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6/20 Vidar Kleppe: forbud for ansatte å bruke burka og niqab på 

jobb 
 

Ærede fylkesordfører 
 
Etter Demokratenes mening er det viktig at Agder fylkeskommune allerede nå vedtar 
et forbud for alle ansatte i den nye fylkeskommunen å bruke burka og niqab på Jobb. 
Er fylkesordføreren enig med Demokratene i dette? 
 
Vidar Kleppe 
Demokratene 

 

Fylkesordførers svar: 
 

Dette er ikke en aktuell problemstilling da det er ingen ansatte som i dag bruker 

burka eller niqab. Hvis dette skulle bli aktuelt i Agder fylkeskommune vil saken bli 

behandlet i administrasjonsutvalget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/20 Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Fyrvoktere ved Lindesnes 

fyr 
 

 

Ærede fylkesordfører 

Lindesnes fyr som er et ev Norge eldste fyrer med en unik historie som går tilbake til 

den 27.februar 1665, da det første fyrlyset ble tent. Det er derfor "historieløst" og trist 

å konstatere at når den ene av to fyrvoktere nå slutter ved Lindesnes fyr, så blir 

stillingen trukket inn. Ja, Kystverket burde skamme seg - og det er heller ikke sikkert 

at den siste fyrvokteren i Norge ved Lindesnes fyr, får fortsette etter jul. 

  

Demokratene mener bestemt at Agder fylkeskommune snarest må ta et initiativ for å 

få på plass et spleiselag - som gjør at Lindesnes fyr også i fremtiden skal ha ansatte 

fyrvoktere som det eneste stedet i Norge. Er fylkesordføreren enig med Demokratene 

i dette?   

Kristiansand 14. august 2020  
 
Vidar Kleppe  
Gruppeleder for Demokratene i Agder fylkesting 

Fylkesordførers svar: 
 

Fyrmuseet styre og administrasjon med god støtte av Fylkeskommunen jobber bredt 

både mot Kystverket og det nasjonale politiske miljø for at stillingene med 2 

fyrvoktere som går i turnus, skal videreføres. 

 

Begrunnelsen for dette fundamenteres i 3 viktige poenger: 

- Det sikkerhetsmessige  

Publikum besøker området langt utenfor fyrmuseet åpningstider. 

- Det omdømmemessige 

Lindesnes Fyrmuseum er ledende i Kystverkets etatsmuseer, og poenget med å vise 

historien om fyrvoktertjenestens viktige rolle i utvikling av norsk sjøfartshistorie. 

- Det praktiske arbeidet ved fyret 



Bygninger og området rundt ligger på et av de mest værutsatte steder vi har. 

Løpende vedlikehold er helt nødvendig. Fyrvokterne bidrar med service og 

vedlikehold. 

 

Fylkeskommunen er kjent med at Kystverket er under omorganisering, og skal lande 

en ny organisasjon fra 1. januar 2021. Som en del av omorganiseringen står 

fyrvokterordningen som i dag finnes ved Lindesnes i fare for å bli avviklet. 

Fyrvoktertjenesten ved Lindesnes fyr tilhører en unik kultur og tradisjon langs 

norskekysten. En helt er delvis avvikling av denne vil medføre flere negative 

konsekvenser. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet har derfor sendt en 

henvendelse til Kystverket for å påpeke viktigheten av å beholde fyrvoktertjenesten – 

både med hensyn til den stolte og tradisjonsrike historien stillingene representerer, 

men også det sikkerhetsmessige fyrvokterne ivaretar ved å være på stedet. 

 

Fylkesordfører stiller seg bak uttalelsen under som er sendt Kystverket fra 

hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet: 

 

Fremtiden for Lindesnes 

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder er kjent med at Kystverket 

er under omorganisering, og skal lande en ny organisasjon fra 1. januar 2021. I den 

forbindelse ber herved Hovedutvalget om at Kystverket viderefører 

fyrvokterordningen ved Lindesnes Fyr som nå, med to fyrvoktere i turnus.  

