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«Den siste måneden
har det vært mange
oppslag i media vedrø-
rende kommunedel-
plan for Flørenes. Fyl-
kesmannen ønsker  å
klargjøre sin rolle og
informere nærmere
om bakgrunnen for
innsigelsene til kom-
munedelplanen».

● I 2006 vedtok Lillesand kom-
mune at det skulle utarbeides
en egen kommunedelplan for
Flørenes. I denne planen skul-
le helhetlig arealutnyttelse
vurderes i forhold til utbyg-
gingsbehov for boliger, sam-
funnsinteresser og miljøhen-
syn. Fylkesmannen støttet den-
ne avgjørelsen, da det var be-
hov for en helhetlig og grundig
planlegging i et område som
Flørenes, med  mange kjente
interessekonflikter.

Fylkesmannen rolle i areal-
planlegging er å sikre at regio-
nale og nasjonale interesser
blir ivaretatt i kommunal plan-
legging. Gjennom helhetlig
samfunnsplanlegging skal hen-
syn som f.eks. utbygging, tilret-
telegging for barn og unge, fri-
luftsliv, landskap og natur-
mangfold avveies mot hveran-
dre, og ivaretas på en god måte.
Fylkesmannen skal sikre at
områder av stor verdi for fri-
luftsliv og naturmiljø blir godt
ivaretatt i kommunal planleg-
ging, samt fremme en utbyg-
ging med god landskapstilpas-
ning og bevaring av allmennhe-
tens tilgang til strandsonen.

Samtidig er det viktig for Fyl-
kesmannen at Lillesand får ut-
vikle seg som by; i den kre-
vende ballansen mellom natur-
fritidsinteresser og behovet for
arealer til boliger og annen ak-
tivitet. I Flørenes planen har
Fylkesmannen ikke innsi-
gelser til områder med plass til
mer enn 1.000 boliger. Dette re-
presenterer en arealreserve for
byen på 15-20 år.Dette kommer i
tillegg til andre områder i Lille-
sand som er regulert til bolig-
formål. Lillesand har i dag 4.200
boliger.

Signalene fra Fylkesmannen
i forhold til utbygging av Fløre-
neshalvøya har hele tiden  vært
tydelige. Vi har  understreket
behovet for en helhetlig plan-
legging for å kunne ivareta alle
interessene som er knyttet til
området. Fylkesmannen har i
høringsuttalelser til tidligere
kommuneplanrul-
leringer i både
1995, 1999 og 2006
uttalt oss til at ut-
viklingen på Flø-
renes bør skje etter
utbyggingsprinsip-
per som legger opp
til konsentrert be-
byggelse med stort
behov for samord-
net planlegging for
å ivareta allmenn-
hetens interesser, sikring av
grøntsoner, ferdsel i kystsonen
og gode byformingsprinsipper.

I 2006 reiste Fylkesmannen
innsigelse til reguleringsplan
på Kvivikodden/Langedal, på
grunn av at planen la opp til en
oppdeling av viktige friluftsom-

råder og naturtyper, førte til ne-
gative konsekvenser for land-
skapsbildet og en utbygging i
100-metersbeltet langs sjøen, et
område Stortinget har gitt sær-
skilt beskyttelse til. Det ble fra
Fylkesmannens side  under-
streket at friluftslivsinteres-
sene i Flørenesområdet er sto-
re, og at det er svært viktig at
friluftsinteressene ivaretas ved

en evt utbygging i
området.

Lillesand kom-
mune har  hatt en
ambisjon om en
grundig planpro-
sess. Kommunen
var i kontakt med
Fylkesmannen
under planproses-
sen der det ble tatt
initiativ til en fel-
les befaring med

representanter fra miljøvern-
avdelingen. Her ble utfordring-
ene ved utbygging i 100-meters-
beltet langs sjøen spesielt vekt-
lagt.

Flørenes er et unikt frilufts-
område, som ligger i umiddel-
bar nærhet til Lillesand sen-

trum. Store deler av halvøya
fremstår som urørt og ubebygd,
og er derfor av stor lokal og re-
gional verdi. Fløresteinen ut-
merker seg som et spesielt vik-
tig turmål. Utbyggingen i disse
friluftsområdene vil medføre at
friluftsverdiene og turopple-
velsen reduseres betydelig, da
områdets verdi for friluftslivet
ligger i dens størrelse og grad
av urørthet.

Fylkesmannen fremmet inn-
sigelse til utbygging av de sør-
vestlige delene av Flørenes ut i
fra flere forhold. Dette fordi ut-
bygging i disse områdene ville
være i strid med nasjonale mål
om bevaring av viktige tett-
stedsnære friluftsområder og
friluftsområder i strandsonen
langs sjø og vassdrag, bevaring
av viktige områder for natur-
mangfoldet (delfelt A og C),
samt vil medføre negative kon-
sekvenser for landskapsbildet
(delfelt B og E). Det ble også
reist innsigelse til forslag til ny
hovedveitrasé på bakgrunn av
manglende utredninger og stor
negativ påvirkning på regionalt
viktige friluftsområder, samt

naturtyper av nasjonal og regi-
onal verdi.

Det ble videre reist innsigelse
til båthavnene på sørvestsiden
av Flørenes, ved Kvivikodden
og Slettheia da disse kom i kon-
flikt med regionalt
viktige marine na-
turtyper. Det ble i
tillegg lagt til grunn
at nødvendig fram-
føring av infra-
struktur til båthav-
nene kom til å føre
til negative konse-
kvenser for land-
skapsbildet i et ver-
difullt kystlandskap. Det ble og-
så reist innsigelse til småbåt-
havnen i Virekilen på nordsi-
den av Flørenes da planforsla-
get til småbåthavnen ikke had-
de innarbeidet adkomstvei el-
ler avsatt parkeringsareal. Fyl-
kesmannen mener småbåthav-
nen må tas ut av planen til kon-
sekvensene av nødvendige are-
aler for infrastruktur og rele-
vante utredningstema for bryg-
geanlegget blir utredet. Samti-
dig har Fylkesmannen pekt på
andre områder i kommunen

der det kan utvikles småbåt-
havner.

Flørenes er et unikt frilufts-
område i umiddelbar nærhet til
Lillesand sentrum. Dette områ-
det har i generasjoner vært et

viktig turområde for
befolkningen i Lille-
sand. Forslaget til
kommuneplanen for
Flørenes åpner opp
for etablering av
mellom 1.600-2.300
boenheter. En så om-
fattende  utbygging
vil være irreversibel,
og endre Flørenes na-

turmiljø permanent. . Områ-
dets karakter med svært varie-
rende topografi er en viktig år-
sak til dette. Fylkesmannens
samfunnsoppdrag i arealplan-
legging er å sikre at regionale
og nasjonale interesser blir iva-
retatt i kommunal planlegging.
Dette er etter vår oppfatning ik-
ke ivaretatt i Flørnesplanen
Lillesand kommune har lagt
fram.

Jan A Knutsen 
Fylkesmiljøvernsjef i Aust Agder

PÅ BEFARING: Fylkesmiljøvernsjef Jan Atle Knutsen (th) befarte Flørenes sammen med sine medarbeidere, rådgiver Ingunn Løvland og rådgiver
Thomas Langeland. (Alle foto: Fylkesmannens miljøvernavdeling)

Flørenesplanen og fylkesmannen
MENINGER:
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disse
områdene
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nasjonale mål 

❞
En så
omfattende
utbygging vil
være
irreversibel

Elleve Borkedalen-elever
har flere ganger kommet
for sent til skolen på
grunn av forsinkelser på
skolebussen. For å slippe
dette problemet endres
tidspunktet, og skoledagen
på Borkedalen skal nå
starte fem minutter senere
enn i dag.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Elever som bor på Østre Valles-
verd har hatt problemer med å
rekke skolen i tide fordi skolebus-
sen kjører elever til Høvåg skole
først. Nå har Lillesand kommune
bestemt at skolestart på Borkeda-
len skole heretter blir 08.25 i ste-
det for 08.20.

Dette kom frem i bystyret ons-
dag som svar på spørsmål om sko-
leskyssen. Det var Nils M. Just-
vik (SV) som stilte spørsmål i
åpen spørretid. Han ville ha svar
på hvorfor det har vært uhold-
bare forhold som har ført til at
elever som bor vest for Lillesand
har kommet for sent til skolestart
mange ganger. Justvik viste til at
perioden fra skolestart i august
og frem til høstferien var blitt be-
tegnet som en prøvetid, noe som
oppleves som vanskelig.

Presis
– For skolene, som arbeider med å
få elevene til å forstå viktigheten

av å møte presis til timene, må
dette ha vært vanskelig å leve
med både for det viktige hold-
ningsskapende og pedagogiske
arbeid som foregår i skolen. Ele-
ver med spesielle behov blir eks-
tra sårbare i en slik prøveperio-
de, sa SV-representanten.

I svaret fra sektorsjef for skole
og barnehage, Brit Lauvrak An-
dersen, pekes det på at samord-
ning av skoleskyssen har vært
mer krevende og utfordrende
denne gangen enn tidligere. Det
er flere årsaker til dette, blant an-
net: Omlegging av det ordinære
rutetilbudet i forbindelse med ny
E18, ny ungdomsskole på Møgles-
tu, Nettbuss har overtatt Høvå-
gruta slik at skoleskyssen i Hø-
våg inngår i et samlet skoleskys-
sopplegg i kommunen, nye ordi-
nære rutetilbud på gamle E18,
linje 40 og 39 kan ha påvirkning
for skoleskyssen, stengning av
fylkesvei 402 og innføring av gra-
tis frivillig leksehjelp i skolen der
elevene ikke har krav på skole-
skyss.

– Kommunen og Nettbuss for-
søkte i samråd med skolen å se på
om dette var et forbigående pro-
blem i forbindelse med samord-
ningen av skyssen fra Høvåg.
Kommunen kan selvsagt ikke ak-
septere at elever kommer for
seint til undervisningen. Vi vil li-
kevel presisere at bussen kom til
Borkedalen få minutter etter tids-
planen, og at elevene var på plass
i det undervisningen var i ferd

med å starte opp, sa ordfører Ar-
ne Thomassen som leste opp sva-
ret fra skolesjefen.

Nils Justvik hadde antydet at
det dreide seg om rundt 30 elever
som kom for seint til Borkedalen
på grunn av forsinket skolebuss.
Ifølge Lauvrak Andersen er det
elleve elever.

– Lillesand kommune er derfor
kommet til at Borkedalen skole
må endre begynnertidspunktet
om morgenen til klokka 08.25 i
stedet for 08.20 som nå. Sluttids-

punktet endres ikke. De fem mi-
nutter som endres, tas inn ved at
midttimen reduseres med fem
minutter. Dette kan forsvares da
midttimen i dag er på 60 minutter,
heter det i svaret.

Bekymret mor
Nils Justvik kommenterte svaret
og leste opp en e-post fra en mor
på Borkedalen skole. Hun pekte
blant annet på at elevene som
kommer for seint mister en god
start på dagen og at det blir van-

skelig for disse
elevene å kom-
me inn i rutine-
ne, både faglig
og sosialt. Hun
var også over-
rasket over at
det var «greit» å
komme for
seint på skolen.

I svaret fra Lauvrak Andersen
kom det frem at samordningen av
skoleskyssen skal ivareta sko-
lenes behov for en gunstig time-
plan for elevene, kommunens
økonomi og Nettbuss sin logis-
tikk og kapasitet med hensyn til
busser og sjåfører.

– Jeg håper det er en priorite-
ring her slik at en gunstig time-
plan rangeres først, så kommer
økonomi og logistikk, sa Justvik,
som ellers var fornøyd med sva-
ret.

FOKUS PÅ
SKOLESKYSS:
Nils M. Justvik
(SV) stilte spørs-
mål om proble-
mer med skole-
skyssen i bysty-
rets åpen spør-
retid.

Skolebuss-forsinkelser 
gir senere skolestart

Alle elever fra første til
fjerde klasse har i høst
fått tilbud om leksehjelp.
Det viser seg at skolene
praktiserer ordningen
på forskjellige måter, og
antall elever som får lek-
sehjelp er varierende.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Nils M. Justvik stilte også
spørsmål om leksehjelp i bysty-
rets åpen spørretid onsdag. Han
ville ha en oversikt over hvordan
dette tilbudet fungerer i Lillesand
kommune. Justvik har også stilt
spørsmål om det er barn i kom-
munen som ikke får tilbud om
leksehjelp som følge av et ikke til-
fredsstillende skysstilbud.

Leksehjelp ble innført som et
frivillig tilbud til alle elever på
første-fjerde trinn høsten 2010.
Kommunen har samtidig en plikt
til å tilby leksehjelp til alle, jam-
før opplæringsloven.

Varierende
I svaret fra sektorsjef for skole og
barnehage, Brit Lauvrak Ander-
sen, var det en oversikt over an-
tall barn som deltar i leksehjel-
pen på de forskjellige skolene: Av
196 elever på første til fjerde trinn
ved Borkedalen skole, er det 85
elever som får leksehjelp. Ved
Brentemoen skole er det 35 av 84

som benytter seg av tilbudet, på
Tingsaker skole er det 55 av 102
elever og på Høvåg skole er det
hele 74 av 81 elever som deltar i
leksehjelpen.

