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«Junaiten i Lillesand» presenteres
l Markerer Kulturminnedagen med arrangement på museet
Søndag er det klart for
Kulturminnedagen og
Lillesand by- og sjøfartsmuseum inviterer til et
spennende arrangement.
MERETE MOEN
merete@lp.no

Tema for Kulturminnedagen er i år
«Den store Reisen», og da passer
det som fot i hose å presentere boken vår «Junaiten i Lillesand». Det
er museumsbestyrer Anne Sophie
Høegh Omdal som forteller dette
og ønsker alle velkommen til museet på søndag.
Flere av artikkelforfatterne vil
komme og fortelle sine historier fra
emigrasjonstiden, og det blir amerikanske viser ved Tor Flaa. Ordfører Arne Thomassen vil «åpne ballet».
Søndagens arrangement er et
samarbeidsprosjekt mellom Kulturkontoret og Lillesand by- og sjøfartsmuseum.
Av artikkelforfattere som vil
være til stede er blant annet Kristen Heldal, Alvhild Gulbrandson,
Randi Rosenberg Hall, Halvard
Bjørkvik og Merete Heldal.

KOMMER: Merete Heldal (t.v.) og Kristen Heldal er blant artikkelforfatterne som kommer. Anne Sophie Høegh-Omdal ønsker velkommen til Kulturminnedagen.

MENINGER

Mulig utbygging ved Flørenes og Skifjell
Leserbrev: Høyre bestemte onsdag
at områder rundt Flørenes og Skifjell (i forlengelse av Hestheia) skal
konsekvensutredes for utbygging.
Dette er Arbeiderpartiet imot fordi
vi mener Lillesand har en stor nok
boligreserve. Områdene er kontroversielle i og med at de er natur-

skjønne områder som brukes aktivt
av befolkningen. I tillegg ligger det
utenfor det vi kaller for kollektivaksen, noe som vil gjøre utbyggingen
kostbar og lite miljøvennlig.
Høyre må gjerne mene annerledes. Men det hadde vært fint om
vi, og befolkningen, fikk høre deres

argumenter for hvorfor denne konsekvensutredningen er viktig og
riktig.
Planlegging skal ikke ødelegge
for fremtidens muligheter. Vi er
redd for at disse områdene ikke
kommer inn i en helhetstenkning
om hvordan Lillesand skal utvikles.

Lillesands-Posten har vært flinke
til å bruke InFact sine spørreundersøkelser. Jeg har forslag til spørsmål
som kunne bli spurt ved slike undersøkelser: Synes du Lillesand har
behov for bygging av flere boligområder? Ønsker du utbygging i
områdene ved Skifjell og Flørenes?

Det hadde vært morsomt å vite
befolkningens svar på dette.

Cecilie Knibe Hanssen, bystyrerepresentant (Ap)

Etterlyser tilbakemelding fra rådmannen
Leserbrev: « DENNE SAKEN SKAL
VI TRENERE TIL DERE GIR
OPP».
Uttalelsen er gitt av en ansvarlig
saksbehandler fra kommuneadministrasjonen i forbindelse med saksbehandlingen til de forulempede i
«kloakksaken» på Fjeldal.
I tirsdagens utgave av LillesandsPosten ser vi at enhetslederen (på
vegne av rådmannen?) som motsvar, har et lengre selvtilfreds innlegg angående kommunens byggesaksavdeling og dens aktiviteter.
Det understrekes fra vår side at
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kommunens generelle byggesaksbehandlingstid m.m., ikke er tema
i vårt innlegg. Det må heller ikke
oppfattes slik det forsøkes fremstilt
i avisen, at sitat: «Noen ynder å
omtale kommunens plan- og byggesaksavd. som vanskelige». Dette
er forhold vi på generelt grunnlag
verken vil eller kan ta stilling til.
For øvrig er det betryggende at
avdelingen er fornøyd med seg
selv.
«Noen» som antas å henspille
til undertegnede, rettet i denne
aktuelle saken noen enkle prinsipielle spørsmål til rådmannen ang.
likebehandling av saker i forvaltningen.
Spørsmål som generelt sett vil
være av allmenn interesse, og som
enhetslederens utfyllende innlegg
ikke tar opp eller gir svar på. Rådmannens taushet er beklagelig og
urovekkende i forhold til dette.
Denne uttalelsen til familien, i
tillegg til andre av tilsvarende og
verre karakter, viser etter vår mening, en uakseptabel ukultur og
selvtekt overfor enkelte av kommunens innbyggere. Det er denne
holdningen vi setter søkelys på, og
den prinsipielle siden av dette.
Innleggene fra vår side angår
derfor kun enkeltsaker, og behandlingen av disse.
Slike uttalelser – og det som

