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Stadig flere har privat helseforsikring som sikrer dem
rask behandling ved private sykehus. Over 300.000
nordmenn har nå slik forsikring, og de fleste av disse er
dekket gjennom jobben. Det har blitt en tidobling av
omfanget private helseforsikringer de ni siste årene.

I mange tilfeller gir privat helseforsikring mulighet
til å snike i køen. Aftenposten kunne nylig fortelle om
privat behandling i løpet av en uke eller to, mens det er
ett års ventetid på tilsvarende offentlig behandling. De
grelleste eksemplene gjelder meniskoperasjoner,
slitasje i skulder og ryggprolaps. Det koster mellom et
par tusen og tjue tusen kroner å tegne ulike private for-
sikringer.

Helsepolitikere fra alle partier er bekymret over
tendensen til et mer todelt helsevesen. Men de har ulike
svar på problemet. Rødgrønne politikere mener løs-
ningen er å få ned køene i det
offentlige helsevesenet slik
at det ikke blir et marked for
å kjøpe seg ut av køen. Borg-
erlige politikere mener det
offentlige må bruke ledig
privat kapasitet for å redus-
ere køene.

Til tross for en kraftig
økning i helsebudsjettene de
siste ti årene er det fortsatt
store mangler ved det norske
helsevesenet. Systemet er
ikke godt nok, og ventetidene på behandling er for
lange. På den annen side kan det stilles spørsmål ved om
forsikringsselskapene utnytter situasjonen for kynisk
til egen fordel. Det skapes ekstra usikkerhet.

Dermed er det mange som velger privat forsikring på
toppen av den forsikringen som i realiteten allerede
ligger i det offentlige systemet. På den annen side blir
kronikere og eldre tapere. Det er en myte at bedrifter
tjener på å forsikre sine ansatte. Det viser seg nemlig at
disse bedriftene ikke kan skilte med lavere sykefravær
enn resten av samfunnet.

Det er også grunn til å minne om at det siden 2002
har vært fritt sykehusvalg her i landet. Flere kunne med
fordel ha benyttet seg av denne ordningen. Hvis man er
villig til å få behandling ved et annet sykehus enn sitt
nærsykehus, kan man ofte spare måneder med venting.

De som benytter seg av privat helseforsikring
behandles ofte for muskel- og skjellettplager. Det bør
være et tankekors at det sjelden dreier seg om alvorlig
syke. For slike pasienter er det derfor, naturlig nok,
ventetid ved offentlige sykehus. Fra samfunns-
medisinsk hold hevdes at mange av disse pasientene blir
«overbehandlet» gjennom private forsikringer.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) slår
seg tilsynelatende med ro om at det bare er seks prosent
som velger slike forsikringer. Volumet er riktignok ikke
stort ennå, men den kraftige økningen og tendensen til
todeling bør bekymre rødgrønne politikere. Dette er et
alvorlig symptom på at tilliten til den norske samfunns-
modellen svekkes. Da gjelder det å finne rett medisin
før det er for sent.
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Det er lenge siden det har skjedd
en positiv utbygging i Risør. Det
planlegges og det planlegges:
Rehabiliteringsenteret på Øste-
bø, rehabiliteringsenteret ved
Randvikveien, rehabiliter-
ingsenteret ved Caspersensvei,
utbygging i Flisvika, utbygging
på Holmen, kjøpesenter i Krags-
gata, utbygging i Buvika.
Det planlegges og det planlegg-
es, men kommer det noe ned?
Blir noe realisert, eller forblir det
bare ”luftslått”?

Den store faren blir at det til
slutt godkjennes ”hva som helst”
for at noe skal skje, og det er nå i
ferd med å skje på Holmen.

Tenk hvilke ambisjoner
utbygger presenterte i starten,
og hvilken positiv respons plan-
ene fikk i lokalsamfunnet. Hva
skulle vi få: En levende bydel
med boliger, forretninger, hotell,
ulike næringsvirksomheter,
bystrand, grøntområder. Hva ser
det ut til at vi får? Mange blokker
i fire etasjer, bebodd av sommer-
gjester. En hytteby!

Etter at arkitektene som vant
arkitektkonkurransen ble kastet
ut, er svært mange av de opp-
rinnelige kvalitetene skrapet
bort, løsningene er forenklet,
høyden har økt og de store vyene
er borte.

Hytteblokker på Holmen?
Minner om at blokkene i Heivei-
en også er i fire etasjer!

Hvordan og hvorfor er vi
kommet opp i en slik situasjon?