Leksehjelpen praktiseres ulikt
på skolene i kommunen, både når
det gjelder bemanning og organi-
sering. I svaret fra skolesjefen,
kom det også frem at alle skolene
bortsett fra Høvåg skole har valgt
å benytte pedagoger som lekse-
hjelpere

– Skolene kan også ha noe ulikt
syn på hvordan tilbudet skal or-
ganiseres, og hvilken målgruppe
leksehjelpen skal treffe, alt ut fra
lokale forhold, sa ordfører Arne
Thomassen som leste opp svaret
fra Brit Lauvrak Andersen i by-
styret.

Det første året med leksehjelp
vil bære preg av at ordningen må
finne sin form på den enkelte sko-
le. Tilbakemeldingene fra sko-
lene så langt, er varierende. Ved
noen skoler fungerer leksehjel-
pen bra, ved andre skoler streves
det for å få til en god organise-
ring. Her kan noe av problemet
være knyttet til store grupper,
samordning med SFO og skyss-
problematikken.

Tjenesteutvalget
Når det gjelder spørsmålet om no-
en elever ikke får tilbud om lekse-
hjelp på grunn av manglende
skysstilbud, så kjenner ikke ad-
ministrasjonen til dette.
Nils Justvik vil gjerne at tjenes-

teutvalget tar denne saken videre
for å se på hvem som får lekse-
hjelp. Han stilte også spørsmål
ved variasjonen i antall elever.

– På Høvåg skole er det over 80
prosent som er med i leksehjel-
pen. Hvorfor er det slik, spurte
Justvik, som håper tjenesteutval-
get går inn i denne problemstil-
lingen.

Skolesjef Brit Lauvrak Ander-
sen kunne berolige SV-represen-
tanten med at leksehjelp vil bli
fulgt opp.

– Vi snakker om dette på hvert
eneste rektormøte. Vi er nødt til å
ha fokus på dette. Dette første året
blir litt prøving og feiling, men
det diskuteres kontinuerlig hvor-
dan leksehjelpen skal organise-
res og hva lekser skal være. Lek-

sene må være slik at elevene er
selvhjulpne når det er en lærer
som har ansvar for 20 barn, sa
Lauvrak Andersen, som mente
det var en god ide å ta denne sa-
ken videre i tjenesteutvalget.

En problemstilling som ble luf-
tet da leksehjelp ble diskutert, er

at de elvene på Høvåg skole som
ikke deltar i leksehjelp, må vente
på skoleskyss.

– De som får leksehjelp, blir for-
fordelt  når det gjelder skyssord-
ningen. Når majoriteten, som er
på leksehjelp, er ferdig, kan bus-
sen kjøre. Dette er et eksempel på
at det slår skeivt ut, sa Jens Olai
Justvik (V), som mente dette ville
bli vanskelig når vinterværet set-
ter inn fordi de som da må vente
på bussen må ha et sted å være.

Marie Vallesverd Dannevig tok
i denne anledningen opp et annet
problem i forhold til skoleskyss
som hun opplever på nært hold
når hun tar bussen til Grimstad
på jobb.

– Ungdommene står i midt-
gangen hver dag. Jeg synes det er
veldig uheldig, sa Ap-represen-
tanten.

Ordfører Arne Thomassen som
sitter i fylkesutvalget og på fyl-
kestinget, opplyste at det er ved-
tatt at det skal være sitteplass og
sikkerhetssele til alle.

MÅ FINNE SIN FORM: Dette er første året med tilbud om leksehjelp,
og ordningen må finne sin form på den enkelte skole (illustrasjonsfoto).  

Leksehjelpen varierer fra skole til skole

Allerede onsdag trenger
bibliotekets Leksehjelpen
en frivillig vikar.

Leksehjelpen på Lillesand
folkebibliotek er godt i gang.
Hver onsdag formiddag møter
elever og leksehjelpere opp og
gjør lekser sammen i en time.

Lillesand folkebibliotek har
søkt etter flere leksehjelpere
og trenger blant annet en vi-
kar. – Allerede onsdag vil vi få
bruk for en ekstra voksen.Kan
du hjelpe? Ta kontakt med Lil-
lesand folkebibliotek, oppfor-
drer Signe Idsøe Røed

Kan du hjelpe en tiåring? 


