlemmer og nytt råd. LBU velger medlemmer som 
representerer skolene. Flere av rådets tidligere medlemmer har byttet skole og vi har fått 
flere nye medlemmer. Oversikten over rådets medlemmer fra høsten 2020 blir også lagt ut 
på kommunens hjemmeside. 
 
3/20 Valg av ny leder, nestleder og vara.  
 
Leder Adrian Thingvold Holm 
Nestleder Espen Sire 
Vara Vilde Unander 
 
4/20 Kommunal planstrategi. 
 
Rådet er fortsatt opptatt av at kommunen må legge planer for at et ungdomshus i sentrum. 
Rådet mener dette vil være et viktig lavterskel tilbud – og et viktig tiltak for ungdom som 
opplever ensomhet.  
 
Lillesands identitet må taes vare på ved utvikling. I stedet for å rive, bør man ha mer fokus på 
gjenbruk av byggninger både for miljø men også for kulturhistorien. 
 
Rådet uttrykte bekymring for sulfid i fjell og at sprenging i fjell har vært og er fortsatt en fare 
for liv i vann og sjø. 
 
Covid 19 og fremtiden. Rådet mener at skolene tar nødvendige hensyn for å forhindre 
spredning. Rådet er bekymret for konsekvensene for samfunnet  – særlig for familier som har 
det vanskelig økonomisk, kanskje nå vil få det vanskeligere. 
 
 
5/20 Politisk organisering av kommunen ved varaordfører Geir Svenningsen ( KRF )  
 
Grunnleggende gjennomgang av organsiering av kommunen - bystyret, utvalg og ulike råd 
og nemder. 
 
6/20  Saker til eventuelt 
 

 50.000,- til LBU fra Lillesand Sparebank.  
Adrian Holm ( nyvalgt leder ) tar kontakt med tidligere leder og får tilgang til 
facebook konto mm. Rådet vil be om innspill fra barn og unge i kommunen. Alle 
medlemmene tar opp saken med sine elevråd. 
 

 Brentemoen skole 
Elevrådet på Brentemoen hadde kommet med et innspill til sak og skolestrukturen i 
sentrum.  
 
Lillesand barne og ungdomsråds mener at Brentemoen bør opprettholdes som en 
sentrumskole. Brentemoen kan oppgraderes. Rådet har tre medlemmer som har gått 
på Brentemoen og ingen opplever eller har opplevd at skolen ikke holder 
bygningsmessig mål.  
 
Rådet mener at skoleveien for små barn som bor i sentrum er for lang til både 
Tingsaker og Borkedalen. Eksempler viser også at barn som deler bosted mellom 
skilte foreldre i de andre skolekretsene  – har kortere skolevei når de kan gå til 
sentrum.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Signe Idsøe Røed 
utvalgssekretær 
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