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Rundt 450 barn har bodd mer enn tre år på asylmottak
og har fått endelig avslag på asylsøknaden. Det dreier
seg om såkalte papirløse barn der foreldrene har fått
beskjed om at familien må reise ut av Norge. Mange av
disse barna har bodd i Norge hele sitt liv og snakker
godt norsk. Justisminister Grete Faremo (Ap) står fast på
at det ikke kan gjøres unntak fra regelverket selv om det
gjelder barn.

– Jeg ønsker å holde foreldrene ansvarlige for at deres
barns liv settes på vent, sier Faremo.Men det er strid om
saken innad i regjeringen.

– Barn skal ikke straffes for det foreldrene eventuelt
har gjort av feil, sa Audun Lysbakken i begynnelsen av
februar. Regjeringen har lovet å legge fram stortings-
meldingen om «Barn på flukt» før sommeren. Den
skulle opprinnelig ha vært
ferdig i fjor, men framlegg-
elsen har vært utsatt en
rekke ganger. Politisk uenig-
het er den viktigste årsaken
til at meldingen ennå ikke
har sett dagens lys.

Spørsmålet er om regjer-
ingen noen gang klarer å
enes. Frontene synes rimelig
fastlåste, og justisminister
Grete Faremo har tydeligvis
lite å gå på. Og i mellomtiden skal dagens regelverk
ligge til grunn. Sakene blir ikke stilt i bero.

Vi må ikke miste av syne at hele begrunnelsen for den
norske asylordningen er å vurdere om søkeren har
behov for beskyttelse eller ikke. Dersom behovet for
beskyttelse ikke er til stede, skal det skje retur til hjem-
landet. Problemene oppstår når asylsøkere har vært
lenge på overtid i Norge. Da blir barna ofte ekstra
skadelidende.

Mange asylbarn slår fort rot i Norge ved at de går på
skole og lærer seg norsk, men det har lite med for-
eldrenes beskyttelsesbehov å gjøre. Barnepsykiater Aina
B. Vaage frykter for asylbarnas mentale helse og hevder
at veien til selvskading, selvmord, rus og atferdsvansker
er kort.

Denne advarselen må tas på alvor, men det er i første
rekke foreldrene som må ta ansvar for den vanskelige
situasjonen de har satt barna sine i. Regjeringen kan
sikkert gjøre mer for å bedre hverdagen til barna som
lever på asylmottak. Men den viktigste løsningen er å få
til raskere retur av asylsøkere som har fått avslag.Det vil
være til det beste for alle parter.
Norge bør tale med en klar og tydelig stemme i denne
saken. Mange vil hevde at det er kynisk og ikke til
barnas beste. Det er delte meninger om Norge bryter
med FNs barnekonvensjon i denne saken. Men uansett
må det være viktig at Norge ikke skaper en situasjon der
enda flere foreldre blir fristet til å skyve barn foran seg i
sin kamp for å få asyl i her i landet. Det kan gjøre barns
situasjon enda verre.

Barn i asylmottak

Vi må unngå at
foreldre blir
fristet til å
skyve barn

foran seg i sin
kamp for
å få asyl

Holmenutbyggingen er på ny i
fokus. Grunnen til det er at ny
utforming og arealutnyttelse er
foreslått.
Utkastet som arkitektene i Kritt
i sin tid laget ble mottatt med
entusiasme av de fleste, inklusive
undertegnede. De politiske ved-
tak ble basert på Kritts vinnerut-
kast i arkitektkonkurransen som
var utlyst. Forslaget som nå
kommer fra de nye arkitektene er
vissnok innenfor rammene av
vedtatte reguleringsplan. Men
nå utnyttes reguleringsplanen
på en måte som jeg antar ikke var
politikernes intensjon da den ble
vedtatt.
Jeg har forståelse for at utbygg-
erne ønsker høyere utnyttelses-
grad.Men når denne utnyttelses-

graden sterkt går på bekostning
av det visuelle inntrykket av
denne bebyggelsen, må politik-
erne være oppmerksomme på
dette.
Jeg mener at Holmen har en så
spesiell beliggenhet at det som
skal bygges her ikke kan side-
stilles med andre utbyggings-
prosjekter i Risør. Fra hele
bykjernen ser man Holmen. Når
man kommer ned Krags gate er
Holmen et markant endepunkt i
rekken av hus man passerer.
Kritts løsning på en stor utbygg-
ing var å gjøre takkhøyder og
fasader på byggene variable, slik
at man fikk inntrykk av mange
mindre enheter. De nye fasadene
som nå er tegnet gir et ensartet
og ganske kjedelig inntrykk.
Med samme takhøyde ser man
klart at man har blokker som