Lindesnes Fyr er et unikt kulturmiljø og landemerke. Lindesnes fyrmuseum er et av 

Kystverkets fire etatsmuseum, Kystverkmusea, og har det koordinerende ansvaret i 

dette nettverket.   

Kystverket har ansvaret for Kystverkmusea, og vern gjennom bruk er en sentral 

føring for dette arbeidet. Lindesnes fyr er i aktivt bruk både som fyr, som kontor for 

etatsmuseet, som museum/besøksmål og som friluftsområde. Fyrvoktertjenesten har 

ulike og viktige roller knyttet til alle disse momentene, og kan på mange måter 

betraktes som navet i hjulet Lindesnes fyr. 

Hovedutvalget mener at en hel eller delvis avvikling av fyrvoktertjenesten ved 

Lindesnes fyr vil medføre en lang rekke negative konsekvenser.  Fyrvoktertjeneste i 

turnus ved Lindesnes fyr vil bidra til å:  

• Sikre kvaliteten på anlegget. Fyrvokterne er håndverkere med kompetanse på 

vedlikehold etter vernekriteriene. Lindesnes Fyr er et svært attraktivt besøksmål på 

Sørlandet, og bare Dyreparken har flere besøkende. Av fyrene i Norge er Lindesnes 

det mest besøkte! Det er derfor viktig for alle at vedlikeholdet er kontinuerlig, for å 



hindre etterslep og at anlegget ikke fremstår forfallent. Som for fyrstasjoner flest, må 

vedlikeholdet tilpasses et omskiftelig vær. I perioder kan mye gjøres utendørs, i 

andre perioder er det ikke mulig oppholde seg utenfor døren. Daglig tilstedeværelse 

må anses som avgjørende for å ha mulighet til å opprettholde det kvalitative nivået 

på all bygningsmasse og uteområde. Dette er viktig for omdømmet til stedet og de 

involverte parter, ikke minst for eier Kystverket. 

• Opprettholde den unike kulturen og tradisjonen med fyrvoktere langs 

norskekysten. Lindesnes fyr ble etablert i 1656, og fra tidlig 1700-tall har det vært 

kontinuerlig tilstedeværelse av fyrvoktere her. Fyrvokterne på Lindesnes fyr er i dag 

de siste i aktiv tjeneste, og kan formidle den stolte fyrvoktertradisjonen her i Norge. 

Det er ofte fyrvokterne som blir intervjuet, og omtalt når skjer noe ved Lindesnes fyr. 

Det er levende formidling å ha fyrvoktere på stedet, og det hever kvaliteten for de 

besøkende til området og museet.  

• Opprettholde en sikker drift. Formelt er det utfordringer rundt driften av 

fyrmuseet uten fyrvoktere ansatt i Kystverket. Blant annet tilligger det fyrvokterne å 

drifte tåkeluren, Norges siste operative diafon. Sikkerheten for slike anlegg ligger hos 

Kystverket, og slik må det være.  

Til slutt vil utvalget påpeke at det er sikkerhetsutfordringer som blir godt ivaretatt ved 

at det er fyrvoktere i turnus. Lindesnes fyr hadde i fjor 84.000 besøkende. Disse 

kommer både i og utenfor museets åpningstider. Terrenget her er utfordrende, og det 

er attraktivt for mange å besøke området når det er skikkelig uvær. Derfor er det 

svært betryggende at vakt/oppsyn alltid er på stedet, og dette ivaretar en 

fyrvoktertjeneste i turnus på en meget tilfredsstillende måte. Fyrvokterne har 

overoppsyn med alt fra full parkering med bobiler om sommeren til ubetenksomme 

besøkende i storm i januar. Når det uventede skjer, og det skjer, er fyrvokteren der 

for å kunne ta hånd om situasjonen. Dette er en sikkerhet for både Kystverket som 

eier, museum, kommune, lokalt politi og redningsapparat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8/20 Interpellasjon fra Mirell Høyer-Berntsen: Nødvendig 