Jeg tror at noe av problemet er
at reguleringsplanen ikke har
vært tydelig nok, klar nok og til-
strekkelig styrende. Det er jo
reguleringsplanen som skal

legge premissene for byggeplan-
ene – uavhengig av hvilket arki-
tektkontor som brukes og uav-
hengig av hvem som står som til-
takshaver og utbygger.

I begynnelsen av denne aktu-
elle saken, var det nok mer en til-
pasning av reguleringsbestemm-
elsene til det byggeprosjektet
som var tenkt etablert.Det burde
følgelig vært lagt strengere
føringer, og mer detaljerte
bestemmelser i reguleringsplan-
en. Slik situasjonen synes å være
nå, gir planen rom for løsninger
som ikke er ønskelige. Erfaring-
ene må bli at faktorenes orden
ikke er likegyldig i en slik
utbyggingsprosess.

I Risør har politikere og
administrasjon hatt som målset-
ning i svært lang tid, å ta vare på
byens særpreg og identitet –
byens kulturhistoriske verdi og
egenart. (Verneplanen ble
enstemmig vedtatt av bystyret i
1991) Lokalsamfunnet er svært
stolte av ”Den hvite by ved
Skagerrak”, og vi liker vel alle å
vise bort byen vår når vi får besøk
utenfra.

Holmen eksponerer seg svært
sterkt og tydelig fra de fleste
steder i byen. Følgelig vil resul-
tatet av en utbygging på Holmen

prege opplevelsen av en av
Europas best bevarte trehusbyer
i ALL fremtid. Når den første
blokka er bygd, vil det ikke være
noen vei tilbake.

Normalt er jeg optimist, men i
denne saken har jeg et negativt
senario:

”Hallen rives, krana rives og
”det gule huset” rives, og dette
blir erstattet med noen fireetasj-
ers blokker ytterst på Holmen.
Videre salg går tungt, og der står
de blokkene å ”griner” mot
byen.”

Noen av de nevnte argument-
ene gjør seg også gjeldende i Flis-
vika. Her vil det imidlertid, etter
mitt skjønn, være rom for løs-
ninger som er mer i kontrast til
byen.Dette ved at området ligger
”utenfor” den kulturhistoriske
byen, og eksponerer seg ikke på
samme måte som bebyggelsen på
Holmen.

Vi ønsker jo alle at det skal skje
noe positivt, noe som er til gunst
for lokalsamfunnet vårt,men det
må ikke skje ”for enhver pris”. Vi
må ha klart for oss at det som
skjer, ikkeer reversibelt, og vil
derved bli der for all tid.

Med optimisme
AArriilldd MMaatthhiisseenn..
PS. Hvor er vernemyndighetene?

Jan Einar Henriksen reagerer i
følge Aust-Ager Blads nettside
sterkt på mitt innlegg der jeg
påpekte at Holmenutbyggingen,
med den arkitekturen som nå
planlegges, vil redusere sjansen
for å få verdensarvstatus. Han
sier at byen uansett ikke vil få
slik status. Jeg vil gjerne kom-
mentere dette.

Jeg understreket i mitt innlegg
at det er vanskelig å få slik status,
men at det likevel kan bli aktuelt
i fremtiden. Dessuten kan det
ogsså være snakk om andre
utmerkelser som kulturminne.
Mitt hovedpoeng er at både
UNESCO og andre fagfolk legger

avgjørende vekt på helheten,
også rundt det verneverdige
området. Holmenutbyggingen
vil åpenbart redusere Risørs
verdi som kulturminne og der-
med turistattraksjon, slik led-
ende eksperter internasjonalt
vurderer det.

Henriksen sier klart at han
ønsker å ignorere disse kvalitets-
kriteriene, bare fordi det pr. idag
er vanskelig å få verdensarv-
status. Dette er ikke i Risørfolks
langsiktige økonomiske inter-
esser. Henriksen snakker som
om slik status og kriteriene for
tildeling var et problem og et åk.
Han burde heller se på dette som
noe man uansett bør strebe etter
å følge, når man har ansvar for en

kulturskatt som Risør. Det høres
omtrent ut som enkelte eiere av
gamle hus som ser på fredning
som et overgrep, ikke et kvali-
tetsstempel og et grunnlag for
verdiskaping.

Det burde være en selvfølge at
Risørs folkevalgte behandler
byggesaker på en måte som tar
vare på byens kulturelle og der-
med felles økonomiske verdier.
Den glimrende verneplanen for
sentrum gjør det, og man bør
ikke tillate at utbyggingen på
Holmen og i Flisvika undergrav-
er Risørs merkevarekvaliteter.

AAuudduunn EEnngghh

Holmen nok en gang

Er det et åk for Risør å være kulturminne?
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