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Civita-leder Kristin Clemet mener Arbeiderpartiet gir
LO for stor makt. Det reduserer ifølge Clemet de andre
organisasjonenes legitime interesser. Hun peker spesi-
elt på de spesielle båndene som knyttes gjennom møt-
ene i Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap.
YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Unio-leder Anders
Folkestad sier til Aftenposten at de av og til opplever at
LO og Ap åpenbart har blitt enige før de andre inviteres
til samarbeid. Folkestad hevder at det var mye lettere å
få kontakt med Kjell Magne Bondevik som statsminist-
er enn det er å få statsminister Jens Stoltenberg i tale.
Den norske fagbevegelsen består av over 50 fagforbund
hvorav de fleste er tilsluttet en av de fire hovedsammen-
slutningene – LO, YS, Unio og Akademikerne. LO har
over 880.000 medlemmer og er større enn de andre
organisasjonene til sammen. Derfor burde det ikke
overraske at LO har makt.

Tankesmien Civita har utar-
beidet et notat om innflyt-
else på arbeidstakersiden, og
Kristin Clemet bruker natur-
lig nok anledningen til et
nytt angrep på LO. Civita er
«betalt» av NHO. Derfor er
det slett ikke overraskende
at budskapet kommer på
nytt nå i god tid før stor-
tingsvalget i 2013.
Mer overraskende er det at Civita ikke forstår fagbeveg-
elsens rolle. Civita leser arbeidslivsbarometeret fra YS
som en viss mann leser Bibelen, for det gjøres et poeng
av at 40 prosent av de uorganiserte mener fagbevegelsen
har for stor makt. Det er jo opplagt at uorganiserte vil
svare slik.Det interessante i tallene, er at bare 18 prosent
av de organiserte svarer det samme. Det framgår også at
fagbevegelsen er moderne og bidrar til forbedringer på
arbeidsplassen.
Årsaken til det tette fagligpolitiske samarbeidet mellom
LO og Ap skyldes det enkle faktum at disse to organisa-
sjonene ønsker den samme samfunnsutviklingen. LO
kjemper ikke bare for bedre lønns- og arbeidsvilkår,
men har en helhetlig politikk. Men LO og Ap er slett
ikke enig om ett og alt. Det er nok å vise til at LO nylig
advarte regjeringen mot å godta EUs vikarbyrådirektiv.
På den annen side er store samfunnsreformer kjempet
fram av Ap og LO i samarbeid. Ett eksempel er det nye
pensjonssystemet. Samtidig er det grunn til å minne om
at det var en samlet fagbevegelse, ikke bare LO, som i
2005 gikk på barrikadene for å få reversert Bondevik-
regjeringens innstramminger i arbeidsmiljøloven.

Norge har en ansvarlig fagbevegelse som har innflyt-
else. Andre steder i Europa ser vi eksempler på en uan-
svarlig fagbevegelse som må ty til gatene i stedet. I
Civita-notatet konkluderes det blant annet med at
arbeidsgiversiden er bedre organisert enn arbeidstaker-
siden! Dermed avslører Civita selv hvorfor det er nød-
vendig for fagbevegelsen å bygge allianser. Det har LO
skjønt i over 100 år.

LOs store innflytelse

Kristin Clemet
mener Ap
gir LO for
stor makt

At nåværende og tidligere redaktør av Aust Agder Blad karakteriserer brevet fra Riksantikvaren som kun en menings-
ytring er besynderlig i følge Dagfinn Aanonsen.

