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Anbefaler Lillesand
Faglige vurderinger gjør
at politimester Kirsten
Lindeberg anbefaler politikerne å bygge det nye
fengselet i Lillesand.
THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

– Siden det nå virker som om politikerne har bestemt seg for at det
skal bygges ett fengsel i Agder, bør
det ligge midt i politidistriktet, slik
at det blir kortest mulig reisevei fra
alle deler av distriktet. Lillesand er
da etter vårt syn det beste alternativet. Det var også vår anbefaling
så tidlig som i 2005, sier Kirsten
Lindeberg i en pressemelding som
er lagt ut på Agder politidistrikts
hjemmeside.
Politimesteren synes det er svært
gledelig at Agders store behov for
fengselsplasser er blitt hørt og at
bygging av ett nytt stort fengsel er
like rundt hjørnet.
5. mai skal Stortinget etter planen avgjøre beliggenhet for det nye
fengselet. Lillesand, Mandal, Evje
og Hornnes, Hægebostad, Vennesla, Froland og Søgne har alle signalisert interesse for å bygge fengselet.
Ifølge en artikkel i Agderposten
24. februar i år skal ordførerne i de
østligste kommunene ha blitt enige
om at Froland er det beste alternativet og at nærmeste konkurrent
blir Lillesand.
– Det er mange gode kandidater.
Når jeg likevel mener at Lillesand
skiller seg ut, og er min klare anbefaling, så er det først og fremst basert på faglige vurderinger, sier
Lindeberg og legger til grunn følgende:
– Kristiansand er den største
byen i agderfylkene, og det er her

Suppleringsvalg
Solbjørg L. Bentsen opplyste i møte
i Råd for funksjonshemmede (RFFU) at hun flytter fra Birkenes
kommune og må tre ut av rådet.
Styret foreslår at 1. varamedlem Alf
Martin Woie blir fast medlem ut
perioden.

Valg til opplæringskontor

Vestregionens opplæringskontor i
Aust-Agder har gitt Birkenes kommune beskjed om at representan-

KLAR ANBEFALING: Politimester Kirsten Lindeberg mener Agders nye fengsel bør bygges i Lillesand. Hun mener faglige argumenter
taler for en lokalisering nær Kristiansand.
det begås mest kriminalitet. Sentralarresten i Kristiansand er vår
hovedarrest, og det er her vi har
flest som sitter. I Kristiansand tingrett behandles flest saker. Skal vi
kunne være effektive, blant annet
unngå tids- og arbeidstap i forbin-

delse med transporter, samtidig
som vi skal ta hensyn til rehabilitering, progresjon og tilbakeføring til
samfunnet, må det nye fengselet
ligge i nærheten av der den tyngste
kriminaliteten skjer, sier hun.
-– De innsatte ønsker også i stør-

re grad enn tidligere å ta utdanning
under soning. Her er nøkkelen
knyttet opp mot utdanningsinstitusjonene. For innsatte vil det også
være av betydning at det er nærhet
til pårørende, eget miljø, helse og
Nav. Ved å bygge fengselet i Lille-

sand mener jeg at alle disse tungtveiende faglige vurderingene vil
være hensyntatt, sier Lindeberg,
som med sin uttalelse støtter opp
under uttalelsen til de fengselsansattes fagforeninger.

tene fra Birkenes er på valg i år. De
ber kommunen oppnevne representant og vare for 2015 og 2016.
Administrasjonen foreslår at Kristian Flaa velges som kommunenes
representant og Hilde Høygilt blir
vara. Begge har i inneværende periode hatt samme verv og er villige
til å ta gjenvalg.

utvalget og planutvalget får saken
på bordet, vør kommunestyret skal
ta endelig stilling til planen 24.
mars. Den gjeldende planen ble
vedtatt i 2011, men på grunn av
flere forhold ønsket man en revidering. Planen trengte spissing og
konkretisering, siden den vedtatte
kommuneplanen var for altomfattende. Arbeidet med revisjonen
startet opp i januar 2013.

