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Det går mot et moderat lønnsoppgjør i år. Spørsmålet er
bare hvor moderat det blir. NHO-sjef John G. Bernand-
er mener oppgjøret må bli svært moderat. LO-leder Roar
Flåthen snakker om et fornuftig lønnsoppgjør.

Tallenes tale viser at fjorårets lønnstillegg ble større
enn arbeidsgiverne fryktet og de mest optimistiske
arbeidstakerne håpet på. Lønningene økte med 4,3 pro-
sent. Det såkalte overhenget, som er lønnsveksten som
vi drar med oss inn i 2012, for industriarbeiderne er 1,5
prosent. Samtidig er prisstigningen for i år beregnet til
1,2 prosent. Det innebærer at det blir økt kjøpekraft selv
uten tillegg ved årets oppgjør.

Men det er noen skjær i sjøen. De ansatte i
finansnæringen stakk av med litt ekstra i fjor, og led-
erne innen bank og finans fikk lønnstillegg på over 16
prosent. Slik lederlønnsfest gir et veldig dårlig signal
inn mot et oppgjør hvor det er
ekstra behov for å vise
moderasjon. Det er grunn til
å minne om at bankene fikk
betydelig hjelp av staten for
å komme ut av finanskrisen i
2009.

Skuffende er det også å
registrere at direktørene i
industrien har fått dobbelt
så høye prosentvise tillegg
som de ansatte på gulvet.
Det vitner lite om solidari-
tet. Men jevnt over viser det seg ellers at tilleggene er
overraskende jevnt fordelt mellom ulike grupper både i
offentlig og privat sektor.

LOs representantskap har vedtatt å kreve sikring av
kjøpekraften for alle. I tillegg vil LO ha strukturelle til-
tak for likelønn og heltid. Kvinnedominerte grupper
skal prioriteres innenfor sentralt avtalte rammer i
offentlig sektor. Med små tillegg blir det imidlertid eks-
tra krevende å komme videre i prosessen for mer lik
lønn mellom kvinner og menn.

LO vedtok også at det skal forhandles forbundsvist i
år. Det innebærer at Fellesforbundet går i front og for-
handler for konkurranseutsatt industri.Det er viktigere
enn på lenge at industrien legger malen for hva som
maksimalt bør gis av tillegg i andre bransjer og sektorer.
Det er bekymringsfullt at konkurranseevnen har blitt
svekket de siste årene, mens produktivitetsveksten i
Norge er noe lavere enn hos våre handelspartnere.

Alle må vise moderasjon i årets lønnsoppgjør. Unn-
taket er de som har blitt hengende etter lønnsmessig.
Det gjelder spesielt ansatte i varehandelen og de som
jobber i hoteller og restauranter. Her gjelder det å vise
solidaritet i praksis. Det er positivt at LO også velger å
stille krav som ikke direkte slår ut i lønnskostnader.
Bedre ordninger for etter- og videreutdanning vil være
et viktig bidrag til nødvendig kompetanseheving. På
den måten kan norske bedrifter få større muligheter til
å hevde seg i en stadig tøffere internasjonal konkurr-
anse. Her bør både arbeidsgiverne og regjeringen
kjenne sin besøkelsestid

Vis moderasjon

Alle må vise
moderasjon i
årets lønns-
oppgjør

– Innbyggerne skal ha tillit til at vi sørger for at politiske vedtak blir gjennomført etter intensjonen, sier Jens Høibø.

Det er med undring jeg leser led-
eren i Aust Agder blad 23/2 og
innlegg av Jan Einar Henriksen i
samme avis 25/2. Begge advarer
mot en omkamp på tidligere
vedtak i Holmensaken. Det har
de etter min mening ingen
grunn til å frykte.

