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Erling Okkenhaug hevder at Risørs befolkning er ført
bak lyset i forbindelse med utbyggingsplanene for
Holmen. Den manglende interessen hos folk flest for
stedsutvikling i Risør har i følge Okkenhaug gitt arki-
tekter og investor alt for frie tøyler. Resultatet av arki-
tektkonkurransen har derfor blitt svulstige og aldeles
ubrukelige forslag.

Man kan si mye om Allgrønn og Erling Okkenhaug,
men engasjert i Risør er han, og han har også rett i en
ting, nemlig at engasjementet for stedsutvikling i Risør
dessverre er for dårlig. Det er noen få som tar del i
debattene, og det er ofte gjengangere.

Men å hevde at befolkningen er ført bak lyset, er bare
tull. Utbyggerne har lagt vekt på å føre en svært ryddig
prosess, der både politikerne og
administrasjonen har blitt
tatt med på råd. Videre er det
arrangert “folkemøter” i
Risørhuset der arkitektkon-
kurransens vinner fikk pre-
sentere sitt forslag og sine
tanker bak prosjektet. Det
Okkenhaug karakteriserer
som svulstig og ubrukelig,
ble tatt meget godt imot på
folkemøtet.

Okkenhaug og Allgrønn er selvsagt i sin fulle rett til å
kritisere så vel arkitektenes forslag til løsning, som selve
prosessen. Og dersom kritikken fører til økt debatt, er
det bra. Men mye tyder på at kritikken fra Allgrønn
denne gang treffer langt over målet. Folk flest er
fornøyd med den løsningen som er presentert. Sannsyn-
ligvis fordi arkitektene har klart å finne akseptable løs-
ninger på problemene med byggehøyder, etasjer, veier,
plasser, bruk av sjøsiden, hotell med konferanserom, bil
og båtatkomst. Den tette trehusbebyggelsen har riktig-
nok fått et arkitektonisk uttrykk som virker noe enkelt,
og dessuten noe fremmed i Risør sentrum, men det vikt-
igste var likevel å få en bygningsmasse som er tilpasset
byens målestokk og materialbruk, og det har man klart.

Okkenhaug er også bekymret for prisen på boligene.
Han tror de blir så dyre at Risørfolk ikke vil ha råd til å
bosette seg på Holmen. At leilighetene ikke vil bli til-
passet alle lommebøker er nok de fleste klar over, men
for dem som har et hus i eller i nærheten av storbyene
våre, og som har lyst til å flytte tilbake til hjembyen og
vannkanten, vil inngangsbilletten sannsynligvis være
overkommelig.

Det er nok andre deler av prosjektet som vekker
større bekymring, og det er hotelldelen. Vi tipper at
dette næringsarealet i løpet av høsten og vinteren for-
svinner til fordel for flere leiligheter. Rett og slett fordi
det ikke er lett å finne noen som vil satse på hotelldrift
på Holmen i disse tider.

Okkenhaug i fritt fall
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Å hevde at
befolkningen 

er ført bak lyset
er bare tull.

Vi er inne i det som kanskje er
tidenes mest spennende mellom-
oppgjør. Denne gangen handler
det om pensjon, mer enn om
lønns- og arbeidsforhold. Denne
våren skal  tjenestepensjons-
ordningen tilpasses den nye
folketrygden.

Godtar ingen reduksjon
Fagforbundet har satt tydelige
krav til en ny tjenestepensjons-
ordning. Det må være mulig å gå
av tidlig med en anstendig pen-
sjon, også for de som tjener dår-
lig.

Kravet er at vi skal ha en ordning
som er minst like god som ordn-
ingen vår i dag. Det vil si at man
skal kunne gå av pensjon ved 65
år med to tredeler av lønna i pen-
sjon med tretti års opptjening i
tjenestepensjonsordningen.
Det skal også være mulig å gå ved
62 år og likevel være sikret en
anstendig pensjon.