oppfølgning i forhold til psykisk helse hos elever på videregående 

skoler i Agder 
 

Interpellasjon til fylkesordføreren angående nødvendig oppfølgning i forhold til 

psykisk helse hos elever på videregående skoler i Agder 

Resultater fra Ungdataundersøkelsen i Agder 2019 og ettervirkninger fra 

Koronapandemien viser en økning i psykiske plager hos ungdom i Agder. Noen har 

oppgitt at de seriøst har vurdert å ta sitt eget liv, mange føler på stor grad av 

ensomhet, og flere enn tidligere har forsøkt rusmidler. I tillegg har omfanget av 

selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager økt for både gutter og jenter. 

Undersøkelser viser også at det er systematiske sosioøkonomiske forskjeller i 

ungdommenes helse, livskvalitet og levekår der ungdom fra familier med lav 

sosioøkonomisk status skårer lavere på nesten alle områder.  

At helsedirektoratet peker på at sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for å 

utvikle psykiske lidelser, bekrefter alvoret. Unge med psykiske plager, som ikke klarer 

å gjennomføre videregående utdanning, står i fare for å falle utenfor arbeidslivet og 

oppleve reduserte levekår. Noe som igjen vil påvirke helse og livskvalitet. For å 

hindre en slik utvikling blant unge i Agder er det derfor viktig at skolehelsetjenesten er 

godt rustet for å hjelpe elever til gjennomføring av utdanningen. 

Spørsmål: 

1. Hvilke konkrete tilbud har elvene i de videregående skolene i Agder i dag med 

tanke på hjelp og oppfølgning av psykiske plager og utenforskap?  

 

2. Hvordan jobbes det i Agder for at elevene på videregående skal ha lik tilgang 

på nødvendige og kvalifiserte ressurser som helsesøster, samtaletilbud og tverrfaglig 

oppfølgning?  

 

3. Hvilke fremtidige planer har man for å sikre at flere får den helsefaglige og 

tverrfaglige oppfølgningen de trenger for å fullføre videregående opplæring? 

 

4. Er det videregående skoler i Agder som står i fare for å miste sine tilbud eller 

få redusert sine tilbud for slik oppfølgning? 



 

5. Foreligger det planer for å i fremtiden ha tilgjengelige ressurser som 

psykiatrisk sykepleier eller psykolog?  

Agder, 04.10.2020 

Mirell Høyer-Berntsen 

SV 

Fylkesordførers svar: 
 

I forbindelse med behandling av økonomiplan 2020 -2023 ba fylkestinget om en sak 

med oversikt og evaluering av det arbeidet fylkeskommunen har innenfor 

forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i dag. Ingen av dagens 

ordninger opphører før fylkestinget har gjort en vurdering hva som skal videreføres. 

Fylkestinget ønsker å presentere ulike løsninger for å sikre at elevene har 

ressurspersoner på skolen å snakke med når de trenger det. Fylkestinget ber også 

om en vurdering av å innføre programmet VIP Makker på de skolene som ikke har 

det. Dette arbeidet er igangsatt og en bredt sammensatt arbeidsgruppe skal tidlig i 

2021 legge frem en sak til hovedutvalg for utdanning og kompetanse. 

Saken skal vise hvordan arbeid/oppgaver innenfor forebyggende arbeid knyttet til 

psykisk helse og mobbing utføres i dag og på bakgrunn av en evaluering foreslå 

hvordan arbeidet skal organiseres/utføres. Flere av spørsmålene som etterspørres 

under vil derfor få en grundigere behandling når saken legges frem. 