Et klart flertall av de politikerne
som stilte til valg i høst sa at vi
respekterer og følger opp de ved-
tak som er gjort. Selvsagt også de
vedtak der vi ikke fikk flertall for
vårt syn. Slik er demokratiet.
Det er imidlertid ikke omkamp

det dreier seg om nå. Faktum er
at utbygger enda ikke har under-
tegnet den vedtatte utbyggings-
avtalen. I tillegg ønsker de endr-
inger i den vedtatte planen.Da er
det en plikt for kommunen å
utrede hva disse endringene
betyr i forhold til den vedtatte
planen. Vurderes de som betyde-
lige, må det ny politisk behandl-
ing til. Da er det i tilfelle ikke
kommunen og politikerne som
har tatt omkamp, men utbygg-
erne som vil ha ekstraomganger.
De må vi da i tilfelle ta. Vi kan
som ansvarlige politikere ikke
’synse’ om at de foreslåtte endr-
ingene er minimale slik leder-

skribent i AAB og Henriksen
gjør. Vi avventer saksbehandl-
ingen som nå foregår før vi kon-
kluderer.

Jeg kan i alle fall garantere at
Risør Arbeiderparti vil behandle
denne saken grundig og sørge
for at den behandles på korrekt
måte. Innbyggerne skal ha tillit
til at vi sørger for at politiske
vedtak blir gjennomført etter
intensjonen. Endres forutset-
ningene for vedtaket skal de
behandles på nytt. Så enkelt er
det.

JJeennss HHøøiibbøø,, RRiissøørr AArrbbeeiiddeerrppaarrttii

Jeg kommer med nok et syns-
punkt om vår lille øy midt i leia.
Tenk at en slik liten øy kan lage
så store bølger.
Da jeg første gang fikk se
bebyggelsen av hvordan det
eventuelt ville se ut på Holmen,
var det mange tanker jeg gjorde
meg. Hvordan kan Risørfolk,
som er så stolte og glade i byen
sin, finne på å sette opp noen
klosser av hus som ikke har noe
med vårt bybilde å gjøre? Det ser

for så vidt greit ut i Flisvika, men
midt i sentrum? Nei, det må ikke
skje.
Turistene kommer hit, først og
fremst fordi dette er en sjarmer-
ende og koselig by, med små
hvite hus som er bevart gjennom
alle år. Et byggverk av dette slag-
et vil nok etter min mening
skuffe mange.
Om disse klossene av noen hus
har med kapital å gjøre, skal ikke
jeg uttale meg om.
Jeg husker godt da Sentrums-
bygget ble reist med mye protest.

Jeg tror faktisk turistene og ikke
minst mesteparten av
Risørværingene vil trives best
med en liten sørlandsidyll på
Holmen.
Det er godt mulig å ha altaner ut
mot sjøen på sørlandshus også.
Jeg tror jeg har mange med meg
på dette synspunktet.
Det kan bli interessant å se
utfallet av hus (da mener jeg
hus)-oppsettingen på Holmen.
PS Det er lov å bruke hue.

IInnggeerr HHaannsseenn

Ansvarlig politisk behandling
av Holmenutbyggingen

Vi må ikke få boligklosser på Holmen
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Poenget med en plan er å vise i
detalj hva som skal gjøres og
aller helst når det skal gjøres.
Reguleringsplanen for Holmen,
som ble vedtatt av det forrige
bystyret i Risør, er en plan med
dette formålet. Det er viktig å
være lojale mot tidligere vedtak i
Holmen-saken. Det gir trygghet
for utbygger og hindrer stadig,
utmattende politiske omkamp-
er. Samtidig er det også avgjør-
ende å sikre at byggeområdet på
Holmen ikke blir stående halv-
ferdig.

Holmen-utbygger kunne trolig
ha satt i gang med salg og bygg-
ing nå om de hadde fulgt forut-
setninger i planbeskrivelsene og
undertegnet utbyggingsavtalen
som bystyret allerede har ved-
tatt. Som vi ser fra Flisvika kan
kommunen sørge for en rask
behandling av den avsluttende
rammeavtalen. Men utbygger
har valgt å komme med endring-
er og tillegg til vedtatte planer og
avtaler. Da må politikerne se på
saken igjen. For min del er det
viktig å stå fast på at vi ønsker en
utbygging på Holmen og at det
blir en moderne arkitektur og
rimelig stor utnyttelsesgrad.
Det er en komplisert sak å gå

igjennom endringsforslagene og
vurdere om disse er vesentlige.
Politikerne har hjelp både av en
rekke regionale myndigheter og
kommunens administrasjon. Vi
trenger bredde i innspill og
vurderinger for å avgjøre om
planene endrer kurs og innhold.