ligheter som menn i dagens samfunn.
66 prosent (254 personer) av
dem som har svart mener kvinner
og menn stiller likt i dagens samfunn, mens 34 prosent (133 personer) ikke er enige.
Nå spør vi om du er villig til å
betale mer i eiendomsskatt for å
redde økonomien.

krikevalget ble to lokale kandidater
nevnt. Reidun Nesvik Birkeland er
den eneste lokale kandidaten på
nominasjonskomiteens forslag til
valgliste. I tillegg er Kathrine Tallaksen Skjerdal en av fem prester
som står på valg til den ene plassen
som er avsatt til bispedømmets prester.
Torunn Haugen Jerstad er kandidat til en av fem plass for andre
kirkelige ansatte. Hun representerer riktignok Lund menighet, men
må likevel regnes som lokal ettersom hun bor i Lillesand, er leder av
det lokale menighetsrådet og også
redaktør av Kirkehilsen.

Sluttbehandling
– Kvinner har
av samfunnsplan
Kommuneplanens samfunnsdel skal
til politisk sluttbehandling i Birkenes i løpet av mars. Både tjeneste-

like muligheter

Den siste uken har spørsmålet på
lp.no vært om kvinner har like mu-

Jerstad er også
kandidat

Torunn Haugen Jerstad er også kandidat til årets bispedømmevalg.
Da Lillesands-Posten skrev om

Kommunen positiv til tollbodplaner i Brekkestø
Kommunen er positive
til Brekkestø vels planer
om å tilbakeføre låve og
sjøbu ved tollboden og
gjenoppbygge anlegget

til opprinnelig form,
men anbefaler ikke at
bystyret går inn for aktiv støtte til prosjektet.
SINDRE HAUGEN MEHL
sindre.haugen.mehl@lp.no

GARASJEPORTER
Skred
ddersydd i
200 farger og
30 varianter

Brekkestø Vel har i lang tid arbeidet med å tilbakeføre Tollvesenets
anlegg til opprinnelig form ved å
gjenoppbygge låven og sjøbuen
som ble revet på 60-tallet.

Vil skape uthavnsenter
Tlf.: 04990 - www.scandic.no

Brekkestø vel ønsker å skape et
uthavnsenter og bruke bygningene

til å formidle kystkultur og historie.
Som en del av arbeidet ønsker
styret i Brekkestø vel å få aktiv bistand fra kommunen gjennom et
bystyrevedtak som offisielt støtter
velets planer og medvirkning fra
kommunen i en arbeidsgruppe fra
interesserte politikere og få praktisk hjelp.
– Låven og sjøbua vil egne seg
utmerket som en representant for
uthavnene overfor publikum. Et
senter som formidler vår rike kystkultur bør ligge i Brekkestø, som
med sin unike beliggenhet sentralt
i Agder også har atkomst fra landsiden, en kvalitet de færreste ut-

havnene har, skriver styret i velforeningen i en henvendelse til kommunen.
Tollboden i Brekkestø med tilhørende anlegg ble fredet i 1923.
Det er staten ved Tollvesenet
som er eier.

initiativet, men har ikke ressurser
til å ha en aktiv rolle i tilbakeføring
av bygningene. I arbeidet kan
teknisk sektor bistå med faglige
råd tilsvarende ordinær saksbehandling, heter det i saksdokumentene.

Oppfordrer til dialog

– Ikke godt nok konkretisert

Lillesand kommune mener Brekkestø vel bør gå i dialog med myndigheten om ønsket utvikling av bygningene og foreslår overfor politikerne i bystyret at to representanter blir med i en arbeidsgruppe
som skal utarbeide mandat og
prosjektplan for tilbakeføringen.
– Administrasjonen er positiv til

Kommunen mener planene ikke er
godt nok konkretisert per i dag og
kan derfor ikke anbefale bystyret
å fatte vedtak om aktiv støtte av
Brekkestø vel sine planer.
Administrasjonen ønsker at prosjektplanen og mandatet arbeidsgruppen kommer med skal presenteres for bystyret når det er klart.