 

Spørsmål: 

1. Hvilke konkrete tilbud har elvene i de videregående skolene i Agder i dag med 

tanke på hjelp og oppfølgning av psykiske plager og utenforskap? Elevenes tilbud er 

dels gjennom daglig møte med fylkeskommunalt ansatte på skolene for å ivareta 

elevene med små og store utfordringer. Der det er større utfordringer finnes dedikerte 

ansatte for mer oppfølging, og ved mistanke om behov for helsehjelp kan de bli bedt 

om å bruke kommunens helsetilbud som dels er å finne på skolen med en 

helsesykepleierressurs, men i hovedsak utenfor skolen med kommunenes ulike 

helsetilbud. Kommunenes tilbud varierer mye ut fra kommunestørrelse.  Agder 

fylkeskommune har også et psykososialt ressursteam med tre psykologer som 

arbeider med flere tilbud for både elever og ansatte. I tillegg finnes mange gode 

digitale løsninger ungdommen kan bruke, eksempelvis «Snakk om psyken» gjennom 

Blåkors som Agder fylkeskommune støtter gjennom et av fire prosjekt i 

Folkehelseprogrammet. Der drives en anonym chattetjeneste fra kl 15-21 søndag – 



torsdag som drives av helsepersonell som ungdom i hele Norge kan søke. Røde 

Kors og Mental Helse driver tilsvarende tjenester digitalt eller på telefon.  

 

2. Hvordan jobbes det i Agder for at elevene på videregående skal ha lik tilgang 

på nødvendige og kvalifiserte ressurser som helsesøster, samtaletilbud og tverrfaglig 

oppfølgning? Så lenge ansvar for helsehjelp er lagt til kommunene er det ikke lett for 

fylkeskommunen å sørge for at dette blir likt. Men alle kommunene må forholde seg 

til de samme lovkrav med å tilby forsvarlige tjenester. Fra tidligere har vi innhentet 

oversikt over hvilke ressurser kommunene bruker på skolehelsetjeneste. Dette 

planlegges det å gjøre kommende år slik at vi kan utfordre kommunene på lik tilgang 

på kvalifiserte ressurser.  Behov for helsetjenester er vanskelig å definere, ofte blir et 

hvert behandlingstilbud fylt opp av brukere uten at det nødvendigvis gir stor gevinst. 

Helsetjenesten arbeider etter LEON-prinsippet. LEON står for Lavest Effektive 

Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør 

foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. 

 

3. Hvilke fremtidige planer har man for å sikre at flere får den helsefaglige og 

tverrfaglige oppfølgningen de trenger for å fullføre videregående opplæring? Her 

viser jeg til den planlagte saken som legges frem til politisk behandling tidlig i 2021. 

 

4. Er det videregående skoler i Agder som står i fare for å miste sine tilbud eller 

få redusert sine tilbud for slik oppfølgning? Etter oppstart av Agder fylkeskommune i 

2020 er vi ikke kjent med at det er foretatt noen endringer i tilbudet fra de kommunale 

tjenestene. I tidligere Aust-Agder fylkeskommune er ordningen med psykiatrisk 

sykepleier avsluttet, men Psykososialt ressursteam er utvidet til 3 psykologer og 

dekker nå alle de videregående skolene. 

 

5. Foreligger det planer for å i fremtiden ha tilgjengelige ressurser som 

psykiatrisk sykepleier eller psykolog? Vi mener fylkeskommunen ikke bør påta seg et 

ansvar vi ikke har. Ansvaret for tilstrekkelige helsetjenester ligger i kommunene. Hvis 

vi ønsker å styrke helsetilbudet i kommunene bør dette skje gjennom 

fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og bruke vår understøtterrolle mot 

Agders 25 kommuner. Det tilbudet som er i regi av psykososialt ressursteam har som 

oppgave å hjelpe elevene å mestre skolehverdagen. Teamet gir ikke behandling, 

men kan hjelpe til å lose eleven inn til behandling. 

 

 



 

 

 

Vedlegg: Psykososialt ressursteam 

Informasjon om tilbud til elever og ansatte for skoleåret 2020/2021 

Psykososialt ressursteam 

PPTs psykososiale ressursteam (PSR) består av tre psykologer som bistår skolene i 

arbeidet med å gjøre det psykososiale miljøet på skolen stadig bedre. Slik kan 

teamet fremme elevenes helse og trivsel og dermed både øke læringsutbytte og 

bidra til å forebygge skolefravær. 