Uten å antyde at dette vil gjelde
for Holmen, er politikerne i
Risør og andre kystkommuner
spesielt oppmerksomme på
utbyggere som før, under og
etter utbygging endrer planer fra
opprinnelig regulering og
formål. Ofte viser utbygger til at
markedet ikke gir de svar de
hadde håpet på. Det er ikke bare
utbygger som skal lastes for at
planer endres slik. Det kan være
at kommunene pålegger utbygg-
erne for mye og har urealistiske
ønsker. Et kommunalt vedtak
skaper ikke nødvendigvis aktiv-
itet. Det må menneskelig initia-
tiv og risikovillig kapital til for å
gjennomføre.

De fysiske endringene som
Holmen-utbygger nå har meldt
inn må altså vurderes av politik-
erne. Det tydeligste endringene
er en ny fjerdeetasjene på toppen
av flere av blokkene, siktlinjer
som er borte, ny innkjøring til
garasje, en ny utfylling i sjøen og

brukt av en kommunal molo, for
å nevne noe. Det er også en endr-
ing i utnytting av eiendommen
ved at hotell med tilhørende lei-
ligheter for salg og tilbakeleie ser
ut til å falle bort. Det vil si at
Holmen nå framstår i større grad
som et rent boligområde enn det
som opprinnelig var tenkt.

Planforslaget og den vedtatte
reguleringsplanen har også en
beskrivende tekstdel som flere av
oss har latt oss begeistre av. Her
kan vi blant annet finne følgende
formuleringer: ”Holmen ønskes
utviklet som et utvidelse av
byens sentrum med blant annet
hyggelige gater og plasser samt
næringsvirksomhet.”

Videre: ”Utvikling av Holmen vil
bli et krafttak for Risørs utvikl-
ing, som vil overrisle byen med
positive virkninger. Etablering
av en bærekraftig og moderne
bydel i finstemt balanse med den
verneverdige gamle byen vil bety
en vitamininnsprøyting for byen
og vekke stor interesse utover
landet.”

Og: ”Holmen skal være en grønn
og frodig øy. Den stramme, men
ledige bygningsstrukturen settes
i et mykt og frodig parklandskap
til opphold og velvære.

Holmen blir en viktig del av byen
som et allment tilgjengelig tur-
og rekreasjonsområde både for
beboere, besøkende og Risørs
befolkning.”

Vi blir også minnet om at ”Holm-
en bør utvikles på en måte som
kan gi Risør, og spesielt Risør
sentrum, et optimistisk løft og
styrke Risør som reiselivsde-
stinasjon. Det er imidlertid vikt-
ig å være meget bevisst på hva
markedet og fellesskapet etter-
spør når det gjelder innhold på
det framtidige Holmen.” Dette
setter den politiske behandling-

en i sitt rette perspektiv. Skal
utbygger få relativt ”frie tøyler”
slik at de har den beste mulighet
til å gjennomføre prosjektet ved
et godt salg av leiligheter? Eller
har byen og kommunen nådd sin
tålegrense ved den vedtatte
reguleringsplanen og utbygg-
ingsavtalen? Uansett må vi få en
god politisk behandling som gir
grunnlag for en sammenheng
mellom plan og realistisk gjenn-
omføring.

PPeerr KKrr.. LLuunnddeenn,, oorrddfføørreerr ((AApp))
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TIDLIGERE BARNEVERNSBARN?
Opplevde du overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller
fosterhjem under plassering av barnevernet i Nittedal kommune?
Da kan du søke oppreisning.
Oppreisning innebærer at kommunen gir en økonomisk kompensasjon og en
uforbeholden unnskyldning for den urett som er begått.

Ordningen gjelder deg som var plassert av barnevernet før 1980.
Siste frist for å søke er 31.12.2012.
Søknad kan sendes i brev til:
Nittedal kommune v/oppreisningsordningen, PB. 63, 1483 Skytta

Du kan også lese om ordningen på våre nettsider:
www.nittedal.kommune.no

Er du usikker på om dette gjelder deg, eller trenger du hjelp til å søke,
ta kontakt: Tlf: 67 05 90 00 - e-post: OPP@nittedal.kommune.no

Holmen - tid for oppsummering