Det var besynderlig lesning som
møtte meg på side to i Aust
Agder Blad, lokalavisen for min
hjemby Risør, lørdag 19. mai.
Side om side kappet tidligere og
nåværende redaktør om å redus-
ere et alvorlig brev fra vår øverste
vernemyndighet til å være ”kun”
en meningsytring som en ikke
bør bry seg det døyt om.
At meninger kan være brysomme
for de som styrer og steller, er noe
de fleste vet. Men at det er to
journalister som ser meningsytr-
inger som uvesentlige bagateller,
er egnet til skape forundring, ja,
hakeslepp nær.
Medias oppgave og rolle i et
demokrati er å formidle mening-
er, sette problemstillinger og
beslutninger under debatt, og å
avkreve beslutningstakere klare
svar på vegne av leserne. Mener
de fleste. Men ikke de to journal-
istene Rolf Røisland og Oddvar
Mykland, ser det ut til. Riksan-
tikvaren skal ”i ytringsfrihetens
navn få lov til å skrive brev”, som
Mykland formulerer det. Men
ingen må bry seg om innholdet.
Det er de snaut 30 bystyrerepre-
sentantene som skal bestemme,
uten innblanding fra folk eller
ekspertise. Mykland gjør endog
et poeng av at han selv ikke har
lest brevet før han advarer de
folkevalgte mot å ta hensyn til
det. Gjør de det er de per defini-
sjon noe så skrekkelig som
skikkelige opportunister.

Media til kampmotmeninger
Det er et flertall i formannskapet
som har bedt Riksantikvaren

komme med et innspill. Likevel
bør de ikke lytte til tilsvaret,
mener de to veteranene i Risør-
journalistikken. Som gubbene
på galleriet i Muppet-show vet
de best selv.
Saken gjelder et stort og omdis-
kutert utbyggingsprosjekt på
Holmen i Risør, ved innseilingen
til byens indre havn.Det har vært
bytte av arkitekt siden reguler-
ingsplanen for prosjektet ble
vedtatt. Det er det nye firmaets
forslag til utforming som nå
skaper debatt i byen. Såpass at
bystyret med Arbeiderpartiet i
spissen vedtok å få en nærmere
dialog med vernemyndighetene
for å sørge for at vernehensynene
ved vakre Risør blir tatt hensyn
til i det dominerende byggepro-
sjektet. I brevet er Riksantikvar-
en klar på at ”de formulerte
intensjonene ikke oppfylles av
vedtatt reguleringsplan og fore-
liggende rammesøknad”.
Deretter kommer det klare for-
slag til hva som skal til for å få til
dette innenfor reguleringsplan-
ens intensjoner.

Besynderlig
Dette er det ikke verdt å lytte til,
skal vi tro lokalavisens to siste
redaktører. I stedet for å gjøre
jobben som lokalavis, ved å ta
brevet på høyeste alvor, er de to
skråsikkert samstemte i at det
knapt er verdt papiret det er
skrevet på. Avisen kartlegger
ingen konsekvenser, de kon-
fronterer ikke politikerne, de
prøver ikke å undersøke hva
byens befolkning mener. Nei, nå
må vi la de folkevalgte jobbe i
fred, og stole på at de ikke lar seg

styre av følelser, les Riksantikvar-
en.
Å verne politikere mot brysom
innblanding fra fagfolk og folk
flest er en usedvanlig holdning
for en journalist. Den blir ikke
mindre underlig av at det er
Risørs to fremste veteranjournal-
ister som i tospann fremfører
dette, mens den ene rørende nok
siterer den andre på at, husk,
”dette er kun en meningsytr-
ing”. Besynderlig.

Kloke ord
Selv synes jeg brevet er godt og
viktig. Alle som er glad i Risør,
ikke minst de folkevalgte, bør la
følgende avsnitt fra Riksantik-
varens brev være den avgjørende
rettesnor for sitt standpunkt:
”Risør er en av landets vakreste
og best bevarte trebyer. Havnen
er et ikon som er viden kjent.Å ta
vare på de store kvalitetene, og
samtidig legge til rette for en lev-
ende by under utvikling, er en
nasjonal interesse som deles av
både Risør kommune og Riksan-
tikvaren. Det er ikke bare bebo-
erne på Holmen som skal kunne
nyte godt av utsikten mot dette
unike bymiljøet. Resten av
Risørs befolkning skal kunne
glede seg over byens vakre havn
med Holmen som en integrert og
oppsluttende del av bybildet.”
Kloke ord. Lytt til dem.
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Med seks mot en stemme
vedtok formannskapet å
gå inn for rammesøknad-
en som gjelder første
trinn av Holmenutbygg-
ingen. Et forslag fra Knut
Henning Thygesen om å
åpne for saltak fikk
støtte fra to av Arbeider-
partiets representanter i
formannskapet.

