
Med solid flertall
vedtok bystyret at ar-
beidet med kommu-
nedelplanen for Flø-
renes avsluttes, men
at flere av delområ-
dene innarbeides i
kommuneplanen som
fremtidige boligom-
råder.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Onsdag satte bystyret punk-
tum for kommunedelplanen
for Flørenes etter en lang og
hard prosess. Den tverrpolitis-
ke enigheten som tydelig kom
frem under behandlingen i for-
mannskapet var også tilstede i
bystyret, og en punktvis av-
stemning over fellesforslaget
fra Høyre, Ap og Venstre viste
at det er stor enighet om frem-
tidig boligutvikling i kommu-
nen.
– Det er viktig å få avsluttet
delplanen og få den hele videre
behandlingen inn i kommune-
planen, sa Åshild Martinussen
(Ap).

Ikke D og E
Tor Olav Tønnessen (uavheng-
ig) fremmet forslag på vegne
av Frp og ham selv: Arbeidet
med kommunedelplan for Flø-
renes avsluttes og følgende
innarbeides i kommunepla-
nen: a. Delområdene G og F
innarbeides i kommunepla-
nens arealdel som fremtidige
boligområder. b. De øvrige
foreslåtte utbyggingsområ-
dene på Fløreneshalvøya er i
gjeldende kommuneplans are-
aldel avsatt som LNF-områder.
Dette endres ikke. c. Det avset-
tes areal i delområde G for veg-
trase ut til Dyvik. Ved detalj-
planlegging av området skal
det tas høyde for eventuell
fremføring av ny vei til Flø-
renes. d. Eksisterende bolig- og
hytteområder gis en farge i
kommuneplanens arealdel
som viser deres virkelige sta-
tus. (Ikke LNF-område.) e. Råd-
mannen vurderer videreføring
av småbåthavn i Virekilen i
kommuneplanens arealdel.

Rådmann, ordfører, varaord-
fører og to fra opposisjonen går

i dialog med fylkesmannen
med hensikt å sikre gjennom-
føring av dette vedtaket og løse
vegspørsmålet.

– Når det gjelder felt D og E,
så trenger vi ikke de nå. Tids-
punktet er galt, innsigelsene
tyder på det, sa Tønnessen.

Nok områder
Harald Bjørløw (SV) pekte på
at hans parti ser feltene i Flø-
renes-området som lite sen-
trumsnære og videre at kom-
munen har nok områder, Krok-
steinåsen/Sangereid, der det
ligger bedre til rette for bolig-
bygging i fremtiden. SV gjorde
det klart at de ville gå for admi-
nistrasjonens forslag til ved-
tak som innebærer at delområ-
de G innarbeides i kommune-
planens arealdel som fremtidig

boligområde, og at områdene
på Fløreneshalvøya avsettes
som LNF-områder i kommune-
planens arealdel.

– Vi tror ikke på utbygging i
D, E og F. Det legges en dyr vei
inn i området, og noen må be-
tale dette. Jeg tror ikke utbyg-
gingskostnadene vil være ri-
meligere inn i framtida. Det er
helt urealistisk å bygge så mye,
sa Bjørløws partifelle, Nils M.
Justvik.

Venstres representanter,
Jens Olai Justvik og Tor Au-
dun Danielsen, var ikke helt
samstemte på alle punktene.

– Problemene begynner med
utbygging fra Dyvik. Det var
her lokomotivene fikk en brå
stopp. Slik vi i Venstre så det
hadde vi en mulighet for å sat-
se på miljø, kollektivtrafikk og
sosial boligbygging. Jeg vil
stoppe med å bygge ut G. Jeg er
mot å bygge ut F, D og E, sa
Justvik mens Danielsen stem-
te for alle punktene i fellesfor-
slaget.

Også KrF-representantene
hadde litt ulike synspunkter,
og Otto Randøy stemte for
Frp/Us forslag mens de tre an-
dre stemte for fellesforslaget.