Teamets fokus er på å utvikle både skoleansattes og elevers kompetanse på 

hvordan vi kan fremme god psykisk helse og læring. Dette fordi vi vet at det er en 

felles innsats fra alle direkte og indirekte medlemmer av skolehverdagen som 

påvirker hvordan elevene har det på skolen. Denne erkjennelsen gjør også at bidrag 

fra teamets side vil kunne involvere ulike nivåer av systemet rundt elevene, som for 

eksempel klassen, foreldregrupper, lærere, og også andre ansatte på skolen. 

 

Elevrettede tilbud 

Kompetanseutvikling for større grupper av elever når det ønskes fokus på for 

eksempel livsmestring, psykisk helse, læringsmiljø eller lignende, rettet mot alle 

elevene på skolen, aktuelle linjer eller trinn, eller utvalgte grupper som for eksempel 

elevrådet eller russen. 

Gruppedialog om livsmestring for grupper av elever med psykiske vansker  

når skolen, ofte ved helsesykepleier eller rådgiver, ønsker at en selektert gruppe av 

elever skal tilbys å møtes med en av teamets psykologer og ha dialog om hvordan 

man kan mestre psykiske vansker og vanskelige følelser, over en eller flere ganger.  

 

Lavterskel avklaringssamtale med psykolog for enkeltelever 

når en elev strever med å mestre skolehverdagen, og skolen og eleven ønsker å 

drøfte med en av våre psykologer for å hjelpe skolen med tilrettelegging, og eventuelt 

lose eleven inn til helsetjenestene. 

 

 



Elevrådskolering 

En tre-økters kursrekke for elevråd, utviklet i samarbeid med tidligere elevråd og 

deres skoler. Teamet jobber med rollebevissthet og betydningen av å bygge gode 

fellesskap og å forebygge utenforskap, og hver enkelt tillitsvalgt gjennomfører 

fellesskapsbyggende aktiviteter i sin klasse mellom kursøktene.  

 

Ansattrettede tilbud 

Kompetanseutvikling for grupper av ansatte 

når det ønskes et felles fokus hos ansattgrupper i formen kurs/undervisning. Kan for 

eksempel rettes mot alle ansatte på skolen, kontaktlærere, eller utvalgte lærerteam. 

Eksempler på temaer: 

• Ungdom og psykisk helse – status 

• Kaldt hode – varmt hjerte: Hvordan man kan styrke læringsmiljøet i 

klasserommet gjennom å bevisst bruke egen relasjonskompetanse 

• Hvordan klassens time kan brukes til arbeid med klassemiljøet 

• Hvordan forstå og møte elever med utfordrende adferd 

• Hvordan forstå og møte elever med spesifikke psykiske lidelser 

• Hvordan legge til rette for den gode elevsamtalen 

• Selvivaretakelse 

 

Bistand i konkrete saker 

når skolen ønsker bistand for eksempel ved spørsmål om klassemiljø, enkeltelever, 

9A-saker, teamsamarbeid og så videre.. 

 

Bistand i annet system-/utviklingsarbeid 

når skolen ellers ønsker psykologfaglige innspill, for eksempel på planer for elevenes 

psykososiale miljø, rutiner og strukturer rundt lærersamarbeidet. 

 

 

 



9/20 Interpellasjon fra Dag Eide: Frislepp av Taxi løyvene 
 

Innen 1 ½ måned vil det ikke lenger være krav til taxi løyve og taxi sentral m.m. I den 

forbindelse har jeg følgende spørsmål til Fylkesordføreren: 

 

• Hvilke konsekvenser får dette for den allerede etablerte taxinæringen på 

Agder?  

• Vil fylkeskommunen ta grep for at passasjerene skal kunne føle seg like trygge 

på å ta taxi med en rekke nye selskaper underlagt et annet kontrollregime?  

