
 

 

KVINNESPRANGET I LISTER 
Rapport fra samling 23. april 2020 

 

 

Samlingen skal gi kvinner en tydelig rolle i arbeidet med Regionplan Lister 2030.  

På grunn av koronakrise og smittevern ble den gjennomført som 

videokonferanse.  

Det hadde vi aldri gjort før, så det klarte vi fint! (fritt etter Pippi) 

Takk til alle som deltok og bidro. 

 

Styringsgruppa for planarbeidet har bestemt at Kvinnespranget 2.0 skal 

arrangeres høsten 2020. Dette blir en del av høringen av planen. 
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Hensikt og mål med samlingen: Vi starter kvinnespranget i dag!  
Plan- og bygningsloven gir ungdom en lovfestet rett til å bli hørt i regional planlegging. Siden 

både Agder og Listerregionen ligger dårlig an, og har gjort det over tid, på de fleste 

likestillingsindikatorer, bestemte fylkestinget å gi kvinner en tilsvarende tydelig rolle: 

Det vil være spesielt viktig å involvere ungdom og kvinner fra regionen fra starten og gi 

disse en formell rolle i prosessen. (planprogrammet s. 11)  

Regionplanen skal bli et nytt og overordna styringsdokument. Hvis Listerregionen skal bli mer 

attraktiv må kvinner bestemme mer og ta mer plass. Regionen har behov for at all kompetanse 

og erfaring tas i bruk. Innspill fra gruppene og rapport fra samlingen vil følge planarbeidet 

gjennom hele prosessen fram til vedtak i Agder fylkesting. Det skjer i desember 2020. 

Larsa Yelda (Lyngdal ungdomsråd), Lisbeth Reed (Agder fylkeskommune) og Liv Øyulvstad 

(Lister plan- og næringsnettverk) leda samlingen fra studio i Lyngdal. 

Til sammen 40 kvinner deltok. På grunn av koronatiltakene deltok ikke alle hele tiden. Det ble 

stilt spørsmål og kommentert via chat-funksjonen. Chat-en er ikke referert her. 

 

1. Åpning 
Åpningsvideo for Kvinnespranget: Sisters Are Doin’ It for Themselves (1985) av og med Annie 

Lennox i den britiske popduoen Eurythmics.  

1.1 Velkommen. Gro Bråten, Agder fylkesting/styreleder KS Agder 
 

 

Gro Bråten (foto: Agder fylkeskommune) 

Takk til arrangørene for en god åpning som gir energi. Det er spesielle tider. Men lammelsen de 

første dagene etter koronatiltakene gikk fort over. Vår digitale kompetanse har fått en boost og 

hjulene går rundt. Arbeidet med denne regionplanen og samlingen går som det skulle, selv om 

det blir annerledes.  

Dette er en veldig viktig samling – vi trenger deres innspill som vi på fylkestinget skal legge stor 

vekt på. Det hadde vært fint om dette bare er en start. Det hadde vært kjekt med en oppfølger 

når vi kan møtes fysisk igjen. Men allerede nå, når vi får innspill til alle plantemaene fra dere, vil 

det bli viktig materiale til Regionplan Lister 2030. Vi trenger forslag fra alle grupper kvinner i 
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ulike aldre. Jeg er spesielt glad for at ungdomsrådene er godt representert her i dag. Dere er 

framtida.  

Jeg gleder meg til å være med resten av denne dagen! 

 

1.2 Hvorfor Kvinnespranget? Lisbeth Reed (Agder fylkeskommune) 
Det ble vist klipp fra filmen Jentespranget (1973), bygd på roman av Sigbjørn Hølmebakk.  

Navnet Kvinnespranget er inspirert av Skjelvaspranget (Tingvatn) og Jentespranget (Feda). 

Skjelva var ei ungjente som ifølge sagnet var mistenkt for å ha tatt livet av sitt nyfødte barn. 

Hun ble dømt til å bevise sin uskyld ved å hoppe fra stein til stein i en sirkel der det var flere 

meter mellom hver av de sju steinene. Hvis hun klarte det, ville hun bli frikjent, hvis ikke venta 

dødsdom. Skjelva klarte seg fram til det siste spranget. Da falt hun og knuste hodet mot den 

sjuende steinen.   

Jentespranget er et fjellpass i Kvinesdal. Flere unge kvinner som var kommet «i uløkka», som 

var blitt gravide utenfor ekteskap, skal ha kasta seg utfor stupet og gitt navn til Jentespranget. 

Stedet inspirerte og ga navn til Sigbjørn Hølmebakks roman. 

 

 

                                               Skjelvaspranget: Ill. Vest-Agder fylkeskommune/Arkikon. Jentespranget: Filmplakat. 