verre er – oppfølging av dette i
praktisk politikk og forvaltning
gjennom flere år, må følgelig være
å anse for en uverdig fallitterklæring fra byggesaksavdelingens side.
Uttalelsen, og gjennomføringen
av denne i praksis, er videre i strid
med alle gjeldende prinsipper for
en anstendig, upartisk og lovmessig forankret offentlig forvaltning.
Det er dette denne saken fokuserer på.
Bare ved å gi en slik uttalelse, i
forbindelse med familiens forespørsel om innsyn i sakspapirer
som angår åpen kloakkforurensing
av deres eiendom og miljøet for
øvrig, har kommunen brutt alle
Forvaltningslovens grunnleggende
prinsipper.
Forvaltningslovens krav til lik
behandling for like saker, og forvaltningsmessig likebehandling av
alle innbyggere, er selve grunnpilarene i loven og dens forståelse. Er
dette fulgt opp av kommunen?
Det fremstår derfor som uforståelig at Lillesand kommunes administrasjon etter egen vurdering, i
denne saken velger å tilsidesette
disse allmenne rettsprinsipper. Det
er kommunens vurdering av disse
forholdene i denne konkrete saken
som ønskes belyst, eller imøtegått.
Kommunens til enhver tid bemanningssituasjon i forhold til

pappapermisjoner m.m. er interne
gladsaker som heller ikke kan tillegges betydning i saken.
På denne bakgrunn ble det i
Lillesands-Posten den 2. september
2014 stilt noen spørsmål til rådmannen i forbindelse med kommunens
dokumentasjonskrav/
mangel på dokumentasjonskrav for
to sammenlignbare saker ang. private infiltrasjonsanlegg.
Spørsmålene som ble stilt og
ønsket besvart av rådmannen, var
i hovedsak enkle og av rent prinsipiell karakter, uten at selve
saksproblematikken var ment å
være en del av dette.
Siden spørsmålene ikke er besvart eller imøtegått, og at disse må
anses å være av allmenn interesse,
også i forhold til presedens i lignende saker, gjentar vi spørsmålene:
1. Skal like saker behandles likt
i kommunen?
2. Er de to sakene gjengitt i Lp
den 2/9 å anse for prinsipielt like?
3. Utløser dette i så fall samme
krav til dokumentasjon og tillatelser til anleggene?
4. Har kommunen stilt samme
krav til disse?
Kommunens saksbehandling utløser et par tilleggsspørsmål som
også bør besvares.
5. Er slike uttalelser som gitt i

overskriften ment å være representativt som grunnlag for kommunens saksbehandling i denne saken
og også i lignende saker?
6. Anser rådmannen familiens
grunnleggende rettigheter ivaretatt
i denne saken?
Ansvarlig for uttalelsen oppfordres herved til snarest eventuelt å
imøtegå dette. Ut over det å be om
en kortfattet og konkret avklaring
på ovennevnte spørsmål, har vi her
ingen oppfatning om kommunens
byggesaksavd. generelt. Det antas
at saken også må anses å være politisk uheldig, da saken og saksbehandlingen gjennom mange år er
godt kjent, også her. (Hvor er planutvalget?)
Da en saksgjennomgang/løsning
på saken nå antas være avhengig
av en politisk deltakelse, sendes
herved også en oppfordring til byens ordfører. Dette i egenskap av
ombudsmann for alle byens innbyggere.
Uansett oppfordres videre Lillesand kommune til å gjennomgå
saken i forhold til Kommunelovens
§ 59 (Lovlighetskontroll), slik at
alle forhold rundt saken i ettertid
kan bli belyst. Det etterlyses igjen
en tilbakemelding med rådmannens vurdering.
Torfinn Nielsen,
Storemyr.