40 prosent av de kommunean-
satte har særaldersgrense. De er
ikke tema i årets tarifforhandl-
inger, men det er viktig at vi
finner fram til gode løsninger
også for dem, når disse forhandl-
ingene skal gjennomføres neste
år.
Dagens tjenestepensjonsordn-
ingen garanterer at summen av
tjenestepensjon og folketrygd
skal bli  66% med 30 års opptjen-
ing. Den nye folketrygden gir
ikke noe bestemt nivå på pen-
sjonen du skal få, men på hvor
stor del av lønna di som settes av
til framtidig pensjon. Man spar-
er omtrent 20 prosent av inntekt-

en til pensjon. Folketrygden blir
summen av de pengene du har
spart, delt på de årene man regn-
er med at du har igjen å leve. Det
betyr at man får mer i pensjon jo
lenger man jobber. Men det betyr
også at pensjonen blir lav for
som jobber få år eller deltid. Det
blir viktig å finne svar på denne
utfordringen.

Må jobbe lenger
Folketrygden er også laget slik at
man må jobbe lenger for å få
samme pensjon, dersom leveald-
eren øker. Det er også laget et sys-
tem som gjør at pensjonene ikke
vil øke like mye som lønnsutvikl-
ingen etter at man har tatt ut
pensjon. Det er naivt å tro at en
ny tjenestepensjon kan forbli
upåvirket av disse omlegging-
ene. Det er umulig å vite hva som
drøftes rundt riksmeklings-
mannens møtebord i disse dager,
men det er vel rimelig å tro at
slike tema er oppe.

Jobbe og ta ut pensjon
Dagens offentlige tjenestepen-

sjon gir ingen ekstra opptjening
for de som jobber lenger enn
tretti år. Da har du full opptjen-
ing og rett til 66 prosent av lønna
uansett og du jobber videre eller
ikke. Det står i skarp kontrast til
folketrygden og forslaget til ny
AFP der du får høyere pensjon jo
lenger du jobber. I det nye sys-
temet kan man velge om man vil
jobbe, ta ut pensjon eller gjøre
begge deler etter at man fyller 62
år, slik må vi også kreve at det
skal bli i tjenestepensjonsordn-
ingen.

Det må bety at forhandlere må
finne fram til en mellomting
mellom dagens ordning og den
allerede vedtatt folketrygden,
slik at vi får et system som fanger
opp de som kommer dårlig ut,
uten å straffe de som kan og vil
jobbe lenge.
Det er ingen liten utfordring.

KKjjeellll SSkkaarrhheeiimm,,
lleeddeerr FFaaggffoorrbbuunnddeett
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aavvdd.. 007788

De private barnehagene i Risør
vil gjennomføre en protestmark-
ering på torvet tirsdag 19. Mai.
Aksjonen gjennomføres samtid-
ig som familie- og kulturkomite-
en på Stortinget behandler
regjeringens forslag til ny
finansiering for private barne-
hager. Politikerne må få klar
melding om at alle barn har krav
på et godt barnehagetilbud, i
barnehager med god og forutsig-
bar økonomi.
Komiteen avgir sin innstilling til
ny lov 2. juni. Forslaget fra
regjeringen medfører blant
annet at lovbestemmelsen om at
barnehager skal behandles like-
verdig i forhold til offentlige til-
skudd (§ 14), blir borte. Andre
konsekvenser er:

Statlige øremerkede tilskudd,
det eneste forutsigbare tilskudd-
et i dagens system, forsvinner.
Kommunene overtar all finansi-
ering og kan fritt fastsette til-
skuddsnivået ut fra eget skjønn.
Klageretten til Fylkesmannen
angående tilskudd blir borte.
Kun kommunen blir klagein-
stans.
Ingen rett på tilskudd til barne-
hageplasser etablert etter 1. janu-
ar 2011.
Alle minimumsgarantier i for-
hold til offentlig støtte fjernes
fra 1. januar 2011.

Markeringen vil foregå fra
klokken 12:30. Vi vil stå på Risør
torv og dele ut informasjonsbro-
sjyrer om saken. Vi er og til-

gjengelige for spørsmål. Det er i
Risør barnehagene Frydenborg,
Tjenna, Lekeslottet og Amandus
som er medlem i Private barne-
hagers landsforbund og som der-
med vil delta på markeringen.
Disse barnehagene tilbyr i dag
barnehageplass til over 150 barn.
Håper flest mulig tar turen
innom for å høre mer om lovfor-
slaget, og få en forståelse for
hvorfor vi ser det nødvendig å
gjennomføre en slik markering.
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Ny tjenestepensjon
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