6 - 1 vedtaket var basert på inn-
stillingen administrasjonen
hadde skrevet da bystyret hadde
saken til behandling i
aprilmøtet. Da ble det som kjent
vedtatt å utsette den endelige
behandlingen av rammesøknad-
en slik at også vernemyndighet-
ene kunne komme med innspill.

Dette møtet mellom utbygger-
ens arkitekt, kommunen og
vernemyndighetene ved Riksan-
tikvaren og fylkeskommunens
kulturminneleder, fant sted i
Oslo 8. mai.

Tillegg
Det var Viggo Larsen (H) som la
frem forslaget. Per Kr. Lunden
(A) presenterte et forslag som
innbefattet både denne teksten
samt en tilleggstekst der det het
at arkitekt Bogens justeringer,
slik de ble presentert i forbind-
else med det såkalte Oslomøtet 8.
mai, også skulle inngå i vedtaket.

Dette ble vedtatt med 5 mot 2
stemmer.

Videre ønsket Lunden et
punkt 2 der det heter at Holmen-
utbyggingen i form og arki-
tektur, så langt det lar seg gjøre,
skal tilpasses Risør sentrum som
en av landets best bevarte trehus-

byer.
I denne teksten står det også at

utbygger må samarbeide nært
med vernemyndighetene og
kommunen og at den moderne
arkitekturen må etterstrebe
variasjon og originalitet.

Også dette tilleggsforslaget ble
vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Saltak
I tillegg til disse forslagene pre-
senterte også Knut Henning
Thygesen fra Rødt en rekke for-
slag. Fellesnevneren for disse var
at de ble nedstemt med klar
margin, stort sett ved at forslag-
ene kun fikk Rødts stemme.

På et punkt var imidlertid
Thygesen i nærheten av å få fler-
tall. Dette forslaget gikk ut på at
bystyret burde signalisere til
utbygger om at bystyret imøteser
en søknad om endring i reguler-
ingsbestemmelsene som åpner
for at utbygger i hovedsak bygg-
er med saltak.

Det het også i forslaget at
bystyret på det sterkeste opp-
fordrer utbygger til å søke om en
slik endring. Forslaget falt
imidlertid ved at fire stemte mot
og tre for.

Ap-støtte
Foruten Thygesen gikk både
Arbeiderpartiets Heidi Tveide og
Eva Nilsen inn for dette punktet
i teksten.

Dersom Lill Jorun Bredal
Larsen (Krf) hadde stemt slik
hun uttrykte seg i debatten like
før, ville forslaget fått flertall.

Da sa hun blant annet at hun
kunne tenke seg å gå for et for-
slag som ville innebære at
utbygger brukte “vinkler på
noen tak”. Litt senere gjentok
hun også at en forsiktig signali-
sering til utbyggeren om dette
kunne være på sin plass. Hun

konkluderte imidlertid med at
tidspunktet kanskje ikke var det
rette, men at man heller kunne
trekke dette inn på et senere tids-
punkt.

“Funkisfella”
Arbeiderpartiets Heidi Tveide
husket tydeligvis et av utsagnene
Bogen selv har kommet med om
sin rolle i saken og komment-
erte:
–Dersom vi på denne måten kan
løfte Petter Bogen ut av “funkis-
fella”, gjør vi gjerne det.

Mye tyder på at Thygesens for-
slag kan få ny aktualitet når
bystyret skal behandle
rammesøknaden 31. mai.

På overtid
Debatten i formannskapet bar
preg av at Viggo Larsen og Stian
Lund fra henholdsvis Høyre og
Venstre mente at man nå disku-
terte på overtid.

–Utbygger har fremmet sin
rammesøknad. Hvilke endringer
har funnet sted? Jeg sliter med å
forstå hvorfor en skal lage en
annen innstilling, sa Lund med
henvisning til Lundens tilleggs-
forslag. Stian Lund mente også
tilleggsforslaget bare var en eks-
tra tekst som bar preg av en
“underliggende mistro mot
utbygger”. Larsen hevdet på sin
side at Holmenutbyggingen er
en “kjempebra sak”.

