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SALGET AV ÅSANE SKOLE

Jeg hadde en drøm
 Jeg drømte om et hus. Et 
hus med mange rom og et 
yrende liv. Et hus for 
frivillige organisasjoner, 
lag og foreninger.

I ldsjeler i alle aldre og 
med ulike engasjement 
skulle møtes i gangene, 
inspirere hverandre og 

dra veksler på hverandre. Sen-
tralt i huset skulle det være en 
stor kafé. Her kunne folk som 
trengte arbeids- og/eller språk-
trening være i praksis. Maten 
skulle være så billig at alle som 
ønsket å skravle med noen over 
en kaffekopp, ei brødskive el-
ler en tallerken med lapskaus 
kunne gjøre nettopp det. Ka-
feen skulle være en møteplass 
for folk i alle aldre og fra alle 
samfunnslag. Med jevne eller 
ujevne mellomrom kunne det 
arrangeres filosofikafé, språk-
kafé, temakvelder og matla-
gingskurs. 

Og én gang i året: «Del bord 
med minst én du ikke kjenner 
og spis deg mett for 50 kr»-da-
gen. 

Jeg drømte om en «vinn-
vinn sentral» vegg i vegg med 
kaféen. Her kunne man sette 
igjen og/eller få ting og tang. 
Noe én kunne bli glad for å bli 
kvitt, kunne en annen ha gle-
de av å få. På samme vis kunne 
man melde inn «ressurser og 
savn», noe man gjerne kunne 
hjelpe noen med, eller ønske 
seg fra andre. Slik kunne for 
eksempel en godt voksen med 
litt for mye fritid ende opp som 
leksehjelper for et barn med litt 
for lite trygg voksenkontakt. En 
ungdom som ønsket seg hund, 
men ikke kunne få det på grunn 
av allergi i familien, kunne bli 
hundelufter for en eier med litt 
for lange arbeidsdager. 

Jeg drømte om en kjeller som 
skulle inneholde det aller vik-
tigste, det nærmiljøet mitt tren-
ger mer enn noe annet: Egnede 
lokaler for en ungdomsklubb. 
Øvingslokaler for band, dans 
og teater, gamingrom og andre 
rom som måtte til for å trek-
ke til seg ungdom både med og 

uten kjellerstue hjemme. Det 
skulle yre av liv i kjelleren alle 
dager i uka. Ingen skulle fore-
trekke å henge ved kjøpesen-
teret eller bensinstasjonen. In-
gen unge skulle sitte ufrivillig 
hjemme alene. Jeg drømte om 
ei storstue i huset. En scene og 
sal med plass til et par hundre 
mennesker. En scene for kon-
serter, danseforestillinger og 
teateroppsetninger. En sal for 
gaming-eventer, årsmøter og et 
stadig voksende engasjement 
for et levende og inkluderen-
de nærmiljø. 

Det finnes en perfekt tomt for 

dette drømmehuset. Den ligger 
akkurat passe avsides og akku-
rat passe sentralt. Da det ble 
bestemt at den lille nærskolen 
som står på tomta i dag skul-
le legges ned, tenkte jeg at om 
det var aldri så trist, så kunne 
faktisk tomta komme til bed-
re nytte på denne måten. Bare 
vent til det inviteres til innbyg-
gerdialog om den videre bru-
ken av den tomta, tenkte jeg. 
Da skal jeg fortelle om drøm-
mehuset mitt. Jeg skal få dem 
til å se at et slikt hus er fram-
tidsretta. 

Det er relasjonell velferd i 
praksis. Det vil strutte av so-
sial bærekraft, og derfor vil 
det være en smart investering 
i framtida til kommunens stør-
ste bydel. 

Jeg hadde en drøm jeg vil-
le dele. Men innbyggerdialo-
gen uteble. Nå er det bestemt at 
tomta skal selges. For 11 milli-
oner kroner. Fordi kommunen 
trenger penger til investerin-
ger. Jeg skulle så inderlig ønske 
at det var snakk om investerin-
ger som vil bidra til sterke, in-
kluderende lokalmiljø og best 
mulig oppvekstsvilkår for da-
gens unge. Men jeg synes jeg 
hører dem: «In your dreams».
GUNNHILD RUUD LINDVIG 
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 D Jeg hadde en drøm 
jeg ville dele. Men 
innbyggerdialogen 
uteble.  

DEBATT

SKOLESALG

Åsane skole – 
skolestruktur 
og nærmiljø
Mye er sagt og mye er 
skrevet omkring formann-
skapets vedtak om salg av 
Åsane skole.

 ● Dessverre er ikke PP represen-
tert i nevnte utvalg, men vi føler
likevel behov for noen kommen-
tarer både til prosessen, til enkelte 
innlegg i debatten og ikke minst
vår forståelse av den konklusjo-
nen som nå omsider er kommet.

Foranledningen bak hele den-
ne saken ligger flere år tilbake i 
tid i forhold til diskusjon om sko-
lestruktur i Vågsbygd, spesielt 
gjelder det vedtak knyttet til sko-
lestørrelser, antall skoler og ikke 
minst om det skulle være kun en 
gigant(ungdoms)skole med opp 
mot 10 paralleller per trinn. Un-
dertegnede og flere av oss i PP var 
svært aktive i debatten. Nærmil-
jøet var nærmest unisont enig om 
hva de ønsket. Etter mye press var 
derfor gleden meget stor da denne 
saken var en av de viktige sakene 
som ble inngått gjennom den så-
kalte «12-punktsavtalen» som lig-
ger til grunn for innsettelse av bå-
de ordfører og varaordfører.

Nevnte «12-punktsavtale» ble 
signert den 26. september 2019, 
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hvor punkt 6 lyder; «Beholde sko-
lestrukturen i Vågsbygd. Avslutte 
utredningen om 3 stk. 1-10 skoler. 
Avklare Vågsbygd skole avdeling 
Åsane sin fremtid så fort som mu-
lig.»

Gjennom nevnte avtalepunkt så 
ble nærmiljøet hørt, og det ble av-
gjort at bydelen skulle ha en sko-
lestruktur hvor blant annet ung-
domstrinnet er fordelt på minst 
to lokasjoner. Kort tid etterpå ble 
det også vedtatt at avdeling Åsa-
ne skulle legges ned, og overføres 
til avdeling Augland. En følge av 
dette er at Vågsbygd skole i løpet 
av få år vil gjennomføre en bety-
delig modernisering/utbedring. 
En annen følge er naturligvis at 
Fiskå skole også må modernise-
res, men p.t. er dette av uklare (?) 
grunner ikke på plass.

Vedtak om avvikling av Åsane 
er gjort, og det ble for ca 2,5 år si-
den også gjort klart at Åsane sin 
fremtid måtte avklares så fort som 
mulig. Politisk ledelse i vår by be-
står spesielt av ordfører fra Ap, va-
raordfører fra Folkelista, leder av 
by- og stedsutviklingsutvalget fra 
Sp og leder av oppvekst- og kultur-
utvalget fra Ap. Det bemerkes og-
så at nevnte partier, med tillegg av 
SV, MDG og Rødt, helt frem til for 
få måneder siden har sittet med 
flertallet i både formannskapet 
og bystyret. Med ledere på alle 
«bauger og kanter» så er det på-
fallende at nevnte partier ikke har 
gjort noe i forhold til eiendomme-
ne knyttet til Åsane skole, mens 
det først nå (etter 2,5 års ledelse 
og flertall) bes om 2-3 måneder 
ekstra. Hvorfor er ikke dette tatt 
tak i langt, langt tidligere?

Dere har jo hatt «plenty» av mu-
ligheter til å bestemme dette på 
deres «vakt». At dere nå kritiserer, 
blir slik vi ser det ikke riktig, dess-
uten så erfarer vi at kritikken blir 
feil og misvisende, og fokus bør 
helt klart legges på andre viktige 
saker, også når det gjelder skole-
struktur og nærmiljøet i Vågsbygd.

Vi fulgte saken på stream i for-
mannskapet, hvor Demokratene 
sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 
2 (SV) stemmer. Følgende vedtak 
ble fattet; «Ved salg av Åsane sko-
le fra Kristiansand kommune, så 
må det i prosess sterkt henstilles 
til at ny kjøper tilbyr deler av ei-
endommen på regelmessig basis 
til bruk og leie for nærmiljøet i 
Vågsbygd for barn og unge, på et-
termiddags-/kveldstid og i helger.»

Videre ble følgende forslag fra 
Høyre enstemmig vedtatt; «Ad-
ministrasjonen bes fremlegge en 
sak til kulturutvalget om å se på 
utfordringen med samlingssted 
til ungdommer og frivilligheten 
i Vågsbygd.»

