
Temaet var: “Vern gir
vekst”. Victor Norman
ville det annerledes. –At
vern gir vekst er historisk
galt, sa han, og la til at det
motsatte er tilfellet.
Nemlig at det er vekst
som gir grunnlag for vern.

Et fullstappet Brygga Restaurant
og Pizza utgjorde salen, scenen
var forbeholdt fem ulike men-
ingsytrere. To av dem med erfar-
ing fra debatt på nasjonalt plan,
nemlig Erling Okkenhaug fra
Allgrønn og professor Victor
Norman. Betegnende nok var det
også disse to som var de verbale
sluggerne.

Takket være stagnasjon
Victor Norman har sagt det før,
og han gjentok det denne fre-
dagskvelden på Brygga.

–Risør står intakt takket være
stagnasjon. At vern gir vekst er
historisk galt. Vi må ha begge
deler, men vern gir bare ikke
vekst.

Professoren sa at for hans del
ville det vært hyggelig om vi fort-
satt kunne lekt cowboy og indi-
aner på Bøsheia elle spilt fotball i
Hasdalen, men det er ikke det
som gir Risør vekst. Det er med
andre ord heller ikke det som gir
Risør vern.

Norman tok derfor til orde for
en streng verneplan på befolk-
ningens premisser, men at vi
også måtte si ja til en utvikling
andre steder i byen slik at husei-
erne fikk råd til å verne om sine
bygninger.

Burde ønske forandring
Norman var ikke snauere enn at
han blandet Obama og Bush inn i
debatten. Under Bush var USA
angstbitersk og reaksjonært
fordi det bare handlet om bevar-
ing av det eksisterende, men nå
har USA snudd på mange områd-
er fordi det kom en halvt-keny-
aner som snakket om forandr-
ing!

–Alle vi som bor her burde
ønske forandring, sa Norman og
sa dette om dagens lokalpolitiske
situasjon:

–Det har ikke vært vyer i Risør
siden Laila Skarheim var ordfør-
er!

–Det er vekst vi må diskutere,
ikke vern, sa Okkenhaug og
hevdet at vekst i forhold til Risør
er å betrakte som et skudd for
baugen.

Fortsatt finanskrise
Erling Okkenhaug ga uttrykk for
sterk skepsis til planene for Flis-
vika og Holmen og fryktet at
gjennomføringen av utbygging-
en på de to stedene ville bidra til
å ødelegge Risørs identitet.

–Flisvika og Holmen kommer
til å redusere Risørs verdi. Jeg
håper finanskrisen vedvarer så
ikke prosjektene blir realisert, sa
han.

Han ble nærmest panegyrisk i
sin beskrivelse av det gamle
fiskemottaket og hvor hyggelig
han syntes det hadde vært å sitte
der ute. Han høstet imidlertid
buing fra salen da han sa dette
om det nye fiskemottaket:

Stoabygget
–Jeg kommer ikke til å sette

meg ved det Stoabygget.
Erling Okkenhaug antydet

også at folk i Risør ikke tør bry
seg med de store utbyggingspro-
sjektene.

–Folk løper rett og slett en sos-
ial risiko ved å bry seg, sa han og
fortsatte sitt resonnement med å
hevde at i småbyen møter man
hverandre på mange ulike sosiale
arenaer, blant annet Rotary og at
dette skaper en sperre i forhold
til det å engasjere seg mot
utbyggingsprosjektene.

Han kritiserte også forslagene
som var fremkommet i forbind-
else med arkitektkonkurransen
om Holmen. Blant annet hevdet
han at dersom utbyggeren hadde
reflektert en smule rundt
utbyggingen ville det ha blitt
satt noen rammer arkitektene
kunne ha forholdt seg til.

Okkenhaug, som også er kjent
for å være en kreativ ordsmed,
mente tiden nå var kommet for å
bytte ut ordet boplikt med
bolyst!

Allgrønn-lederen holder for
øvrig på med en dokumentar-
film om Risør

Var ikke i tvil
Thomas Hirsch representerte
den offentlige forvaltningen
gjennom sin funksjon som sek-
sjonsleder ved kulturminneav-
delingen i fylkeskommunen.
Han var ikke i tvil om at vernet
gir vekst.

Hirsch sa også at   det var men-
ingsløst å hevde at det finnes en
motsetning til påstanden om at
vern gir vekst. Han brukte blant
annet trebåtfestivalen og kamm-
ermusikkfesten som eksempler
og hevdet at disse festivalene
ikke hadde blitt slik de i dag
fremstår som i folks bevissthet
dersom rammen rundt dem
hadde vært annerledes enn den
godt bevarte trehusbyen.