– Når det gjelder vei er det
fornuftig at vi tenker veldig
langt frem. Når det gjelder bo-
ligreserve og hvor langt frem
vi skal tenke på det, så synes
jeg 12 år er riktig. Områdene D
og E synes jeg ikke hører med.
F hører med, og jeg synes det er
fornuftig å ta med G, sa Rand-
øy.

Aps Leif Vagle poengterte at
slik han ser det, så vil Dyvik et-
ter hvert bli en del av det store
Lillesand sentrum.

– Jeg frykter ikke for at det
skal bli en satellitt langt der
ute, sa Vagle.

Ordfører Arne Thomassen
understreket hvor viktig det er
å bestemme hvilke områder
som skal bli fremtidige bolig-
områder.

– Det er utrolig mye arbeid
før spaden kan settes i tomta.
Vi må ikke komme i den situa-
sjonen at vi ikke har tilgjenge-
lige tomter. Selv om det merkes
gult i dag kan det ta 15 år før
bygging kommer i gang. Vi har
eksempelet med Kroksteinå-
sen og hvor lang tid det har
tatt. God, langsiktig planleg-
ging er viktig, sa ordføreren.

Kyststi
Forslaget fra Ap og Venstre om
kyststi ble også debattert, og
det ble mange runder om dette
var et forslag som bare skulle
drøftes eller om det lå en reali-
sering inne i fremtiden.

– Det ser ut som det skal
gjennomføres når det står re-
aliseres på sikt. Det vil bli en
for stor belastning for grunnei-
erne som nå trenger forutsig-
barhet, sa Beathe Nytrøen
(Frp), som mener at det ikke er
noen selvfølge at alle skal ha
havutsikt og bo ved vannet.

Åshild Martinussen under-
streket igjen og igjen at det var
snakk om en drøfting i kommu-
neplanen og at det viktige er å
sikre tilgang på kysten og ba-
deplassene i området for all-
mennheten. Ap og Venstre fikk
bare med seg SVs to stemmer
på forslaget, og det falt dermed
med åtte mot 21 stemmer.

SVs forslag fikk to stemmer,
og Frp/Us fikk seks stemmer.

Følgende ble vedtatt:
A. Arbeidet med kommune-

delplan for Flørenes avsluttes
og følgende innarbeides i kom-
muneplanen:

1. Delområde G som fremti-
dig boligområde. Ved detalj-
planlegging av området skal
det tas høyde for fremføring av
ny vei til Dyvik.

2. Eventuell utbygging på
Flørenes ønsker en i kommu-
neplanen å realisere i følgende
prioriterte rekkefølge: a) For-
tette i og rundt Lillesand sen-
trum b) Fortette langs aksen
riksvei 420 fra Sangereid i vest
til Kaldvell-vassdraget i øst c)
Utbygging i Dyvik.

3. Delområde F innarbeides i
kommuneplanens arealdel
som fremtidig boligområde.

4. Delområde D innarbeides i
komuneplanens arealdel som
fremtidig boligområde.

5. Delområde E innarbeides i
kommuneplanens arealdel
som fremtidig boligområde.

6. Rådmannen vurderer
videreføring av småbåthavn i
Virekilen i arealdelen.

7. Området sør for Reise (sør
for veien og bort til bekken)
innarbeides som friområde.

8. Rådmannen vurderer også
boligområder og områder med
stor konsentrasjon av hytter
avsatt som boligområder og
hyttefelt i planen.

B. Ordfører, varaordfører og
to fra opposisjonen, i samar-
beid med administrasjonen,
går i dialog med fylkesmannen
med sikte på å 1. Løse veispørs-
målet til Dyvik. 2. Sikre
gjennomføring av dette vedta-
ket.
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Kristen Steindal (Sp)
tok turen til Oslo tirs-
dag for å vise samferd-
selsministeren at det
finnes andre meninger i
partiet enn det Sp-poli-
tikere i Arendal lirer
fra seg.