At SV velger å stemme mot et 
forslag med en slik sterk henstil-
ling får stå for deres regning, men 
slik vi i PP ser dette, så er begge 
forslagene gode for både nærmil-
jøet i Vågsbygd og for kommunen 
generelt, spesielt ettersom Åsane 
allerede er vedtatt nedlagt.

Forslagene innbefatter slik vi 
ser det at kommunen får inn mid-
ler knyttet til salg, de vil også stop-
pe betydelige driftskostnader, ei-
endommen vil bli oppgradert osv. 
Dernest vil en kjøper måtte tilby 
nærmiljøet (om nærmiljøet vil?), 
spesielt barn og unge, bruk av ei-
endommen, trolig som et slags 
«bydelshus». I tillegg må nå kul-

turutvalget se nærmere på sam-
lingssted for ungdom og frivillig-
het i Vågsbygd. Endelig skjer det 
noe, og det er gode ting på gang i 
Vågsbygd, åpenbart preget av god 
medvirkning.

Vi i PP ønsker økt innsats på 
skole og barnehage i alle bydeler 
i kommunen. Vi ønsker å lytte til 
barna, foreldre, lærere, ansatte og 
forskning. Vi vil at barna skal bli 
sett, og at det er barna som er i fo-
kus, vi ønsker at barna skal ha sta-
bilitet, og vi ønsker derfor ikke sto-
re omveltninger for et nærmiljø.

Ting skjer helt klart i Vågsbygd, 
og i våre øyne blir det feil slik en-
kelte partier nå påpeker i forhold 
til salg av Åsane. En ny kjøper vil 
måtte ta hensyn til nærmiljøet. 
Det som derimot nå bør ha sterkt 
fokus er hvordan øvrige lokasjo-
ner kan og bør brukes? Dagens 
samfunnshus? Idrettshaller? Øv-
rige skolelokasjoner, blant annet 
en modernisert Vågsbygd skole? 
Og ikke minst, når skal Fiskå sko-
le få sin sårt tiltrengte modernise-
ring, eller er det slik at denne ut-
settes i påvente av et nytt politisk 
flertall hvor de store, såkalte «sty-
ringspartiene» (herunder bla AP, 
Høyre, Sp og KrF) nok en gang skal 
forsøke å legge denne ned? Nær-
miljøet bør åpenbart fokusere på 
slike saker – før det er for sent.
JØRGEN PETTERSEN,  
fast representant oppvekstutvalget, PP
SVEIN-HARALD MOSVOLD 
KNUTSEN, fast bystyrerepresentant PP

ØKONOMI

Drivstoffpriser

 ● At prisene på drivstoff har vært-
på et svært høyt nivå, er både poli-
tikere og «vanlige folk» enige om.

Men hvordan problemet skal lø-
ses, er en helt annen sak.

Hvis våre folkevalgte blir ferdig 
med å vurdere situasjonen, så skal 
det vel settes ned en hurtigarbei-
dende komité. Ser for meg at dis-
se som bestemmer har god øko-
nomi. Da er det lurt å gi støtte med 
skattelette. Da får jo de også glede 
av statsstøtten. For selv har de jo 
elbil og trenger ikke diesel. Snak-
ker om å male sin egen kake. Å ta 
vekk en del av avgiftene vil helt sik-
kert være en altfor enkel løsning.
DAG HENRY KARTVEIT 
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HELSETILBUD

Fastlege- 
mangel
Er Kristiansand kommune 
like handlingslammet som 
regjeringen i dette landet? 

 ● Vi har et legesenter her i Vågs-
bygd som hadde 4 fastleger. Da 1
sluttet måtte de resterende 3 over-
ta 900 pasienter. Det ble 300 på
hver i tillegg det de hadde fra før. 
Det har stått en vakant stilling le-
dig i to år, uten at det har vært en 
eneste søker. Det har gått på skif-
tende vikariater og det er ikke bra 
i lengden. At disse 3 leger har fått 
900 «kunder» flere, sier seg selv
er nok. De har prøvd å gjøre hel-
semyndighetene oppmerksom på 
de utfordrende problemer de sli-
ter med, men får ikke gehør.

Nå ser det ut til at senteret kan 
bli lagt ned på grunn av handlings-
vegring i de ansvarlige organene. 
Det skal utredes og behandles og 
så skal de se hvilken tiltak de even-
tuelt kan ta.

Da er det fare for at disse lege-
ne allerede er reist og senteret lagt 
ned. I andre deler av dette fylket 
har de forstått det og tatt proble-
met på alvor. Saken løst. Amen.
FRANK VAN DER KLEI
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