–Det at noen skal bygge 100
leiligheter i millionklassen er
fantastisk, sa Larsen.

Forslag fra Riksantikvaren
Samme dag formannskapet
skulle diskutere rammesøknad-
en dukket det også opp et altern-
ativt utkast til bebyggelse fra
Riksantikvarens side.
Flere av formannskapets med-
lemmer ga uttrykk for at de var

skuffet over forslaget.
–Jeg setter pris på at Riksantik-

varen har brukt tid på å konkret-
isere alternative ideer til utbygg-
ing på Holmen.Men jeg er veldig
overraska over forslaget. Riksan-
tikvaren har nå, i strid med egne
tidligere råd, kopiert en del av
byen og flytta den ut på Holmen.
Han kunne ha valgt en del av
småhusbebyggelsen, men valgte
i stedet å hente veldig konkret
inspirasjon fra Torvet og Mort-
ensen-kvartalet. Hvor er varia-
sjonen, hvor er det selvgrodde
preget?, sa ordføreren og fort-
satte med å hevde at etter hans
skjønn virker arealet, i Riksan-
tikvarens forslag, mindre til-
rettelagt for allmennheten.
–Hadde vi lagt fram dette for-
slaget som utgangspunkt for en
reguleringsplan er jeg ikke i tvil
om at vi var blitt møtt med pro-
tester og innsigelser, sa ordfører-
en.

–Trist av halvhjerta kopier
Lunden la også inn en personlig
betraktning.
–Personlig blir jeg trist av halv-
hjerta kopier av gamle bydeler.
Jeg ønsker meg egentlig noe mer
originalt, en arkitektur som
legges merke til og som setter
resten av den vakre trehusbe-
byggelsen i kontrast. Jeg har der-
for store forventninger til at
utbygger jobber hardt og krea-
tivt i de videre stadier av plan- og
byggeprosessen for å gi Risør den
bydelen en så vakker by virkelig
fortjener. Gjerne med en innova-
tiv riksantikvar på laget, sa
Lunden.

Også Lill Jorunn Bredal Larsen
(Krf) måtte medgi at hun var lite
tilfreds med forslaget fra Riksan-
tikvaren. Hun savnet variasjon i
høyden på bygningene og mente
at mange av leilighetene ikke

ville få utsikt.

–Går i feil retning
Rødts Knut Henning Thygesen
hadde behov for å forsvare Riks-
antikvarens utspill og sa i den
forbindelse at Riksantikvaren
hadde håpet at Holmen skulle
bli preget av moderne arkitektur
som kunne være til berikelse for
byen, men at Bogens arkitektur
går i feil retning i forhold til
dette.

Thygesen understreket også at
Rødt ikke er i mot moderne arki-
tektur.

–Riksantikvaren har lansert et
spennende forslag, sa han og
understreket at Riksantikvaren
bare har hatt en uke på seg til å
jobbe frem forslaget. Derfor
mente han bystyret burde for-
midle til utbygger at dette for-
slaget burde det satses videre på.
Han sa også det er sjelden Riks-
antikvaren så til de grader enga-
sjerer seg i et prosjekt og at dette
beviser hvor viktig Risør er.

Ingen hjemmel
–Riksantikvaren har ingen
hjemmel for å gjøre noe utover
det han nå har gjort. Det sterk-
este han kan gjøre er å komme
med et forslag, det er et veldig
tydelig signal, understreket
Thygesen.

Nå handlet debatten i for-
mannskapet om rammesøknad-
en, ikke om Riksantikvarens for-
slag kontra arkitekt Bogens, men
det fikk naturlig nok atskillig
oppmerksomhet.

Om en uke er det duket for nok
en runde. Da møtes bystyret.

En ting er sikkert; siste ord er
verken sagt eller skrevet i denne
saken!

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Mandag ettermiddag, samme dag formannskapet skukle behandle rammesøknaden, kom denne mailen med forslag til hvordan Holmen kunne bebygges Avsender var Riksantikvaren.

–Jeg blir trist av halvhjerta
kopier av gamle bydeler


