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by&bygd
Aust-Agder kulturhisto-
riske senter (AAks)
finner det ikke hen-
siktsmessig å fortsette
samarbeidet med Lille-
sand By- og sjøfartsmu-
seum. Nå er partene ue-
nige om hvem som ikke
har levd opp til forut-
setningene i avtalen.

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

● Lillesand By- og sjøfartsmu-
seum og Birkenes Bygdemu-
seum inngikk i 2009 et samar-
beid med AAks, der intensjonen
var å heve kvaliteten på mu-
seumsfaglige områder og styrke
det lokale engasjementet.

Denne høsten har AAks
gjennomført en evaluering av
samarbeidet, for å se om samar-
beids- og driftsavtalene har vir-
ket etter intensjonene. Konklu-
sjonen vedrørende Lillesand
By- og sjøfartsmuseum er at det
er best for begge parter at sam-
arbeidet opphører.

AAks skriver i sin evaluering,
signert direktør Kjell-Olav Mas-
dalen, at det har vært vanskelig
å få til gode prosesser knyttet til
virksomhetsplan og budsjett,
når det gjelder museet i Lille-
sand.

– I Lillesand har AAks ikke
klart å få konsolideringen til å
fungere etter hensikten. Det ser
ikke ut til at lokalmiljøet i til-
strekkelig grad har akseptert
sin nye rolle og den ansvarsfor-
delingen driftsavtalen forutset-
ter. AAks har ikke fått tilstrek-
kelig aksept som arbeidsgiver
og som faglig ansvarlig for drif-
ten. AAks har heller ikke klart å
få driften inn i forsvarlige ram-
mer og etter de styringsprinsip-
per som gjelder. Det er mulig at
kommunen burde ha vært kla-
rere i sin instruks til museums-
nemnda om hva dens oppgaver
er, heter det i evalueringen.

Beslutningen om å avslutte
samarbeidet ble trukket på et
fellesmøte i Lillesand, der ordfø-
rer Arne Thomassen, Berit Eide
Johnsen, leder av museums-
nemnda i Lillesand, og styrele-
der og direktør for AAks var til
stede.

Aksept
Lillesand By- og sjøfartsmu-
seum aksepterer at samarbeidet
opphører, men er uenig i at det
har eksistert et motsetningsfor-

hold mellom museet og kommu-
nen.

– Etter museumsnemndas
oppfatning har dialogen med
Lillesand kommune vært meget
tett, god og konstruktiv, og vi
har ikke registrert noe motset-
ningsforhold. Derimot vil vi på-
peke at forventningene – på ba-
sis av konsolideringsavtalen –
ikke har blitt oppfylt fra AAks’
side. Det dreier seg blant annet
om etterspurt faglig assistanse,
som ikke ble tilbudt. Ressursene
ble i større grad kanalisert inn
mot kontroll og byråkrati. Dess-
uten var det vanskelig å få øko-
nomisk oversikt på grunn av et
komplisert regnskapssystem,
skriver Berit Eide Johnsen i sin
tilbakemelding til AAks.

Til tross for de kritiske merk-
nadene, er museumsnemnda i
Lillesand fremdeles positive til
konsolidering av by- og sjøfarts-
museet.

– Men da med en annen orga-
nisasjon enn AAks. Lokalavde-
lingene må i langt større grad
integreres i
museets tota-
le virksom-
het, og få til-
gang på kom-
petanse på
sentrale om-
råder ved mu-
seumsdrift.
Det inklude-
rer innsam-
ling, gjen-
standsregistrering, konserve-
ring, formidling og forskning,
skriver Johnsen.

Fortsetter i Birkenes
AAks avslutter ikke samarbei-
det med Birkenes bygdemu-
seum, men skriver at museets
økonomi må styrkes dersom
AAks skal ha ansvar for det i
årene framover.

– For Birkenes bygdemuseum
er det behov for å rydde opp i av-
taler og sørge for at kommunen

forholder seg di-
rekte til oss. Det
er behov for en
bedre fokusering
på museets hoved-
oppgaver og en
bedre profilering
av disse, mener
AAks.

Ifølge AAks er
økonomien, fokus
og en komplisert

struktur tre hovedutfordringer
ved museet.

– Den økonomiske situasjo-
nen for bygdemuseet er vanske-
lig. Slik situasjonen er per i dag
må det gjøres valg mellom å kut-
te i lønnskostnader, faste kost-
nader eller inntektsgivende ut-
gifter. Etter planen vil en ny ba-
sisutstilling stå ferdig på Gras-
ham gård i 2012. Dette vil medfø-

re ytterligere press på driftsbud-
sjettet. Med nåværende budsjett
vil det ikke være økonomisk
rom for å holde utstillingen
åpen for publikum i sommerse-
songen. Samtidig er utstilling-
en et viktig skritt i retning av å
gi publikum et mer helhetlig til-
bud.

