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vi spør fordi vi var til stede på 
deler av tirsdagens kommune-
styremøte sist uke. Der under-
streket ordføreren at det var et 
veldig stort sakskart, faktisk 
kanskje det største i hans tid 
som ordfører. Og sakskartet 
inneholdt til overmål mange 
svært store og vanskelige saker.

La oss derfor referer litt fra 
møtet:

innLedningsvis gjør vi føl-
gende klart: vi var der som til-
hørere for å overvære behand-
lingen av: «skal/skal ikke gå vi-
dere i planleggingen, og deret-
ter sende saken om regulering 
og utbygging i vernet sone i 
Lyngør, til høring». Dette var en 
av disse store sakene ordføre-
ren hadde bebudet. Det bekref-
tet i alle fall Høyres Erling Holm 
også i innledningen av sitt inn-
legg. Han minnet om at saken 
var veldig komplisert og van-
skelig, og at det var mange 
skjær i sjøen; opptil flere lover, 
og at avvik i henhold til plan-
verket ikke er kurant. Imidler-
tid ville Høyre gå videre med 
saken på dette tidspunktet. 

dereTTer kom Svein Olav 
Hageli fra Arbeiderpartiet og 
viste med all tydelighet i sitt 
innlegg, at dette ikke var greit, 
og ga mange argumenter, som 
motstanderne av å stoppe sa-
ken, hadde mulighet for å kom-
mentere. Ap støttet ikke videre 
arbeid nå, han etterlyste kom-
munikasjonen med lokalbe-
folkningen under arbeidet med 
saken, og reiste tvil om å legge 
fram en plan som samsvarte 
dårlig med kommunens eksis-
terende planer for stedet.

så siTTer vi der og venter, da. 
På resten av partienes begrun-
nelser og stemmer.  Man hadde 
nemlig hatt en runde med litt 
meningsutveksling både når 
det gjaldt kommunefysiotera-
peuter, betongverk med mer. 
Den sistnevnte var stor, og det 
var tilhørere som ventet på av-
gjørelse. Vet ikke om de ble 
særlig klokere av kveldens be-
handling. Men det er en annen 
historie.

For Lyngør ble ikke behand-
let to ganger. Lyngør ble be-
handlet en gang, og bare Høyre 
og Arbeiderpartiet begrunnet 
sine standpunkter. Det er en 
selvfølge for et kommunestyre i 
et demokratisk land. Hvordan 
får vi ellers vite hvorfor?

så gjensTår vår lille etter-
skrift:

vår hisTorie er Lyngør. Både 
generasjonshistorie i mange 
slektsledd, grunnleggende his-
torie om menneskene og slek-
tene, vi bor i Lyngør og vi lever 
godt, vi gleder oss over at gene-
rasjoner har tatt vare på stedet, 
og gjort det til en av landets 

mest kjente og vakreste uthav-
ner, med stor verneverdi.  Så 
stor at det finnes vernebestem-
melser for nær sagt alt. Vi har 
Bygningsvern, vi har Vern av 
Natur, Landskap og Friluftsom-
råde, Skjærgårdsparkbestem-
melser og snart Raet Nasjonal-
park. Vi prøver å verne. For de 
som lever i Norge, i Tvede-
strand, i Lyngør, våre barn og 
barnebarn, dine barn og barne-
barn, for deg og oss! Vi er pre-
tensiøse på vegne av vår lille 
øygruppe. Og som mange, fast-
boende og ikke fastboende, er 
vi stolte av, og tar vare på stedet 
med pietetsfølelse. 

deTTe er summen av hva 
Lyngør er. Det er summen av 
vakker natur, historisk og vel-
holdt bebyggelse i stort om-
fang, det er hav, det er fugleliv, 
det er båtliv, det er mennesker, 
det er dyr. Det er summen vi vil 
verne!

Takk For oppmerksomheten!
Jon A STeffenSen

SidSel Werner
fredrik Sørvig 

vigdiS løvdAl

LeserinnLegg

Om den store saken - 
som ble usynlig? 

Lyngør: Artikkelforfatterne etterlyser en bredere politisk debatt 
da saken om utbygging ble behandlet i kommunestyret sist uke.
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synspunkTer

nrk skal fortsatt finansierers gjennom kring-
kastingsavgiften, i hvert fall ut denne stortings-
perioden. Det er en av konklusjonene som 
trekkes i stortingsmeldingen om allmennkring-
kasting som kulturminister Thorhild Widvey (H) 
presenterte fredag.
statsråden varsler imidlertid at et ekspertut-
valg skal få i oppgave å utrede ulike offentlige 
finansieringsmodeller for NRK, og så vil regje-
ringen komme med forslag til hvordan den 
framtidige finansieringen bør være.
reg jeringen trekker opp grensene for NRKs 
virksomhet og legger til rette for «en vital 
privatfinansiert kringkastingssektor». Kulturmi-
nisteren poengterer at hun vil ha en ny avtale for 
en kommersiell allmennkringkaster, noe som i 
realiteten betyr en ny avtale med TV 2 etter 2016.
i lys av den teknologiske 
utviklingen er det klokt å 
utrede alternative model-
ler for finansiering av NRK. 
Samtidig er det nødvendig 
å minne om at kringkas-
tingslisensen, etter vår og 
manges mening, fungerer 
godt i dag. Antall lisensbe-
talere øker hvert år, og i 
prosent mer enn befolkningsveksten. Derfor vil 
kringkastingsavgiften være en enkel og fornuftig 
ordning i mange år framover.
alternativet kan være å innføre en husstandav-
gift eller å finansiere NRK over statsbudsjettet. 
Den siste løsningen er det gode grunner for å 
advare mot. En årlig politisk budsjettkamp om 
NRKs inntekter vil fort kunne bli en uforutsigbar 
ordning. Videre vil det være uheldig om det 
skapes bindinger som rokker ved NRK som en 
uavhengig medieinstitusjon. Vi må slå ring 
rundt de faktorer som støtter opp om det gode 
omdømmet som NRK har.
nrk må settes i stand til å gi et godt tilbud både 
i bredde og på såkalte smale områder. Det vil 
naturlig nok koste. Vi merker oss regjeringens 
klare signal om at statskringkastingen ikke kan 
forvente å få full kostnadskompensasjon i årene 
som kommer. 
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