
Når det sås tvil, er det grunn til å
stoppe opp. I Holmen-saken er
det fremkommet en viss grad av
usikkerhet rundt overdragelsene
av de to tomtene på Badskjær-
holmen. (Tenk om utbygger
kunne bruke dette navnet,
forresten, eller Batteriet? Kulere
og mer egenartet enn «risor-
holmen.no» som det lett blir til i
våre dager. Bare en ide.)

Tirsdag ble det avholdt et pris-
verdig møte i regi av Risør
Arbeiderparti på Rådhuset.
Tema var enkelt og greit Holm-
en, hvor arkitekt og utbygger
presenterte prosjektet. Det var
også en fin anledning for oss inn-
byggere til å stille spørsmål.

Modigemenn
En interessant ytring fra salen
kom fra Einar Gjernes, som
anmodet kommunen å rydde
bort all tvil som måtte finnes
vedrørende Holmen, kontrakter
og overdragelser. Dette hadde
han snakket med sin venn Einar
Lindstøl om. Hedersmenn som
disse, gjør det slik. Snakker
sammen. Åpent og ærlig.
Einar Gjernes har dessverre rett i
at det har vært sådd en viss uro
rundt Holmens historie. Heldig-
vis er det ingen grunn til mis-
tenke Lindstøl for noe som helst i
denne saken.

Kommunens initiativ
Det var Risør kommune som tok
initiativ overfor tidligere eier om
overdragelse, og som hadde gode
grunner til å frigjøre Holmen.
Tidligere eier hadde etter mang-
es mening drevet såkalt «slakt-
ing» av daværende bedrift. Uan-
sett: Bedriften var ferdig, og
kommunen ønsket ny virksom-
het her.

Da hadde det også skjedd noe
dramatisk på Lindstøl: Brann i
båtbyggeriet. Dette var ikke bare
en tragedie for Lindstøl Skips- og
Båtbyggeri, men for hele kom-
munen. Vi flommet ikke akkurat
over av arbeidsplasser. Brannen
utløste likevel en mulighet for å
etablere bedriften på et mer
gunstig sted enn inni fjorden.
Det ble luktet på både Krana og
Holmen. Det endte med sist-
nevnte, blant annet fordi det
tross alt også sto en bygning her
som kunne være et utgangs-
punkt for verkshall.
Det ble derfor inngått en avtale
mellom Risør kommune og den
tidligere eieren som ga Risør
mulighet til å kjøpe eiendomm-
en. Det var da på det rene at hen-
sikten var at Lindstøl skulle få
tilgang til Holmen, men formelt
sett var det i denne fasen en
avtale mellom kommunen og
tidligere eier.

Ikke avgjørende
Einar Gjernes henviste blant
annet til denne avtalen, hvor
daværende rådmann hadde und-
erskrevet på vegne av kommun-
en.Også Einar Lindstøls signatur
er å finne på dette dokumentet.

Om det kan ha vært gjort form-
aliafeil i denne avtalen, for
eksempel ved at rådmannen har
manglet fullmakt, må ikke dette
tillegges Lindstøl og hans
bedrift. Denne avtalen er dessut-
en ikke avgjørende, etter min
mening, i forhold til selve over-
dragelsene.
Det avstedkommer nemlig sen-
ere i prosessen, etter både befar-

inger og tilstandsrapporter med
dertil hørende dokumentasjon,
et forhandlingsmøte mellom de
tre partene på Kommunehuset.
Det er egentlig her de siste brikk-
ene faller på plass.Kort tid senere
undertegnes skjøter på de to
eiendommene. Risør kommune
overdras den såkalte fiskeri-
tomta for kr 200 000, mens
Lindstøl skjøter den større eien-
dommen med hallen for kr 5 100
000. Dernest avtales det vederlag
for løsøre, herunder kraner.
Beløp: 800 000 kroner.

Ikke røverkjøp
Dette er ikke å regne for noe
røverkjøp. Lindstøl måtte nem-
lig gjøre betydelige investeringer
for å klargjøre hallen for ny virk-

somhet. Det gjøres deretter
avtaler mellom kommunen og
Lindstøl – blant annet med hen-
syn til den nå omtalte gjensidige
forkjøpsretten, og retten for
kommunen til å bygge og ved-
likeholde en molo. Det inngås
også en avtale omkring vann- og
avløp hvor Lindstøl betaler kom-
munen kr 300 000, blant annet
for å få på plass et pumpehus.