ligger på rekke og rad mot den
vakre havnen.
I tillegg forstår jeg det slik at
utbyggerne ønsker at de skal få
aksept for at man kan få bygge
ferdig ett byggetrinn uten krav
til videre utbygging. Det kan
bety at det blir liggende bebygg-
else på den delen av Holmen som
vender mot havnen, mens resten
i verste fall blir liggende urørt.
Jeg håper at Holmen blir bygd
ut. Men når klarsignal til
utbygging blir gitt, må man være
oppmerksomme på at denne
bebyggelsen skal prege Risør i
generasjoner fremover. Derfor er
det helt essensielt at det som skal
bygges her må ha en slik utform-
ing at byens befolkning skal være
stolte å bo her i fremtiden også.

SStteeiinn BBrrooxx--NNiillsseenn

Mellom himmel og helvete

Holmenutbyggingen enda en gang
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Kl.19.14: Arkitekt Bogen har
nettopp avsluttet sin gjennom-
gang av utbyggers ”nye” forslag
for Holmen-prosjektet. Jeg føler
grunn til å klappe, men sådant
gjør man ikke i en forsamling
omfattet av kommunens fremste
administrative og politiske per-
sonligheter.
Kl.20.30 (ca): Plansjef og veteran-
en blant alle kommunale veter-
aner, Sveinung Jørundland har
avsluttet sin ”korrigering” av
arkitektens fremstilling. Og jeg
er glad for at jeg ikke klappet. Jeg
har åpenbart misforstått når jeg
antok at arkitektens gjennom-
gang gav grunnlag for at her kan
det anbefales dispensasjon og
prosjektet kan igangsettes etter
opprinnelige planer.
Ifølge plansjefen er det tre
muligheter: 1. Dispensasjon (ute-
lukket, ifølge han), 2. En enklere
endring av eksisterende reguler-
ingsplan (bortimot utelukket,
fortsatt ifølge han.) 3. En fornyet
behandling av hele regulerings-
planen med høringsrunder og
det hele (det mest tenkelige,
ifølge plansjefen-og selvfølgelig
tiljublet av Rødts Knut Henning
Thygesen). Direkte oversatt: Full
omkamp.
Fra å la mine aldrende, og med
det litt tørre hender, smelle
sammen i applaus, er de nå blitt
klamme. Står vi overfor en ny
lengre utsettelse av prosjektet?
Eller velger utbygger å droppe
hele prosjektet? Vanskelig å svare
på, men fra å ane himmelens
glede etter arkitektens gjennom-
gang, endte vi opp i helvete med
plansjefens ”det er nok ikke så

enkelt nei”. Akkurat: Det skal
ikke være enkelt.
De regionale myndigheter skal si
sitt. Plansjefen sa at man skal
argumentere veldig godt for å få
disse til å gå med på at det dreier
seg om enkle endringer i reguler-
ingsplanen. Javel, Sveinung, da
får du sette i gang å argumentere
godt. Du er en mester til det der-
som du legger godviljen til. Så
spørs det da om den (altså god-
viljen) er til stede.
Og så har vi de lokale politik-
erne.Der virker følgende klart : 1.
De tre borgerlige er klare på at de
går for utbyggers nye alternativ
(med et lite usikkerhetsmoment
ved Lill Jorunn Bredal Larsen). 2.
Rødt vil ha omkamp. Ingen over-
raskelse. Det har vært partiets
mål hele tiden. Knut Henning
Thygesen uttalte rett nok at han
hadde vært positiv til store deler
av det gamle prosjektet tidligere.
Tja, det er kanskje derfor han har
stemt mot hele veien. 3. Arbeid-
erpartiet, ja, hva med Arbeider-
partiet? I tenkeboksen? Heidi

Tveide synes hun mangler til-
strekkelig informasjon. Eva
Nilsen synes å være den som hell-
er mest til en ny full gjennom-
gang, mens ordfører Per Lunden
foreløpig ikke har sagt så mye.
Tipset går i retning av at Arbeid-
erpartiet havner på en mellom-
løsning, det vil si enklere endr-
inger av den vedtatte reguler-
ingsplanen.
Mye vil avhenge av drøftingene
mellom kommunen og de regi-
onale myndighetene, og da er det
viktig administrasjonen (les:
Sveinung Jørundland) samler
alle de argumentene det er mulig
å samle for å unngå at denne for
Risør viktige saken skal måtte ut
på en helt ny runde. Gjør han
det, skal jeg tørke de klamme
hendene og applaudere(om det
da betyr noe som helst). For til-
bake til utgangspunktet: Det
finnes noe mellom himmel og
helvete. Sørg for å finn det.