• Hvordan vil han sørge for at man ikke svekker den beredskapen taxibransjen 

utgjør? Vil Fylket jobbe med forsterket innsats mot svart arbeid i næringen og sosial 

dumping, som følge av liberaliseringen?  

• Vi skal ta i bruk hele Agder, hvordan ser Fylkesordføreren at denne reformen 

vil slå ut i distriktene? 

 

Kristiansand, 17.09.2020 

Dag Eide 

Agder Arbeidsparti 

Fylkesordførers svar:    
 

• Den nye yrkestransportloven som gjelder fra 1. november 2020, gir sentralene 

større frihet til å inngå samarbeid med løyvehavere og større mulighet til å 

dimensjonere antall løyver ved sentralene. Det forventes at dette vil ha en positiv 

effekt for etablerte aktører i næringen. Det vil bli en endring av tilbudet, og vi ser 

allerede nå at nye tilbud er under planlegging. For løyver i distriktene som ikke har 

vært tilknyttet sentral gir ny yrkestransportlov mulighet til å drive drosjevirksomhet på 

deltid kombinert med annet yrke. Bortfall av driveplikten vil trolig føre til et bedre 

drosjetilbud på tidspunkter med god omsetning, mens vi i noen områder med få 

oppdrag kan få et dårligere tilbud siden det ikke lengre er kjøreplikt.  

 

• Løyveplikten for å drive persontransport mot vederlag utenfor rute med 

motorvogn registrert for inntil ni personer videreføres. Løyvehaver må fremdeles 

oppfylle krav til vandel, økonomi og varig virksomhet i Norge. Krav om 

fagkompetanse blir fjernet for løyvehaver, men blir i stedet innført for sjåfører for å 



sikre viktig kompetanse som førstehjelp og hvordan behandle personer med nedsatt 

funksjonsevne. Sjåfører må fremdeles ha gyldig kjøreseddel utstedt av politiet som 

vurderer skikkethet til å utføre persontransport mot vederlag. 

 

Kontrollregimet for drosjenæringen etter 1. november 2020 vil være det samme både 

for nye og etablerte selskaper. Agder fylkeskommune vil som tidligere følge opp 

løyvehavere innenfor det regelverket fylkeskommunen skal følge opp.   

 

• Den største inntektskilden til drosjenæringen i distriktene er offentlige 

transportoppdrag slik som skoleskyss, pasientreiser og TT-transport. Dette utgjør 

mange steder mellom 70 og 90 prosent av inntektsgrunnlaget. Slike kontrakter 

inngås gjennom anbudsprosesser. Disse kontraktene vil være viktige for at det skal 

være et drosjetilbud i distriktene. Det vil derfor være viktig at offentlige instanser 

samordner sine innkjøpsbehov for å bidra til et samlet best mulig tilbud i distriktene. 

Utfordringen er at det ikke er kjøreplikt utenom det som inngår i kontraktene. Med de 

kravene som skal gjelde for den nye løyveordningen har fylkesordfører ikke grunnlag 

for å tro at det kan bli mer bruk av svart arbeid eller sosial dumping som følge av 

endringene i lovverket. 

 

• Drosjenæringen er viktig for å sikre transporttilbudet i distriktene. 

Fylkeskommunen kan som løyvemyndighet tildele ett eller flere selskaper enerett i 

kommuner hvor markedet ikke gir et godt nok drosjetilbud. Enerett gir rett til å kjøre 

enkeltturer med drosje i egen kommune, men ikke kjøring inn og ut av kommunen. 

Enerett gir heller ikke automatisk annen kontraktskjøring som TT, pasientreiser eller 

skoleskyss. Eventuell innføring av enerett med krav om døgnåpent drosjetilbud vil 

utløse krav om fylkeskommunal betaling. Det er foreløpig ikke vurdert om det er 

områder i Agder hvor en slik ordning kan være aktuell. Fylkesordfører mener det vil 

være naturlig å se hvordan den nye ordningen vil fungere i distriktene før det 

vurderes å tilby eneretter.  

 

 