Lindstøl har bare i forbindelse
med overdragelsen punget ut
med ca 6 100 000 kroner.
Det meste i denne saken er trans-
parent, og alle sentrale doku-
menter er tinglyst – slik de skal
være.

Det hastet
Det kunne kanskje vært ønskelig
at det hadde vært utformet tyde-
ligere kjøpsavtaler mellom de
ulike partene. Men dette har
egentlig bare historisk interesse.
Der og da var det hastverk, og det
var svært avgjørende å få plass
avtaler med den tidligere eieren
som kommunen allerede hadde
rukket å møte i retten.
Av de tinglyste skjøtene kommer
vederlagene for hjemmel til de to

eiendommene tydelig frem.
Slik sett er det på det rene at
Lindstøl har fulgt opp alle sine
forpliktelser i saken.
For ordens skyld: Jeg har for
lengst sett alle de omtalte doku-
mentene – og flere andre – som i
sum gir et temmelig greit bilde
av historien knyttet til overdrag-
elsene.Det var en krevende situa-
sjon for både kommunen og
Lindstøl, ja visst, men alt som er
nødvendig å formalisere er form-
alisert.

Betryggende
I den videre dialogen om Holm-
en er det etter min mening lurt å
legge til side eventuell mistro til
overdragelsene i 1989. Likevel er

det betryggende at vi har menn
som Einar Gjernes og Einar
Lindstøl, som tar på stort alvor
den smule uro som måtte være
vekket.
Jeg håper dette lille bidraget kan
medvirke til at de to modige
mennene får fred og kan stevne
videre uten å måtte møte usikk-
erhet blant folk i fremtiden. Det
fortjener også dagens tradisjons-
bærer, Arne Lindstøl.

Av Helge Værland, Tangen

La mistroen fare
5

Debatt

REMA 1000 Risør

Søndagsåpent 18/12
kl 14:00 - 18:00

– I den videre dialogen om Holmen er det etter min mening lurt å legge til side eventuell mistro til overdragelsene i 1989. Likevel er det betryggende at vi har
menn som Einar Gjernes og Einar Lindstøl, som tar på stort alvor den smule uro sommåtte være vekket, skriver Helge Værland.

“Heldigvis er det ingen grunn
til mistenke Lindstøl for noe
som helst i denne saken”.
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–Det synes i dag å være et
for høyt antall ledere i
kommunen, og det bør
alvorlig overveies om
ikke omfanget over tid
bør reduseres.

Denne uttalelsen er signert Dag
Jørgen Hveem (V) og den fikk
solid flertall da bystyret torsdag
kveld hadde 2012-budsjettet på
møteplanen. Nå skal det sies at
han ikke oppnådde unison enig-
het, stemmetallet 18 – 11 burde
imidlertid være betryggende
nok.
De øvrige delene av forslaget, der
det blant annet het at rådmann-
en burde ha kontinuerlig fokus
på administrativ rasjonalisering
og effektivisering av driften med
det som mål at en skulle redusere
administrative kostnader og få
mer tjenestekvalitet ut av hver
krone, ble imidlertid enstemmig
vedtatt.

Langdryg affære
Budsjettdebatten ble en
langdryg affære der en rekke
ulike småforslag dukket opp
som troll av eske. Man kan sakt-
ens spør om hensikten, men om
ikke annet får man vist overfor
velgerne at man har dem i tank-
ene.Det være seg forslag om flere
asfaltklatter på Åmlandsveien,
som for øvrig ble nedstemt, eller
mer asfalt på Sørbøveien, som
fikk flertall. Førstnevnte kalkul-
ert til 250.000 og sistnevnte til
750.000.

Mest oppmerksomhet var det
nok, naturlig nok, knyttet til-
omsorgs og skolesektoren. I et
leserinnlegg hadde ansatte på
Frydenborg klart signalisert at
deres arbeidshverdag er maksim-
alt utnyttet og at det blir for liten
til til annet enn den mest nød-
vendige pleie. Det kunne
imidlertid virke som om de
mange i bystyret med barn i
skolealder nok hadde mer sans
for skolens behov.