Ødelegger rammen
–Kulturminner betyr noe for
mennesker. Det vi har kunnskap
om og er opptatt av gir grunnlag
for vekst, sa han

Hirsch hevdet også at dersom
man gradvis ødela de mange
detaljene i byens bygningsmasse,
ville man også ødelegge den

rammen som gir grunnlag for de
store arrangementene.

Levende by
Det var Venstres Stian Lund som
skulle forsvare den sittende
politiske ledelse i Risør, og sam-
tidig argumentere for at man
både var for vern, men samtidig
åpne for å si ja til større tak-
vinduer.
Venstremannen brukte behovet
for å skape en levende by, ved at
folk flyttet til byen og tok i bruk
loftsetasjene, som argument for
at man av og til måtte fire en
smule på det rigide vernet. Med
andre ord; detaljene måtte man
ikke henge seg for mye opp i.

–Vi ødelegger ikke byen ved å
si ja til noen takvinduer, sa han

Kollisjonskurs
I så måte var han på klar kolli-

sjonskurs med Helene Fryden-
berg. Sistnevnte var leder av
teknisk hovedutvalg i forrige
periode og var raskt ute med å
hevde at Risørs helhetlige preg
skyldtes nettopp det at man i
Risør var opptatt av detaljer 

Det var tidligere Agderposten-
redaktør Stein Gauslaa som var
debattleder.

Med utgangspunkt i den vold-
somme interessen det var for
temaet, er det all grunn til å tro at
planene om en revisjon av verne-
planen vil bli fulgt med inter-
esse!

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Det var svært mange mennesker som ønsket å få med seg debatten på Brygga under kulturnatta., atskillige måtte snu i døra.

Som sild i tønne under v

Bakgårdsblomster på Østebøsletta
Johan Andersen har bok-
stavelig talt funnet til-
bake til røttene. Nå kom-
binerer han engasjement-
et i Bakgården med
blomster og planter.

Det grønnes både her og der og
knoppskyting foregår over alt. Et
eksempel på knoppskyting, om
enn i annen form enn naturens,
kan man finne på Østebø, på

plassen utenfor Experts forret-
ning.

“Bakgårds-Andersen”
Her har “Bakgårds-Andersen”,
mer presist Johan Andersen
(bildet), mannen bak det pop-
ulære sommerserveringsstedet
Bakgården, også funnet tilbake
til sine røtter. Fra et telt byr han
på blomster, og andre planter.

Ja du leste riktig; røtter. At
mannen, som de fleste assosierer
med Bakgårdens tilbud, det være
seg mat eller musikk, også

befatter seg med blomster, er rett
og slett bare riktig.

Gartnerfamilie
For se om ikke Johans oldefar var
gartner, hans far var gartner og
Johan selv, han var sågar gartner
han også.
Det vil si; helt til han solgte
rubbel og bit til Primaflora, flytt-
et til Risør og kjøpte seg hus på
Tangen og tresjekte fra Kina.
Men nå har mannen, som ikke
fikk gå på gartnerskole i Norge,
men ble sendt for å lære seg

plante og blomsterfaget i Alsme-
er i Nederland, funnet tiden
moden for å gjenoppfriske gamle
kunster.

–Jeg er spesielt glad i hortensi-
aer, sier Johan, men kommer
plutselig til å tenke på at han i
tillegg er opptatt med matserver-
ing gjennom selskapet Risør
Spisested. Dermed får hortensia-
uttalesen dette halehenget:

–Jeg er også opptatt av krydd-
erplanter!

Steinar Ryvind
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Debattpanelet besto av (f.v.) Erling Okkenhaug, Stian Lund, Helene Frydenberg, Victor Norman og Thomas Hirsch.

vernedebatten

Risør kommune har
eierandeler i en rekke
selskaper. I siste
bystyremøte ble det
vedtatt at kommunen
skulle beholde alle sine
posisjoner i disse sel-
skapene. Det var også
tverrpolitisk enighet om
å la Rødtpolitiker – og
ordfører – Knut Henning
Thygesen bli leder av
eierskapsutvalget.

Det siste var i utgangspunktet
ingen selvfølgelighet, men
etter et forslag fra Stein Gjulem
(A) var det klart at hans kandid-
atur som leder av utvalget også
ble akseptert hos koalisjonen.
Det nye eierskapsutvalget får
dermed denne sammenset-
ningen:

Leder: Knut Henning
Thygesen. medlemmer: Beth
Moen Monrad (Sp), Thor Erl-
ing Larsen (H), Lill Jorun
Bredal (KrF) og Willy Thorsen
(V).