OOddddvvaarr MMyykkllaanndd
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Samtidig som debatten
rundt Holmen blusser
opp nok en gang, har Lars
Jakob Larsen arbeidet
for å gjenskape Sol-
sidenIpå en tomt i Hasal-
en.

Ideen er ikke ny. Flere har tidlig-
ere ivret for å sprenge seg inn i
dette massive fjellpartiet for å
reise et leilighetsbygg.

To bygg
Det nye nå er, i følge initiativtak-
eren Lars Jakob Larsen, at pro-
sjektet tilpasser seg den
omkringliggende bebyggelsen i
størrelse.
Larsen sier også at han ser seg
bygg som får mye til felles med
patrisierbygningene på Solsiden.
–Jeg ser for meg to bygg som skal
ha mye til felles med byggene på
Solsiden.
–Hvor lenge har du vurdert

dette prosjektet?
–Faktisk i flere år. Men ideen

begynte å ta form for halvannet
år siden. Da tok jeg kontakt med
kommunen for å få hjelp til å

utvikle prosjektet. Larsen sier
han er godt fornøyd med de råd-
ene han har mottatt fra plansjef
Sveinung Jørundland.
–På grunn av dem har jeg vært i
møter med både vegkontoret og
kulturminnevernet i fylket, sier
Larsen.

100 - 120 kvm
–Hvor store er byggene?

–Slik jeg ser for meg prosjektet
snakker vi om en 12 - 14 leilighet-
er fordelt på to bygg. Detaljene
er ikke klare, men vi tenker nok
leiligheter i størrelsesorden
rundt regnet 100-120 kvadrat-
meter. Vi har også tatt høyde for
kravet til parkeringsplasser i
byggets underetasje.Her skal det
være i alt halvannen plass pr. lei-
lighet.

Larsen sier også at leilighetene
bør få terrasser på cirka 20 kvadr-
atmeter.

–Jeg tror det er mange som
kunne tenke seg å bo i en leilig-
het på sine eldre dager fremfor
eneboliger mede stor hage og
mye vedlikehold, sier Larsen.

Helårsbeboelse
–Satser du på blanding av

boliger og ferieleiligheter, som
på Holmen?

–Nei, dette skal være leiligheter
for helårsbeboelse med boplikt,
sier Lars Jakob Larsen.

På spørsmål om veien videre

for prosjektet, sier Larsen at han
nå avventer en tilbakemelding
fra kommunen.

Er drøftet internt
Enhetsleder Heidi Rødvenopp-
lyser i den forbindelse at saken
er drøfta internt og at den blir

sendt over til statlige/regionale
myndigheter for en foreløpig
uttalelse så raskt som mulig før
den legges frem for bystyret.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Husbanken har sagt ja til
å stille opp dersom det
er interesse for å kjøpe
leilgheter i Flisvika.

–Det er 61 leiligheter som er
godkjent for lån i Husbanken. I
tillegg har førstegangskjøperne
mulighet til å søke om etabler-
ingslån gjennom Risør kom-
mune. Det vil da si at unge
mennesker kan oppnå 100%
finansiering under forutsetning
at de har betjeningsevne. Der-
med burde det være store mulig-
heter for at Risør kan tiltrekke
seg yngre mennesker, også folk
utenbys fra som vil bo i kom-
munen.

Dette opplyser salgslederen
for prosjektet Siw Kielland. Hun
kan også fortelle at den første
salgskontrakten er underskrev-
et. Det gjelder en 80 kvadratmet-

er stor leilighet som er omsatt for
3 millioner kroner. Det første
byggetrinnet består som kjent av
49 leiligheter og prosjektet totalt
omfatter cirka 99 leiligheter.
Noen av disse blir relativt store
og kostbare, men for det meste
vil leilighetene selges for en
kvadratmeterpris på 36.000 og
noe over dette.Den dyreste får en
prislapp på 55.0000 kroner
kvadratmeteren.

Som tidligere omtalt starter
byggingen så snart man har solgt
30 leiligheter. Siw Kielland opp-
lyser også at man i disse dager er
i ferd med å etablere et eien-
domsselskap som formelt skal
kjøpe Flisvika Utvikling og Flis-
vika Eiendom. Disse to selskap-
ene eies som kjent av henholds-
vis Grimstadinvestoren O.T.
Tønnevold og et Risørkonsorti-
um med Jan Gunnar Halvorsen i
spissen.
Steinar Ryvind

Denne skissen av de påtenkte boligene i Hasalen er utarbeidet av Kjell Jenssen arkitektkontor i Tvedestrand.

Vil bygge Solsiden-kopier
i fjellmassivet i Hasalen

Husbanken vil
finansiere i Flisvika