Lill Jorunn Bredal Larsen
(KrF),med mange års erfaring fra
skolesektoren, frontet imidlertid
denne saken på omsorgssektor-
ens vegne og var befriende klar i
forhold til behovene vi har for å
styrke Frydenborg.

Styrke kapasitet
Hun fikk da også et enstemmig
bystyre med seg på et forslag som
i korthet handlet om å styrke
sykehjemmet kapasitets og kom-
petansemessig, spesielt med
tanke på utfordringene som
venter i Samhandlingsreformen.
Med hjelp av et forslag fra Jens
Høibø (A) fant man også en
finansieringsmetode. Nemlig å
bruke penger av det som er satt
av til Samhandlingsreformen. At
disse midlene stort sett er dis-
ponert allerede, gjør at den
kontoen nok må ristes litt for å
hente ut midler til formålet.

Taktiske grunner
Stian Lund (V) fikk også støtte for
sitt forslag om å bruke eventuelt
overskudd i årets regnskap eller i
neste års tertialregnskaper til å
sette inn i drift av skole og
omsorgssektoren. Rett nok ville
han nok ha foretrukket å øre-
merke skolen, men av taktiske
årsaker valgte han nok å legge
inn omsorg. Et eget forslag, om å
sette av en million til skolen, fikk
han nemlig pepper for og derfor
valgte han å trekke dette.

Hensiktsmessig
Stian Lund lanserte også et nytt
forslag om to timers gratis park-
ering i sentrum, i tråd med det
som har vært praktisert i
inneværende år. Det vil si gratis

parkering bortsett fra i sommer-
perioden. Forslaget falt, mens
Eva Nilsen (A) fikk et enstemmig
bystyre bak seg da hun lanserte
forslaget om å la komité for tekn-
isk og miljø utrede ulike mulig-
heter for en hensiktsmessig
organisering av parkering i
sentrum. Innbefattet kortauto-
mater, sms-betaling, gratispark-
ering med tidsskive, soneparker-
ing og korttidsparkering.

Stramme skjøtene
Videre registrerte vi at politik-
erne nå innser at tiden er komm-
et for å stramme skjøtene i for-
hold til lånefesten. Viktor Hauge
(S) som i flere år har oppfordret
til moderasjon, fikk endelig
gjennomslag for sitt forslag om
en handlingsregel. Ikke slik å
forstå at Risørs budsjett har noe
felles med oljefondet, men en
handlingsregel har vi nå i det
minste fått. Den går ut på at
netto låneopptak i snitt pr. år, i
en fire års periode, ikke skal over-
stige den summen som det er
betalt avdrag for siste regnskaps-
år,minus 10 %. 25 stemte for, bare
fire sa nei. Et annet forslag om
såkalt “Vip-pakke”til nyinnflytt-
ede høstet totalt 28 stemmer.

Kirkens SOS
Blant de øvrige forslagene som
ble vedtatt kan nevnes:

Tilskudd til Frelsesarmeen
25.000, enstemmig.

Ferdigstillelse av Tjennapark-
en 305.308 kroner, hentet fra et
fond. Beløpet er en arv som i sin
tid tilfalt kommunen fra E. Bal-
stad. Begge disse forslagene
hadde blitt lansert i formann-
skapet.

Kirkens SOS fikk 25.000, Risør
Akvarium fikk 100.000. Halvor
Skåli (H) lanserte i den forbind-
else et forslag om at man ønsker
informasjon i bystyret om akvar-
iets drift, noe det var enighet om.

Videre fikk Søndeled Vel et til-
skudd på 25.000 til utbedringer
på Ørsmålen. Det ble også ved-
tatt at formannskapet skulle dis-
ponere over et beløp i forhold til
søknader fra lag og foreninger.

