
Fredag 19. mars 2010 1514 Fredag 19. mars 2010

MANGE YRKER: Benedicte, Jørgen og Natascha viser ordføreren hvilke
jobber de kan tenke seg. 

SKATT: Lærer Thomassen delte ut lønninger, men møtte litt motbør da han like etterpå kom for å kreve inn
skatt. 

Med ordføre-
ren og Høyres
gruppeleder
som lærere,
var femte
trinn ved
Brentemoen
skole med på å
bygge opp et
helt lite lokal-
samfunn. En-
gasjementet
og kreativite-
ten var stor,
og de to politi-
kerne hadde
travle skoleti-
mer.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Som et ledd i
Ungt Entreprenør-
skap brukes politi-
kere i Lillesand
kommune som vei-
ledere for prosjek-
tet Vårt Lokalsam-
funn, og ordfører
Arne Thomassen
og partikollega
Ragnar Langfeldt
har vært veiledere
for femte trinn ved
Brentemoen skole.
Gjennom fem sko-
letimer har Tho-
massen og Lang-
feldt lært elevene
hvordan man byg-
ger opp et lokal-
samfunn.

Da Lillesands-
Posten besøkte
femteklassen ved
Brentemoen skole, var det
meste av det en finner i et lo-
kalsamfunn på plass. Hus, bu-
tikker og offentlige bygg hadde
fått sin plass. Og beslutning-
ene ble tatt ved hjelp av demo-
kratiske prosesser.

Alle elevene fikk utdelt en
lapp med en yrkestittel på, no-
en private og noen offentlige.

Deretter ble det delt ut lønning
til de i privat sektor, 3.000 kro-
ner til hver. Gleden var stor da
pengene ble delt ut, men skuf-
felsen like stor da 1.000 kroner
måtte betales tilbake - i skatt.
Men da lærerne forklarte hva
skattepengene brukes til var
forståelsen tilstede hos de fles-
te. Og etter at skatten var be-

talt, kunne de ansatte i offent-
lig sektor få sine lønninger.

Ved hjelp av elevheftet Vårt
Lokalsamfunn lærer elevene
mye om ulike aspekter ved et
lokalsamfunn. Avslutningsvis
i økten ved Brentemoen lærte
elevene litt om hvordan peng-
ene sirkulerer i et samfunn, og
helt på slutten satte elevene

opp en liste over de jobbene de
kan tenke seg å ha og gjerne en
forklaring på hvordan disse
jobbene kommer til nytte i lo-
kalsamfunnet. På listene var
det blant annet mange ordfø-
rere, rådmenn og journalister,
og det var også veldig mange
som kunne tenke seg å jobbe
med dyr.

På spørsmål om hva som var
gøyest med prosjektet svarte
flere av elevene at det absolutt
gøyeste var å sette sammen byen.

Thomassen og Langfeldt var
enige om at det hadde vært
interessante og lærerike ti-
mer, og at klassen var en flott
og inspirerende klasse med læ-
revillige elever.

SAMFUNNSBYGGING: Ragnar Langfeldt likte seg i lærerjobben, og er her i en yrkesdiskusjon med flere i femte klasse.

Moro å bygge lokalsamfunn
En stor delegasjon fra
Lillesand deltar i hel-
gen på fylkesårsmøte i
Aust-Agder Arbeider-
parti. Det er knyttet
stor spenning til for-
slaget fra Lillesand Ar-
beiderparti om en rask
behandling av saken
om fylkessammenslå-
ing.

● Lillesand Arbeiderparti
fikk størst oppslutning med 26
prosent i Lillesand ved stor-
tingsvalget i høst. Partiet mel-
der om en solid økning i antall
medlemmer, og konstituerte et
nytt styre på årsmøte i februar
bestående av Bjørn Berntsen,
Gro Bråten, Kristine Halling-
stad, Gro Bronsta, Bjørn Egil
Hansen, Aina Adriansen Mun-
the, Leif Vagle, Åshild Martin-
iussen og Preben Værholm.

– Til tross for god oppslut-
ning ved valget, har det vært
arbeidet hardt med en rekke
saker som har vært grundig
diskutert i svært mange fora
og møter det siste halvåret, si-
er Bjørn Berntsen, nyvalgt
kommunepartileder. Et såpass
stort politisk parti som Arbei-
derpartiet i Lillesand repre-
senterer, har nødvendigvis
medlemmer med ulike me-
ninger i de fleste saker. Derfor
er vi i alle saker opptatt av å in-
vitere medlemmer – og andre –
til å komme med sine syns-
punkter til våre bystyrepoliti-
kere. På årsmøte i Lillesand
Arbeiderparti i februar ble de
mest dagsaktuelle sakene de-
battert, med stortingsrepre-
sentant Freddy de Ruiter til
stede. Flørenessaken var en av
sakene som det ble vedtatt en
resolusjon på, sier Berntsen;

– I denne saken vedtok vi å
se på flere alternativer til Flø-

renes som utbyggingsområder,
da vi mener Flørenes-utbyg-
gingen ikke kan sess isolert på.
Utover dette vedtok årsmøte en
resolusjon på at utbytte i Ag-
der Energi må stå i samsvar
med det økonomiske resultatet
selskapet har, slik at det ikke
hemmer utvikling av selska-
pet. Sist, men ikke minst, ved-
tok årsmøte en resolusjon på
saken omhandlende fylkes-
sammenslåing, som det nå
knyttes spenning til på det
kommende fylkesårsmøte.