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● Den siste tiden har blant an-
net fylkesleder i Aust-Agder
Senterparti, Kristen Bjormyr,
uttalt «jeg vet hva hun mener.
Hun er veldig enig med meg.
Kleppa støtter bom i Lillesand»
om samferdselsminister Magn-
hild Meltveit Kleppa.

Tirsdag var ordførerne i Lil-
lesand, Birkenes og Kristian-
sand i møte med ministeren for
å presentere bommotstander-
ne sine synspunkter. Med til
Oslo var Kristen Steindal, som
ville fortelle Kleppa hvordan
partiet lokalt i Lillesand ser på
saken.

– Jeg føler det var veldig vik-
tig. Det er noen som er veldig iv-

rige på å fremme Sp sine syns-
punkter i Arendal, så da er det
også viktig å få fram hvilket syn
som finnes på det politiske nivå-
et i Lillesand, Birkenes og Kris-
tiansand, sier Steindal.

Enstemmig i mot
Han føler møtet gikk temmelig
bra, og at bommotstanderne
fikk fram budskapet sitt og vist
Kleppa hva de negative sidene
ved å sette opp en ny bom er.

– Vi fortalte henne at politi-
kerne i Lillesand, Kristiansand
og Birkenes er enstemmig i mot
ny bom, og at det dermed er
langt i fra «stor lokal enighet» i
saken, sier Steindal, med klar
referanse til utbyggingsdirektør
Lars Aksnes i Vegdirektoratet
sine uttalelser.

Til tross for et positiv møte,
tør ikke Steindal å ha noen for-
ventninger til Kleppas innstil-
ling til Stortinget.

– Men vi hadde et veldig godt
møte, og fikk spesielt poengtert
det at med en ny bom på E18 vil
trafikken på riksvei 41 fra Bir-
kenes og på riksvei 420 fra Lille-
sand mest sannsynlig ta seg vel-
dig opp. Det er en fare for at mye

trafikk går tilbake til de trafikk-
farlige veiene, spesielt med tan-
ke på at det ikke er så stor tids-
forskjell.

Støtte fra NAF
I løpet av møtet fikk bommot-
standerne også støtte fra NAF
sentralt. Line Lillebø Osfoss fra
NAF påpekte ovenfor Meltveit
Kleppa hvor prinsipielt feil det
er å forhåndsinnkreve planleg-
gingsmidler til en veistrekning.
Den foreslåtte bommen vest for
Lillesand er tenkt brukt til å fi-
nansiere planleggingen av ny
E18 mellom Arendal og Tvede-
strand.

Til fvn.no hevder Lillebø Os-
foss at denne saken er et godt ek-
sempel på feil innkreving av
bompenger.

– For det første ligger vei-
strekningen langt unna der
hvor bommen settes opp og for
det andre har brukerne ingen
garanti for om eller når denne
veien blir bygget, sier Lillebø
Osfoss til fvn.no.

God dialog
Til Lillesands-Posten sier Lille-
sand-ordfører Arne Thomassen

at ordførerne, Steindal og Lille-
bø Osfoss fikk god tid til å pre-
sentere sine synspunkter til
statsråden.

– Møtet gikk veldig greit. Vi
fikk en frisk og god dialog, og
Kristen Steindal fikk fortalt
hvordan Senterpartiet lokalt
ser på rimeligheten i dette.

Thomassen forteller at støtten
fra NAF kommer veldig godt
med.

– Det er kjempeviktig. Hun
hjalp oss i forhold til regelverket
og hva man kan kreve inn med
en bom.

Bommotstanderne fikk i løpet
av møtet ingenting spesielt ut av
Meltveit Kleppa.

– Hun sa ikke annet enn at
hun hadde lyttet til det vi hadde
å si, og at hun ville ta det med
seg videre. Nå må vi vente til sa-
ken kommer opp på Stortinget,
og se hvordan innstillingen blir.
Vi skal i hvert fall fortsette å
kjempe, og jeg føler vi har en god
sak, sier Thomassen.