En rekke selskaper
Kommunen har eierandeler i
en rekke selskaper.

Et av de mest toneangivende,
og for kommunens del mest
interessante å være med i rent
økonomisk, er Agder Energi.
Risør kommune har en eier-
andel på 1,17 % og det er vara-
ordfører Jan Einar Henriksen
som er kommunens repre-
sentant i eiermøtet med ordfør-
eren som vararepresentant.

Et annet interessant selskap
for Risør er Aust Agder
Næringsselskap der kommun-
en har en andel på 0,98%.

Aust Agder Næringsselskap
har som kjent gått inn med
midler både i Acanthus, der
næringsselskapet sitter med
34,8% av aksjene, Fiskerihavna
Risør (42,8%), Durapart (15,8%),
Risør Næringshage (10%) og
Risørfisk Eiendom (40%).

Durapart, som har sitt
hovedanlegg i Arendal, men
som også har en filial på Vinter-
kjær er en arbeidsmarkedsbe-
drift. Her er Risør kommune

tredje største aksjonær med
drøyt 12% eierandel. I alt er det
18 eiere. I styret for Durapart
sitter Harald Rø (KrF) fra Risør.

Lisand Industrier, med sin
virksomhet på Lisanden i
Laget, er et kompetansesenter
for psykisk utviklingshemm-
ede og her er det kommunene
Risør, Tvedestrand, Vegårshei
og Gjerstad som er eiere med
hver sin fjerdedel av aksjene.
Mia Wiik er Risørs repre-
sentant som nestleder i styret.

Risør har også en solid eier-
andel i Risør og Tvedestrands-
regionenes Avfallsselskap.
Også dette selskapet eies av de
fire kommunene i østregionen,
men Risørs andel er størst i og
med at kommunen eier hele
40% av aksjene. Gjerstad har
14,7%, Vegårshei har 10,8% og
Tvedestrand har 34% av
aksjene. I dette selskapet er
Risør representert med hoved-
utvalgsleder dag Eikeland (Frp)
som styremedlem.

Av de andre selskapene Risør
kommune har eierandeler i kan
nevnes: Radio Risør (o, 69%
eierandel) og Søndeled Bygg
der kommunen sitter med 33%
av aksjene. I dette selskapet er
Risør representert med Svein-
ung Jørundland og Reidar
Grøsle.

Habilitetsbestemmelsene
Sistnevnte, næringssjefen, har
også en sentral rolle i Fiskeri-
havna Risør der Risør sitter
med en betydelig eierandel.
Kommunens posisjon her
utgjør 42,8% av aksjene og
Grøsle er styreleder dette sel-
skapet. I forbindelse med kom-
munens behandling av sakene
som var knyttet til bygging av
nytt fiskemottak, var koali-
sjonen i Risør opptatt av at
Grøsle ved siden av å være
styreleder også fungerte som
saksbehandler.

Dette har ført til at eierskaps-
utvalget har presisert i sine
anbefalinger, og bystyret har
vedtatt disse, at det bør unngås
å̈ oppnevne representanter fra
kommunen som kan komme i
konflikt med habilitetsbe-
stemmelsene.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Dag Eikeland sitter i styret for RTA som kommunens representant.

Risør er deleier i 
mange selskaper

Møtedisiplinen er ikke
lenger som den var blant
byens folkevalgte. 

Fra bystyrets talerstol er det ved
flere ganger stilt spørsmål ved
hva man kan gjøre når politikere
oppnevnt i diverse råd og utvalg
ikke deltar på møtene de er valgt
som medlemmer til.

Under siste bystyremøte var
det Lars Sveen som først tok opp
tråden. Han er leder i kontrollut-

valget og viste til at utvalget ikke
har vært beslutningsdyktig på
grunn av politikerfrafall.

– Vi må få oversikt over hvor
hyppig det er, kommenterte ord-
fører Thygesen, og tilføyde: 

–Vi må ta det opp med dem det
gjelder. Det er møteplikt.

Stein Gjulem, som presenterte
samme problemstilling også ved
forrige bystyremøte, hengte seg
på. Han stilte spørsmål om
hvilke konsekvenser det får   når
flere av koalisjonens repre-

sentanter ikke har deltatt på de
tre siste møtene i styringsgruppa
som jobber med ferdigstillelse av
handlingsplanen. Handlings-
planen er blant annet et vesentlig
verktøy i forbindelse med bud-
sjettarbeidet. Målet var at denne
skulle være på plass før sommer-
en.

Ordfører Knut Henning
Thygesen kunne opplyse at dette
arbeidet nå er blitt sterkt for-
sinket.

Steinar Ryvind

Manglende møtedisiplin
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