Fylkesårsmøte 
Til fylkesårsmøte i helgen stil-
ler en stor delegasjon fra Lille-
sand. Forsvarsminister Grete
Faremo gjester Aust-Agder Ar-
beiderpartis årsmøte og skal

holde den politiske hovedinn-
ledningen lørdag 20. mars. Års-
møtet avholdes på Tyholmen
hotell i Arendal.

– Det er ingen hemmelighet
at Lillesand Arbeiderparti
gjennom flere år har vist til
utålmodighet i for-
bindelse med fylkes-
sammenslåing, sier
bystyremedlem, Leif
Vagle. Vi har til fyl-
kesårsmøtet over-
sendt vårt forslag
om at saken bør be-
handles på et ekstra-
ordinært årsmøte i
fylkespartiet, og no-
terer oss at fylkesstyret er posi-
tiv i sin innstilling til dette.
Det foreligger to andre forslag
for og mot folkeavstemming,

men Lillesand Arbeiderparti
tror altså at vårt forslag vil
vinne frem i denne omgang.

Viktige verv 
En rekke personer fra Lille-
sand er innstilt til viktige verv

i Aust-Agder Arbei-
derparti de to neste
årene.
Eva Kristin Hansen
er innstilt som leder
av valgkomiteen,
Aina Adriansen
Munthe som med-
lem av nomina-
sjonskomitéen, Leif
Vagle som nestleder

i programkomitéen, Ranjith
Molegoda som fylkesstyremed-
lem og ikke minst, Leif Vagle
som nestleder av fylkespartiet.

– Går årsmøte inn for valgko-
miteens forslag om Leif som
nestleder vil dette kunne bety
at Leif går inn i Landsstyret i
Arbeiderpartiet, og vil sitte
tett i viktige prosesser og saker
de neste årene. Dette er viktig
både for Arbeiderpartiet, men
også for Lillesand, sier Bjørn
Berntsen. Lillesand Arbeider-
parti har derfor bedt de øvrige
14 kommunepartiene i Aust-
Agder om støtte til komitéens
forslag.
– Vi er med andre ord en dele-
gasjon spente politikere som
ser frem til helgen. Vi håper å
kunne markere oss, - og Lille-
sand, avslutter Berntsen.

Ref: AAM

FORSLAG: Leif Vagle er foreslått som nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti. NY AP-LEDER: Bjørn Berntsen er ny leder i Lillesand Arbeiderparti.

Ivrer for sammenslåing

Flørenes - videre prosess
Lillesand Arbeiderparti øn-
sker at alle aspekter av en ut-
bygging på Flørenes skal kom-
me fram. Innspill fra utbyg-
gere, grunneiere, hyttefolk og
folk flest bør bli vurdert av ad-
ministrasjon og politikere. Det
er svært vanskelig å ta stilling
så lenge fakta ikke foreligger
og så mye følelser og synsing
preger innspillene. Dessuten
ønsker vi også vurdert andre
potensielle utbyggingsområ-
der i området Lillesand - Grim-
stad grense.

Arbeiderpartiet ønsker derfor
delplanen lagt ut på høring.

Videre behandling ønsker vi så
skal inngå i det vanlige kom-
muneplanarbeidet, og bli en
del av rullering av Kommune-
plan 2010-2022, som kommer til
behandling i løpet av 2010.

Fylkessammenslåing
– videre prosess:
Det er nedsatt et forhandlings-
utvalg i forbindelse med
sammenslåing av de to Agder-
fylkene. Utvalget skulle opp-
rinnelig ha lagt fram en inn-
stilling 15. mars, men det er nå
for forsinkelse i prosessen.
Dette medfører at Aust-Agder
Arbeiderparti ikke kan be-
handle saken om Ett Agder på
sitt årsmøte i 2010, noe Lille-
sand Arbeiderparti beklager.
Lillesand Arbeiderparti anser
nå saken om fylkessammenslå-

ing som overmoden og ber om
at utvalgets innstilling etter-
følges av en rask prosess for en
samling av fylkene. Dersom
prosessen trekker ytterligere
ut, eller det legges opp til fyl-
kesvise folkeavstemninger, vil
Lillesand Arbeiderparti anmo-
de fylkespartiet om å innkalle
til ekstraordinært årsmøte for
en rask behandling av saken.

Utbyttepolitikk i 
Agder Energi
Lillesand Arbeiderparti viser
til at eierkommunene til Agder
Energi tar ut store utbytter år-
lig. Lillesand Arbeiderparti
mener utbyttet må være innen
forsvarlige rammer, slik at det
ikke hemmer utvikling av
energiselskapet. Utbytte må
stå i samsvar med det økono-
miske resultatet selskapet har.

Uttalelser fra årsmøtet 
i Lillesand Arbeiderparti:

UTSETTE: 
Lillesand Arbeiderparti finner det
vanskelig å ta stilling til Flørenes-
planen og ønsker at planen skal
inngå i det vanlige kommuneplan-
arbeidet.

❞
Flørenes-
utbyggingen
kan ikke ses
isolert på

BJØRN BERNTSEN




