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NEDLEGGELSE: Nedleggelse av Lillesand By- og Sjøfartsmuseum er et av grepene som rådmannen foreslår for å rette opp i kommunens økonomi.

KOMMUNEØKONOMIEN I LILLESAND

Formann i Lillesand By- 
og Sjøfartsmuseums 
Venner, Randi Rosen-
berg Hall, er målløs over 
rådmannens forslag om 
å legge ned museet.

MERETE MOEN
merete@lp.no

Nedleggelse av Lillesand by- og sjø-
fartsmuseum og fjerning av samt-
lige kommunale kulturmidler til 
frivillige lag og foreninger er noen 
av grepene som rådmannen fore-
slår for å rette opp i kommunens 
økonomi.

Leder av museets venneforening, 
Randi Rosenberg Hall er målløs 
over forslaget.

– Jeg kan nesten ikke finne ord 
og må si jeg blir litt opprørt. Hva 
skal bli igjen i Lillesand? Diverse 
butikker er nedlagt, og nå skal vi 
heller ikke ha noe museum. Lille-
sand skal være en turistby, og vi er 
stolte av tradisjonene våre. Museet 
er et populært museum som er ar-
beidet frem over mange, mange år. 
Besøkstallet har aldri vært så bra 
som nå, og det er stor aktivitet 
knyttet til museet, sier formannen 
i venneforeningen, Randi Rosen-
berg Hall.

Hun viser til den store dugnads-
innsatsen som legges ned av man-
ge.

Ikke mulig
– Mange har investert mye krefter 
for å opprettholde denne institusjo-
nen. Det er kommunens plikt å 
vedlikeholde det fredede anlegget.   
Det kan man ikke legge ned. Skulle 
forslaget gå igjennom, vil man sitte 
igjen med en «død» bygningsmasse 
uten aktivitet. Det vil ikke være 
mulig å drive museet bare basert 
på dugnad, sier Rosenberg Hall, 
som spør om det virkelig står så 
dårlig til i Lillesand kommune. Hun 
viser til nabokommunen Grimstad 
som får et nytt flott sjøfartsmuse-
um.

Formannen i venneforeningen 
understreker at dette er hennes 
første reaksjon på rådmannens for-
slag.

– I kveld (mandag, red.anm.) 
skal vi ha et møte i museumsnemn-
da, og dette blir naturlig nok den 
viktigste saken, sier Randi Rosen-
berg Hall.

Dersom frivillige ønsker å overta 
driften av by- og sjøfartsmuseet i 
Lillesand så skal de ifølge kommu-
neadministrasjonens forslag få lov 
til det, men rådmannen kan ikke 
forsvare å bruke kommunale kro-
ner på driften. 

I analysen vises det til at besøks-
tallet i 2013 var 6.555, noe som er 
en tilbakegang på 1.737 fra året før. 

– Ut fra dette finner rådmannen 
ikke å kunne forsvare utgiften på 
om lag 550.000 kroner per år, heter 
det i notatet, hvor det konkluderes 
med at driften må legges ned så 
raskt som mulig. 

Kulturmidler
Det andre store kuttet i kultursek-
toren går på potten med kultur-
midler som rådmannen foreslår å 
fjerne helt. 

I 2014 har tjenesteutvalget for-
delt 617.000 kroner til korps, 
LillesandsDa’ene, UNG, PUSH, 
idrettslag, speidere og andre fritids-
aktiviteter. Neste år ønsker råd-
mannen at potten skal være null. 

– Tatt i betraktning den vanske-
lige økonomiske situasjonen kom-
munen nå befinner seg i, kan råd-
mannen vanskelig forsvare å vide-
reføre dette, heter det i notatet, 
hvor man derimot anbefaler å vi-
dereføre driften ved eTeateret. Net-
toutgiften de siste seks årene har i 
gjennomsnitt vært rundt 500.000 
kroner. 

– Kinodrift er en ikke-lovpålagt 
oppgave, men rådmannen anser 
likevel eTeateret å være en så viktig 
del av Lillesands kulturliv at utgif-
ten kan forsvares. eTeateret har 

også vært benyttet til forskjellige 
kulturarrangementer, seminarer og 
konferanser. Rådmannen stiller seg 
positiv til å øke denne bruken, selv 
om dette medfører at antall kino-
forestillinger må reduseres, heter 
det i notatet.

Kirke
Også kirken må tåle kutt i rådman-
nens forslag. En gjennomgang av 
Kostra-tallene viser at den religiøse 
aktiviteten i Lillesand langt oversti-
ger sammenlignbare kommuner i 
kommunegruppe 7. Det ble i 2013 
avholdt 17,9 gudstjenester per 
1.000 innbyggere, mens snittet i 
kommunegruppen er 10,8. Antall 
lønnede årsverk er 1,09 per 1.000 
mot 0,79 i kommunegruppen to-
talt. Tilskuddet til kirken og øvrige 
tros- og livssynssamfunn utgjorde i 
2013 513 kroner, mot 427 i kom-
munegruppen. 

Ved å redusere nivået til gjen-
nomsnittet i kommunegruppen har 
rådmannen regnet ut at Lillesand 
kommune kan spare 875.000 kro-
ner. 

Sitter langt inne
Gruppeleder i Høyre, Einar Hol-
mer-Hoven, sier det sitter langt 
inne for hans parti å fjerne potten 
med kulturmidler.

–Jeg tror det vi gir i støtte til fri-

villige organisasjoner er såpass små 
beløp når en ser på helheten, og 
det betyr så mye for dem som får 
pengene. Min umiddelbare tanke 
er at jeg ikke tror vi vil gå inn for   
noe så drastisk, sier Holmer-Hoven.

Han gjør det klart at politikerne 
må se på forbruket i kultursekto-
ren.

– Museet er en kostnad som vi 
må vurdere om vi skal ha eller ikke. 
Vi kommer ikke til å frede museet. 
Lillesand må ikke ha et museum. 
Setter vi det opp mot eTeateret, så 
tror jeg for min del at eTeateret 
kommer foran. Men vi må se på 
driftskostnader og kutt andre ste-
der og vurdere helheten. Generelt 
sett så må vi ta noen grep, og vi er 
forberedt på det, sier Høyres grup-
peleder.

KrF synes også punktet om å 
fjerne potten med kulturmidler er 
svært vanskelig. Andreas Brovig 
peker på den forebyggende innsat-
sen som gjøres av ideelle organisa-
sjoner.

– Jeg er ikke sikker på at vi spa-
rer så mye ved å kutte her. De mid-
lene som gis er lave sammenlignet 
med opplegg andre steder. Dette er 
en av de vanskelige sakene, sier 
Brovig.

Nedleggelse av museet?
l Er et av tiltakene på rådmannens liste samt fjerning av pott med kulturmidler
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