KRITISK: Berit Eide Johnsen, leder av museumsnemnda i Lillesand, mener AAks ikke har levd opp til forutsetningene i samarbeidsavtalen. (arkivfoto)

Museumssamarbeid opphører

● Torleif Kvifte stiler spørs-
mål om hvordan Lillesand
kommune forholder seg til
mva for boligtomter. Kvifte har
i sitt brev til kommunen lagt
ved en kopi av en sak fra Fi-

nansavisen der kommunenes
muligheter for å spare penger
for boligbyggere tas opp. Kvifte
ber om en orientering om hvor-
dan Lillesand kommunes opp-
legg for dette er.

I artikkelen beskrives to mo-
deller: Anleggbidragsmodellen
der kommunen står som bygg-
herre overfor entreprenør for
infrastrukturdelen av prosjek-
tet. Her mottar kommunen fak-

turaer fra entreprenør og kre-
ver tilbake moms fra staten.
Den andre modellen, juste-
ringsmodellen, er organisert
slik at boligbyggherren står
som byggherre for infrastruk-

turen, men når anlegget over-
dras til kommunen inngås det
en avtale om overdragelse av
justeringsrett som innebærer
tilbakeføring av ti prosent år-
lig av momsbeløpet i ti år.

Momspenger å spare for boligtomter?

❞
Lokalmiljøet har
ikke i tilstrekkelig
grad har akseptert
sin nye rolle 

AAKS

❞

Ressursene ble i
større grad
kanalisert inn mot
kontroll og
byråkrati

BERIT EIDE JOHNSEN

Fylkeskommunene i Aust- og
Vest-Agder bes om å gi en
foreløpig uttalelse til søkna-
den om overføring av de tre
kommunene Lillesand, Bir-
kenes og Iveland til Vest-Ag-
der fylke. Det er fylkesman-
nen i Aust-Agder som ber om
at dette gjøres innen 1. febru-
ar 2012.

Ber om uttalelse

Basar
● Lillesand Sanitetsfor-
ening holder basar i kveld.
Trekning av hovedgevin-
ster.

Salgsmesse 
Vegusdal

● Velkommen til Enges-
land Grendehus lørdag.
Salgsmesse arranges av IL
Gry og Vegusdal Bygde-
kvinnelag. Salgsboder, ut-
lodning og stort kranseke-
kelotteri. Kafèsalg. Vi har
bankterminal.

Åpen barnehage
● På Kalvild Gård hver
torsdag. Følger skolens fe-
rier.

Seniordansen
● Birkeland: kantina
kommunehuset tirsdager.
Lillesand: Lillesand Bo
og aktivitetssenter torsda-
ger.
Høvåg: vestibylen i Hø-
våghallen torsdag.
Alle gamle og nye dansere
ønskes velkommen.

Senter for eldre
● Onsdag: felles trim og
formiddagstreff
Torsdag: trim for menn
Fredag: formiddagstreff
Lørdag: «åpent hus»

Kreative kvinner
● Velkommen til kjeller-
salen i Filadelfia torsdag
kveld. For jenter i alle al-
dre

Leikarringen
● Leikarringen har dan-
sekveld hver tirsdag kveld
på Middelskolen.

LOT seniorgruppe
● Tur hver onsdag for-
middag fra Langbrygga.
Denne uken går turen til
Breivika/Flørenes.
● Ruslegruppa har tur fra
Røde Kors-huset hver tirs-
dag.

Kirke og kristenliv
● Betelvennene deltar
hos Kameratklubben i
Kristiansand i kveld. Av-
reise med privatbiler fra
Betel. Varmestua i Betel
inviterer folk i alle aldre
til trivelig fellesskap rundt
kveldsmatbordet i mor-
gen. Som vanlig blir det fin
blanding av alvor og
skjemt, mye sang og mu-
sikk, hilsener, Bibelord og
bønn. Leif Erik Hagen og
Shalom-gruppa med flere
deltar. Dansegruppa i
Betel har øvelse og sam-
ling torsdag ettermid-
dag/kveld.
● Frikirken: I kveld øver
KorStort. Torsdag formid-
dag er det igjen torsdag-
streff, Ansgar Mørland
holder andakt.

Sport/trim
● Lørdagsløpet arrange-
res fra Ketil Moes plass
hver lørdag. Fellesstart på
tidtakning i løyper på ca 2
og 3,6 km. De som vil spa-
sere eller løpe uten tidtak-
ning, starter i forkant av
fellesstarten.

På Sandane i Høvåg er
en bygning ulovlig re-
vet, ny bolig er oppført
uten endringssøknad og
det er ifølge kommunen
oppført stablesteinsmur
og oppfylling av terreng
mellom bygning og mur
uten at dette er søkt om.
Tiltakshaver har fått
tre uker på seg til å opp-
fylle kommunens krav.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● I midten av august utførte fag-
leder for byggesaksavdelingen,
Jørgen Ubisch og avdelingsinge-
niør Thomas Jørgensen tilsyn
ved eiendommen på Sandane i
Høvåg (gnr.81/bnr.5) etter at de
hadde mottatt en henvendelse
om at hele bygningen var revet
og at det kun stod igjen en vegg
som en «kulisse». Ansvarlig sø-
ker og tiltakshaver var tilstede
under tilsynet. De var innkalt
for å få klarhet i enkelte punk-
ter.

