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Kort og godt

Pasienter er ikke 
vanskelige. 

De har det vanskelig.
Anne Cecilie Kaltenborn, generalsekretær 
i Leger uten grenser, tidl. direktør ved 

Lovisenberg sykehus.
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Hvis man skal ta hevn mot noen 
i Norge i dag, er det bok man 

bør utgi.
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Kontantstøtte-
ordningen til
barnefamilier  
Virkningen av kontantstøtte
bidrar til vanskeligere bereg-
ning av behovet for barneha-
geplasser fram til barnets 3
år. Kommunen har en lovfes-
tet plikt til å sørge Hvem vel-
ger kontantstøtte: Det vil
som oftest være familier
hvor en av foreldrene er uten
jobb. Man får da støtten for å
passe barnet hjemme. Det
skaper kontakt mellom bar-
net og foreldre, noe som er
bra. Men det finnes også
noen negative sider ved det-
te:
De fleste etnisk norske

barnefamiliene er økono-
misk avhengige av at begge
er i jobb. Da er barnehage
eneste alternativ. Men i inn-
vandrerfamiliene er det mot-
satt. Der er oftest mor hjem-
meværende og i mange tilfel-
ler begge. Disse barna kom-
mer ofte ikke i barnehage av
rent økonomiske grunner.

Ofte heller ikke etter fylte 3
år, fordi foreldrene sliter
med å finansiere egenande-
len til barnehagen.
Dette blir en alvorlig sinke

for integreringen. Barna kan
dårlig norsk når de begyn-
ner på skolen. Og barneha-
gen er også en god kontakt-
skaper overfor foreldrene
når de benytter den. Jeg er
derfor i tvil om hvor god ord-
ningen egentlig er.
Finland har tilsvarende

ordning, og i Sverige og Dan-
mark lignende. Men her er
samme diskusjon om nytte-
verdien siden disse landene
også har mange innvan-
drere. Tyskland innførte
ordningen i år (2013), hvor
familien får 150 Euro i måne-
den.

Med vennlig hilsen
Siggen Abusland

La Ore 
skole leve! 
Igjen står skolenedleggelse
på dagsorden i Farsund, og
igjen er det Ore skole det
gjelder.
Farsund SV ønsker å opp-

rettholde Ore skole, og vil
kjempe mot nedleggelse og
en eventuell gradvis ned-
trapping av skolen. En skole
er først og fremst et sted for
læring, men også svært vik-
tig for opplevelse av tilhørig-
het, identitet og et samlings-
sted av stor betydning for
hele lokalmiljøet. Hvis en
kunne se på det å beholde
skolen som et virkemiddel
for langsiktig investering og
ikke bare som en kortsiktig
innsparing, hadde nok ut-
gangspunktet vært bedre.
Saken bør utredes ikke bare
med sikte på å spare, men for
å se nærmere på hvilke grep
kommunen kan ta for å sti-
mulere flere barnefamilier til
å bosette seg i Nordbygda.

En nedleggelse nå, innebæ-
rer slik vi ser det, ingen posi-
tive ringvirkninger for noe
som helst, heller tvert imot.
Skal skolene i kommunen
vår fortsette å lide for dårlig
politisk styring og has-
tverkspolitikk? Budsjettar-
beidet er i full gang, og vikti-
ge prioriteringer skal gjøres
den nærmeste tiden. Ikke la
dette bli en hastesak, men ta
tida til hjelp og se på mulig-
hetene!
Barna våre er det mest ver-

difulle vi har, og å sørge for
gode skoler og trygge opp-
vekstkår det viktigste vi kan
gjøre for framtida vår!