 

Skjelvaspranget og Jentespranget forteller mye om kvinners historiske stilling i samfunnet. I 

2020 trenger vi å ta et annerledes og nytt sprang: Et kvinnesprang på egne premisser, som gjør 

at kvinner kan bestemme mer, ta mer plass og være økonomisk selvstendige i alle livsfaser.  

Det passer godt å spørre feminist og forfatter Marta Breen om råd.  Breen har skrevet en rekke 

bøker om kvinners stilling i vår tid, om kjønnsroller og feminisme. Flere av bøkene er oversatt til 

mange språk. Hun er også sønnedatter av Sigbjørn Hølmebakk. 
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1.3 Hvordan bli (en skandinavisk) feminist? Marta Breen (forfatter og feminist) 

 

Marta Breen (foto: Maria Gossé) 

Marta Breen forteller at hun valgte Jentespranget da hun skulle finne en roman til fordypning 

på ungdomsskolen.   

– Jeg var allerede engasjert politisk fordi mora var med i Kvinnefronten. Jentespranget ga større 

gjenklang enn andre av farfars bøker.  

Breens siste bok Hvordan bli en (skandinavisk) feminist (2020) ble til som en konsekvens og 

oppfølger av den forrige boka Kvinner i kamp (2018), som er utgitt i 27 land. 

- Plutselig ble jeg invitert til å holde foredrag i land som Serbia, Brasil og Russland. Jeg møtte 

lokale feminister og fikk et innblikk i den tøffe kampen de står i. Noen spørsmål gikk igjen. Vi fra 

Skandinavia står for holdninger og normer som er veldig fremmede bare vi reiser noen timer 

nedover i Europa. Hvorfor ligger vi på toppen når det gjelder kvinners likestilling i samfunnet? 

Ordet feminist er fortsatt kontroversielt. Ikke bare i andre land, men også i Norge. Mange som 

jeg tenker på som feminister, på mindre steder i Norge, bruker ikke det ordet. De møter mye 

motstand.   

- Jeg vil formidle hva jeg legger i begrepet og gi argumenter til de som står midt oppe i dagens 

kamp for kvinners stilling. Det har alltid vært relativt få som har vært aktivt engasjert. Det var 

det på 70-tallet også. Målet må være å få likestilling integrert, noe som de fleste stiller seg bak i 

politikken og i oppdragelsen. 

- Nå under koronakrisen blir ting enda tydeligere. Internasjonalt ser vi for eksempel hvordan 

muligheten til trygge aborter blir enda mer innskrenka. Reiserestriksjoner og situasjonen i 

helsevesenet gjør at det strammer seg til, og dette er verst der det er patriarkalske ledere. Men 

også her, hvor det er jevnere, slår koronasituasjonen ulikt ut. Etter jobben og husarbeidet 

starter «det tredje skiftet». Det handler om at i 80 prosent av familiene har kvinner fortsatt 

hovedansvar for å administrere familien. Det usynlige arbeidet med å organisere avtaler for alle 

familiemedlemmene. All oppfølgingen som må gjøres for at ting skal gli bra. Relasjonene til 

andre, slektninger og venner. Dette blir mer krevende under en krise som vi opplever nå. 

Spesielt siden det fortsatt er menn som tjener best i de fleste familier. Da blir det fort sånn at 

han må få tid til å gjøre jobben mens hun tar seg av «alt det andre».  
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-Jeg har ikke spesifikke, geografiske råd å gi til dere i Listerregionen. Det generelle rådet mitt er 

å være modige. Ta det ekstra steget! Jeg vil avslutte med å lese en appell fra den nye boka. 

Det å oppfordre folk til å våge å være modigere, sintere og tøffere i trynet kan selvsagt være 

enkelt for en som bor i Norge. I mange land i verden kan det å være modig bety å risikere alt – 

det hører vi stadig nye eksempler på.  

Men dersom du faktisk bor her, i et land der det eneste du risikerer ved å si meningen din er å bli 

litt upopulær, ja da bør vi som feminister våge å ta steget helt ut. I hvert fall en gang i blant.  

Javel, så blir du stemplet som en overfølsom rødstrømpe! Javel, kanskje noen kaller deg 

«feminazi» på internett. Greit, så blir du ikke sett på som den kule jenta på kontoret. Men det 

overlever du jo faktisk. For noen må gjøre jobben. Noen må være den som sparker i gang ballet, 

sender den første tweeten, varsler og sier ifra. Til politikere, til sjefen og til gamle 

klassekamerater på Facebook: «Sånn kan du faktisk ikke snakke om kvinner». «Dette er 

diskriminering». «Det du sa nå er rasistisk». