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Redningsskøytene i Sta-

vanger, Egersund, Farsund, 

Mandal og Kristiansand 

deltok alle lørdag i søket 

etter en savnet seilbåt.

Hovedredningssentralen meldte 
via Twitter midt på dagen lørdag 
om at de hadde fått en bekymrin-
gemelding som gjaldt en omlag 
25 fot stor seilbåt som var savnet.

Ifølge Fædrelandsvennen var 
det pårørende som hadde meldt 
inn bekymring etter at de de 

siste to dagene ikke hadde fått 
kontakt med mannen om bord 
på seilbåten. Mannen i 50-årene 
skal være fra Rogaland, ifølge 
Stavanger Aftenblad.

Seilbåten skulle være på vei 
fra Tyberøen i Danmark til Nor-
ge, og både dansk og norsk sjø-
redningstjeneste jobbet med å 
lokalisere båten. 

Redningsselskapet bistod 
mannsterke i søket, med både 
RS Sjømann (Stavanger), RS 
KG Jebsen (Egersund), Oscar 
Tybring IV (Farsund), RS Bill 

(Mandal) og RS Bendt R. Ras-
mussen (Kr.sand). Aktuelt sø-
keområde ble lagt bredt mellom 
Kristiansand og Stavanger.

Også Kystvaktens KV «Nornen» 
deltok, og rakk å gjennomsøke om-
rådet fra Korshavn og til Sniks-
fjorden før aksjonen ble avsluttet.

Aksjonen endte godt, kunne 
Hovedredningssentralen i Sør-
Norge melde i 13.45-tiden:

– Den savnede seilbåten er 
funnet på Sørlandet. Alt er OK 
med mannskap om bord.

Ifølge Stavanger Aftenblad var 

det en annen seilbåt i nærheten 
som kjente igjen seilbåten fra 
mediene og varslet Hovedred-
ningssentralen.

– Den savnede seilbåten ble 
rundt 13.30 lørdag lokalisert i 
åpent hav litt utenfor Kristian-
sand. Mannskapet om bord, en 
mann i 50-årene fra Rogaland, 
var i fin form. Mannen hadde 
hatt tekniske problemer med 
båten, heter det.
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Dette er seilbåten som var savnet. Den 
er omlag 25 fot. FOTO: PRIVAT 

Blir Stein A.  

Ytterdal høvding 

fra 1. januar?  

Eller jarl? Hva  

med nesseregent, 

kansler eller  

regiondirektør? 

Stillingstittelen «fylkesmann» 
er på vei ut. Dette fordi regjerin-
gen har bestemt at yrkestittelen 
på statens øverste representant i 
fylkene skal være kjønnsnøytral 
fra 1. januar neste år. Det betyr at 
det ikke skal inneholde «mann».

Flere forslag
Hvilken tittel fylkesmann Stein 
A. Ytterdahl i Agder får fra 1. 
januar er foreløpig ikke avgjort. 
Fristen for å komme med forslag 
var satt til 5. juli.

Da Vårt Land nylig skrev en sak 
om den kommende navneendrin-
gen delte de en listen med de 21 
navneforslagene som avisene had-

de fått tilsendt av kommunal- og 
moderneringsdepartementet som 
de mest aktuelle. Hele listen fin-
ner du i faktaboksen.

– Morsomme titler
Stein A. Ytterdahl er enig i at 
stillingstittelen hans bør endres.

– Det er helt naturlig at statens 
øverste representant i fylket får 
en kjønnsnøytral tittel. Det må 
finnes et nytt navn både på em-
betet og øverste leder (Fylkes-
mannen/fylkesmann), sier han.

– Hva synes du om eventuelt 
å bli høvding? Eller jarl?

– Både høvding og jarl er jo mor-
somme historiske titler, men vil 
nok ikke gi særlig mening i dag, 
mener Ytterdahl, som ikke selv 
har tenkt ut et passende navn for 
sin egen stilling fra nyåret.

Men han har tenkt ut et par 
favoritter ut fra listen som Vårt 
Land presenterte.

Ikke «fylke»
Ytterdahl mener det er viktig at 
en ny tittel sier noe om embetets 
rolle som Kongens og regjerin-
gens representant i fylket. 

– Fylkesmannen har et to-delt 
oppdrag. Vi skal fremme statlig 

politikk og ivareta statens inter-
esser i fylket, og vi skal samtidig 
arbeide til beste for fylket og inn-
byggerne der. Vi har også en ty-
delig samordnings rolle og vi er 
rettsgarantist, forteller Ytterdahl.

Han mener den nye tittelen 
ikke bør inneholde «fylke». Dette 
for å unngå sammenblanding 
med fylkeskommunen.

Favoritter
Ytterdahl lander da på guver-
nør eller statsforvalter som sine 
favoritter.

– Guvernør er kjent internasjo-
nalt og selv om det kan virke litt 
ukjent til å begynne med så vil det 
gå seg til. Statsforvalter sier noe 
om bredden i de oppgaver fylkes-
mannen har, forklarer Yterdahl.

Så får vi se da, om han fra ny-
året blir statsforvalter i Agder, 
guvernør i Agder - eller noe helt 
annet. Dette er foreløpig uvisst.

Ferie i Farsund
Det som er sikkert, er at Ytter-
dahl stortrives i jobben som fyl-
kesmann.

–  Det gir mange muligheter til å 
bidra til å styrke Agder, sier han.

Akkurat nå har han imidlertid 
ferie og er hjemme i Farsund og 
koser seg med familie og ven-
ner, god mat og flott natur. Det 
har også vært tid til en litt len-
ger tur.

– Vi hadde noen dagers biltur 
i starten av ferien for å besøke 
venner i Trondheim og se på 
noen prosjekter som jeg var in-
volvert i der som rådmann, og 
som nå er ferdigstilt.
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Stein A. Ytterdahl

Stein A. Ytterdahl synes det er naturlig at stillingen hans som fylkesmann får et kjønnsnøytralt navn fra nyttår.  FOTO: ÅSE ASTRI BAKKA

FAKTA!NAVNEFORSLAG, 

NY TITTEL FOR  

«FYLKESMANN»

 O Statsdirektør

 O Statsforvalter

 O Embetsdirektør

 O Høvding

 O Fylkesdirektør

 O Fylkesleder

 O Fylkesutsending

 O Fylkesmyndighetsdirektør

 O Fylkestopp

 O Guvernør

 O Direktør i ….statsembete

 O Jarl

 O Kansler

 O Landsdelsdirektør

 O Nesseregent

 O Sysselsjef

 O Sysselhøvding

 O Statsombud

 O Regionleder

 O Regiondirektør

 O Fogd