Det ble i tillegg presentert en
rekke forslag. Vi har ikke plass til
flere enn noen av dem som ble
lansert av Fremskrittspartiets
Per Henry Zaal. de øvrige komm-
er vi tilbake til. Zaal foreslo blant
annet å konkurranseutsette
driften av sykehjemmet, ha fritt
brukervalg i forhold til hjemme-
sykepleie og fritt brukervalg i
forhold til hjemmetjenester. Alle
forslagene falt mot Frem-
skrittspartiets to stemmer. Han
fikk imidlertid flertall for et for-
slag om at ansatte ved Fryden-
borg kunne leies til andre kom-
muner (!). Vel å merke ved ledig
kapasitet. Det ble vedtatt med 21
mot 8 stemmer.

SSteinar Ryvind

Etter runder med gamle
kontrakter, med villed-
ende og veiledende
utsagn, medmøter en
masse, ble det en
omforent avslutning på
det hittil siste avsnittet i
Holmensaken.

Et enstemmig bystyre vedtok at

Arne Lindstøl skulle få anled-
ning til å redusere sin eierandel i
Solsiden 1 AS uten at kommunen
skulle benytte sin forkjøpsrett
for derved å sikre seg hele eien-
dommen. Det sistnevnte ville
nok uansett ha blitt for tung øko-
nomisk bør å bære for en kom-
mune som allerede er i knestå-
ende og som på samme møte
vedtok en handlingsregel knytt-
et til låneopptak ...

Forutsetningen er imidlertid

at Solsiden 1 AS undertegner
utbyggingsavtalen. Den er det
grunn til å tro forblir uten signa-
tur fram til Solsiden 1 AS ser hvor
mange leiligheter de får solgt!

Arne Lindstøl har i dag en
direkte eierandel i Solsiden 1 på
51 %. Det er uklart hvor mye han
selger seg ned og hvem som i så
fall kjøper seg inn i eiendomssel-
skapet.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Kaffe og kake kan være et greit middel for å diskutere budsjettforslag som deler av A-partiets bystyregruppe gjør her.

Arne Lindstøl kan nå trygt starte
nedsalget av sin eierandel.

Vil redusere leder-
antallet i kommunen

Kommunen bruker ikke forkjøpsretten

I forbindelse med bystyrets
julemøte, som ikke bare
omhandler “tunge” saker
som budsjett, gis det også
rom for utdeling av diverse
priser. Blant annet tilgjenge-
lighetsprisen. Den tilfalt i år
arkitekt Einar Myraker.

Gode løsninger
I begrunnelsen for prisen
viste ordfører Per Lunden
blant annet til at Risør kom-
mune er en ressurskommune
innenfor området universell
utforming i Norge.

–Ved tildeling av årets pris
har juryen lagt vekt på inn-
stilling til å få til gode løs-
ninger over en lengre periode
og vilje til stadig utvikling og
læring. Tilgjengelighetspris-
en 2011 går til en kandidat
som juryen mener har gjort et
godt og gjennomtenkt arbeid
for å gi alle en god tilgjenge-
lighet til flere bygg og områd-
er i Risør.

Mange prosjekter
Ordføreren viste også til at
vinneren av årets tilgjenge-
lighetspris har vært involvert
i mange prosjekter. Noen er
gjennomført og noen skal
gjennomføres i nær framtid.
–Som gode eksempler kan vi
nevne atkomst til Frikirka,
atkomst til Torvet 1, komm-
ende ombygging av Risør-
huset, kommende atkomst til
Tjenngata 76 og ulike regul-
eringsplaner, sa Lunden og la
til at arkitekten alltid har en
god og imøtekommende dia-
log med Risør kommune og
at han alltid er villig til å for-
bedre og endre etter behov.

Estetisk glimrende
Ordfører Per Lunden viste
også til Myrakers evne til å
tilegne seg nye kunnskaper
–Vinneren har vist stor evne
til å lære seg og tilpasse nye
kunnskaper i de ulike pro-
sjektene på en estetisk glimr-
ende måte, sa han og karak-
teriserte arkitekt Myraker
som en trofast støttespiller
for Risør kommune.

Arkitekt Einar Myraker
uttrykte naturlig nok stor
glede over å kunne motta til-
gjengelighetsprisen, men
innrømmet samtidig at pris-
en innebærer en forpliktelse
for ham som arkitekt i Risør.
Samtidig uttalte han at Risør
er den mest tilgjengelige
kommunen han vet om!

Steinar Ryvind

Tilgjengelig-
hetspris
til Myraker