Kommunen har tidligere gitt

tillatelse til å bygge på en etasje,
påbygg og utvidelse av kjeller
under tilbygget på den aktuelle
eiendommen. Det var gitt avslag
på søknad om oppføring av sta-
blesteinsmur og oppfylling av
terreng mellom bygning og mur.
Under tilsynet kunne represen-
tantene fra Lillesand kommu-
nes plan- og byggesaksavdeling
konstatere at bygningen er ulov-
lig revet, og at det er oppført ny
bolig uten at det er sendt en-
dringssøknad. Stablesteinsmur
er oppført, og terrenget mellom
hus og mur er fylt opp.

Kommunen har følgende fore-
løpige krav:

● Innsending av fullstendig
søknad om oppføring av stable-
steinsmur og oppfylling av ter-
reng.

● Opplysninger om hvem som
har utført arbeidene ved oppfø-
ring av stablesteinsmur og opp-
fylling av terreng skal innsen-
des.

● Tiltakshaver skal innsende
en redegjørelse for hva som har
skjedd i byggeprosessen.

● Ansvarlig søker skal inn-
sende prosjekteringsgrunnlaget
for bygningen og må innsende
en redegjørelse for hva som har
skjedd i byggeprosessen.

● Redegjørelse for avfalls-
håndteringen i saken, eventuelt
kopi av avfallshåndteringsplan
for tiltaket skal innsendes.

● Omfordelingsberegninger
skal innsendes kommunen.

● Bygningen skal tetthetstes-
tes før veggenes lukkes.

Tiltakshaver har fått tre
ukers frist på seg til å oppfylle
kravene. Når det gjelder nytt til-
syn, heter det i brevet fra kom-
munen at tiltakshaver eller sø-
ker må melde fra til kommunen
en uke før trykktesting skal
foretas.

– Nå ser vi først på byggesa-
ken. Tiltakshaver må sende inn

søknad om endring av tillatelse,
sier fagleder for byggesaksavde-
lingen i Lillesand kommune,
Jørgen Ubisch.

Ifølge Ubisch har kommunen
anledning til å se på mulighet
for å ilegge overtredelsesgebyr,
men dette blir eventuelt i neste
omgang. Først skal byggesaken
avklares.

– Vi har vært ute og sett og
visste på forhånd at huset var
revet og at tiltakshaver hadde
begynt å bygge nytt. I første om-
gang må vi sikre oss om at alle
krav til sikkerhet er oppfylt, og
vi må få inn en søknad på dette,
sier Ubisch.

Bygger uten tillatelse
IKKE SØKT: Tiltakshaver har uten å søke revet den gamle bygningen og ført opp ny bolig. Nå må fullstendige søknader på alle tiltak sendes kommunen.

Gunnar Kulia vil kjøpe
tilbake areal som han
solgte til Lillesand kom-
mune for noen år siden.
Kommunen sikret seg
arealet i forbindelse
med utbyggingsplanene
i Flørenesområdet, men
siden disse planene ik-
ke blir realisert, vil Ku-
lia ha arealet tilbake.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Arealet som Gunnar Kulia
ønsker å kjøpe tilbake ligger
ved Tingsakerlia like ved
Langedalstjønna. I tillegg til
dette, ønsker også Kulia å kjø-
pe areal syd for den gamle
veien langs Langedalstjønna i
området som er regulert for
friluftsformål. Dette skriver
han i en henvendelse til eien-
domsutvikler Gunnar San-

næss i Lillesand kommune og
viser til at saken er tatt opp i et
møte med ordfører Arne Tho-
massen og teknisk sjef Gunnar
Ogwyn Lindaas den 19. okto-
ber.

Bakgrunnen for avtalen som
Ingjerd og Gunnar Kulia inn-
gikk med kommunen i juni
2004, var at det aktuelleo mrå-
det var blitt regulert til offent-
lige trafikkområder i henhold
til reguleringsplan for ny E18

Grimstad grense – Gaupe-
myr/Tingsaker. Kommunen
ville overta arealet for å kunne
starte arbeidene med å forbere-
de veiløsning for en planlagt
utbygging av boligområder i
Flørenesområdet nær Tingsa-
kerfjorden. Men siden utbyg-
gingsplanene på Flørenes ikke
blir noe av, viser Kulia til at
den underliggende årsaken til
eiendomsoverdragelsen er falt
bort.

Vil kjøpe Flørnes-areal tilbake

● Fra 2013 vil det ikke være
midler til oppkjøring av løy-
pene på Øynaheia slik det ut-
føres i dag. Derfor kaller sty-
ret i Øynaheia Løypelag alle
samarbeidspartnere til et
møte for å diskutere hvordan
løypekjøring og vedlikehold

av løypenettet på Øynaheia
skal driftes i fremtiden.

Møtet skal finne sted på fyl-
keshuset i Arendal 16. no-
vember, og den økonomiske
situasjonen vil bli utfyllende
presentert der.

Slutt på opp-
kjøring av løyper 


