Politikere og politikere......
Det har vært stort press på kommunalminister Liv Signe Navarsete. Hun mottok et
armbånd fra Aker den gang hun døpte MF
Bergensfjord. Ferja som frakter biler og folk
mellom Halhjem og Sandvikvåg. Gaven skal ha
en verdi på 26 500 kroner.
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En sorgtynget minister har for lengst innsett tabben, og hun var rask med å
beklage. Liv Signe ser alvoret. Det er godt synlig der TV-kameraene zoomer inn
hennes følelser. Ubønnhørlig og usminket. Og der kommentatorene spyr ut
fordømmelse og arrogant etterpåklokskap. Aftenbladet er godt representert med
et tosifret antall artikler i sine papir- og nett- utgaver. Her er det viktig å delta.
Dama har hatt god tid til å rydde opp. Ja, hun skulle selvfølgelig ikke mottatt
armbåndet. Dårlig dømmekraft, og nok et eksempel på en toppolitiker som
mangler nødvendig bakkekontakt. Navarsete har en jobb å gjøre for å bygge ny
tillit.
Her lokalt har samme Aftenbladet
hatt et par innslag i anledning samferdselsminister Magnhild Kleppas
søknad om byggetillatelse for bolig,
anneks, naust og brygge på prestegården i Hjelmland kommune.
Ministeren har på tross av reguleringsplan og områdets byggestil fått
anledning til å bygge seg et funkishus med tilhørende herligheter. På
tross av rådmanns, fylkesmanns og
fylkeskommunens innsigelser. Sjøhuset ble trukket fra søknaden like
før vedtak. Rett skal være rett.
På spørsmål om det ikke hadde vært greiest å holde seg til gjeldende
reguleringsplan, svarer ektefellen Arne: Da er det tvilsomt om det ville bli noe
nybygg. Det er en vanskelig tomt. Den er smal og har vanskelige sol- og
lysforhold. Han vektlegger også at ingen naboer har protestert.
En ubebyggelig tomt er ved enkel synsing og
håndsopprekking gjort bebyggelig. Magnhilds
dispensasjon er gitt med knappest mulig
flertall, der flertallet i flertallet skal tilhøre
Magnhilds eget parti, Senterpartiet. Har
Magnhild også fått en gave fra sine venner i
hjelmelandpolitikken? Om så er, hvilken verdi
har så den gaven?
De to sakene er på flere måter forskjellige.
(Ser her bort fra Magnhilds 'dåpsgave'.)

Er nå tomta så mye ulik naboenes?

Kleppas har ikke gjort annet enn det vi alle kan: Søke om dispensasjon fra en
reguleringsplan. Men saken gjelder ikke søknaden. Det reageres fordi
flertallspolitikerne gir Kleppa en mulighet det er tvilsomt om Hvermannsen ville
fått. Eller ville han fått den?
Spørsmålet besvares best av den erfaring folk har med Hjelmeland kommune.
Klagesakene var mange på møtet som godkjente Kleppas byggesøknad. Det gir i
det minste en indikasjon. Eller er det så enkelt i denne kommunen at hvis
naboene ikke har innsigelser, så overstyrer det dyrt kjøpte reguleringsplaner?
Eller, ville naboklager egentlig hatt noen betydning?
Praksis rundt plan og bygningsloven varierer. Jeg har ikke all verdens
erfaring, men nok til å si at Aftenbladets dekning av de to senterpartifruenes
saker, ikke står i forhold til de reelle problemene. Navarsetes feiltrinn er
åpenbart. Alle ser det. Da er det lett å henge seg på bulevardavisenes "korsfest!,
korsfest!". Kleppas nytte av egen posisjon kan lettere tildekkes og krever mer av
en sannhetssøkende journalist. Selv om selve saken er mer dagligdags.
Aftenbladet rettferdiggjør den 9. september en restriktiv fylkesmann. Vinglete
lokalpolitikere må holdes i ørene. Men kan og vil en overarbeidet fylkesmann
gjøre noe med 'kleppa-problematikken'? Han synes mer opptatt av om ting
gjøres formelt riktig: Kleppa må fremme en ny reguleringsplan, sier han. At
ministeren får en rett andre ikke ville fått, er ikke i hans vurderinger. Og da er vi
like langt. Selv om vel også det er ulovlig?

Tomta er visst bred nok til både hus og anneks?
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