Argumenter
Følgende er hovedargumentene
til de som kjemper for å unngå
ny bom vest for Lillesand.

● Trafikktall tyder på at den
stipulerte inntekten på 15 milli-
oner kroner ekstra per år er alt-
for høy.

● Nåværende innkreving gir
mer enn budsjettert.

● Kristiansand og Vest-Agder
tilbyr forskuttering av planleg-
gingen av E18 mellom Arendal
og Tvedestrand.

● Ved flytting av ny bom må
folk i Lillesand og Birkenes be-
tale mye ekstra, mens folk i
Grimstad og østover må betale
mindre enn nå. Lillesandere må
betale opp i mot ti millioner eks-
tra per år.

● Det er cirka 50 kilometer til
veien som skal planlegges, og de
som får ekstraregningen er ute-
lukkende fra Lillesand/Bir-
kenes og vestover.

● Bompenger til planlegging
av en vei strider mot retnings-
linjene til Stortinget.

● Lillesand bystyre, Birkenes
kommunestyre og Kristiansand
formannskap er enstemmig i
mot. I tillegg har NAF Aust-Ag-
der uttalt seg i mot ny bom.

Stilte mannsterke i Oslo
FØR AVREISE: Kristen Steindal og Arne Thomassen før avreise til Oslo tirsdag.

Birkenes kommune vil
vedta en grunnbeman-
ningsnorm for de kom-
munale barnehagene.

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● Som følge av en enorm vekst i
antall barnehageplasser og at
barnehagene nå er en del av
rammefinansiering i kommune-

ne, ser administrasjonen i Bir-
kenes kommune det nødvendig
å synliggjøre fra barnehageei-
ers side hva som legges i begre-
pet «tilstrekkelig behamming».

Flertallet av norske kommu-
ner har så langt ikke lagt en kon-
kret bemanningsnorm inn i si-
ne barnehagevedtekter. Noen
vedtekter sier ingenting om be-
manning, mens andre henviser
til lov og forskrift. Administra-
sjonen i Birkenes kommune øn-

sker å få en bemanningsnorm
på plass, for å synliggjøre for po-
litisk nivå, kommuneadminis-
trasjonen og barnehagens per-
sonale og foreldre om barneha-
gen er tilstrekkelig bemannet.

De foreslår derfor at Birkenes
kommune vedtar følgende
grunnbemanningsnorm for de
kommunale barnehagene:

● Avdelinger med barn under
tre år bemannes ut fra en norm
på tre barn per voksen.

● Avdelinger med barn over
tre år bemannes ut fra en norm
på seks barn per voksen.

● Bemanningsnormen innar-
beides i vedtektene for kommu-
nale barnehager.

Administrasjonens hensikt
med en slik norm blir på kort
sikt en hjelp til å sette rett kurs,
mens den på litt lengre sikt kan
bli et virkemiddel som kan ut-
nyttes strammere enn i den før-
ste tiden.

Det vil derfor også fremmes
en egen sak for kommunestyret
vedrørende budsjettregulering
for barnehagene i Birkenes
kommune, på bakgrunn av ved-
tak i kommunestyret og føring-
er fra sentrale myndigheter.

Politikerne i Birkenes skal ta
stilling til administrasjonens
forslag først i tjenesteutvalget
tirsdag neste uke, deretter i
kommunestyret 8. februar.

Avklarer bemanningsnormen

IKKE ALLE FELT: 
Jens Olai Justvik (V) vil ikke bygge
ut F, D og E i Flørenes-området. 

DISKUTERTE: I pausen ble det litt diskusjoner, her er det Frps gruppe. Fra venstre: Robert Johannessen, Beathe Nytrøen, Gunvald Jonassen og Kay
Georg Arntzen.
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