Anija Markovina Worsen
Farsund SV

Trafikken i Fiboveien 
Jeg ser at Nullvisjonen oppfor-
dres til å bidra med hensyn til
trafikkforholdene i Fiboveien i
Lyngdal. Det gjør Nullvisjonen
gjerne, men først litt bak-
grunnsinfo.
Nullvisjonen arbeider ikke

med veiprosjektering og tra-
fikkplanlegging. Vårt hovedfo-
kus er holdningsskapende tra-
fikksikkerhetsarbeid gjennom
kurs og informasjon. Høyeste
prioritet for oss er trafikan-
tenes atferd – de valg den en-
kelte tar – i forhold til fart, ru-
skjøring, bilbelte, telefonbruk,
oppmerksomhet, refleks, syk-
kelhjelm, sikring av barn i bil
mm. Husk at 7 av 10 ulykker
skyldes egen atferd.
I Listerregionen er Nullvi-

sjonen godt etablert, og de sis-
te 12 månedene har det vært
holdt over 50 målrettede kurs
for over 3500 deltakere i alle al-
dre. Informasjon driver vi
gjennom vår nettside, ulike so-
siale medier, filmer, brosjyrer,
aviser, stands mm.
Vår eier, Vest-Agder fylke,

ser helst at vi ikke bruker for
mye tid på fysiske tiltak da
både ansvar og ekspertise på
disse feltene finnes i kommu-
ne, fylke og stat. Men, Nullvi-
sjonen deltar likevel på en del
befaringer og spørres av og til
om råd – da spesielt i forhold
til bekymringer knyttet til sko-
leveier.
Fiboveien er – ikke overras-

kende – blitt mer trafikkert av
både biler, fotgjengere og tung-
trafikk etter åpningen av nye
butikker. Flere butikker skal
komme, og trafikken vil selv-
sagt igjen øke. Skolebarn må
også krysse denne veien, og
Kirkesenteret vil også føre
med seg mye trafikk av både
biler og fotgjengere. Denne
blandingen av harde og myke
trafikanter krever tiltak.
Nullvisjonen mener at Lyng-

dal kommune har valgt gode

tiltak med nedsatt fartsgrense
og fartsdumper. Fjerning av
innsnevringen var også nød-
vending for å unngå total tra-
fikkork i rundkjøringa. Bebo-
ere i området har kontaktet
Nullvisjonen og sier at de hil-
ser nedsatt fartsgrense vel-
kommen og ser fram til farts-
dumpene er ferdige. De fortel-
ler også at det er lastebilene
som kjører fortest. De vil ikke
stå fram i avisen med dette,
men ber Nullvisjonen bringe
dette fram. Nullvisjonen ble
rådspurt angående fartsdum-
per og ønsket en ekstra dump,
men politikerne bestemmer.
De kommende fartsdumpene
vil trolig ha god effekt på både
fart og gjennomgangstrafikk. 
Men – kanskje trengs det yt-

terligere tiltak? 
Dersom beboere, ansatte el-

ler de næringsdrivende har
innspill, er jeg sikker på at
Lyngdal kommune vil vurdere
disse for å gjøre veien sikrest
mulig. Nye tiltak kan eks.

være skilting for å lede tung-
trafikk via Presthølkrysset og
rundt kirka, opphøye gangfel-
tet også øst for rundkjøringa,
forhøye opphøyet gangfelt ved
kirka, belysning av gangfel-
tene, lysregulere gangfelt
og/eller veikryss, skilte for
gjennomkjøring forbudt, fy-
sisk stenge veien for gjennom-
kjøring, lage ny innsnevring
ved rundkjøringa - i motsatt
kjørebane? Mulighetene kan
være mange og fordeler og
ulemper må vurderes. 
Nullvisjonen driver ikke tra-

fikkplanlegging – ekspertisen
for dette finnes som sagt i an-
dre etater. Det vi vet hjelper, er
å kjøre, sykle og gå forsiktig –
det kan alle starte med allere-
de i dag.

Med vennlig hilsen

Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no 

Fjerning av innsnevringen i Fiboveien var  nødvending for å
unngå total trafikkork i rundkjøringa, mener Nullvisjonens
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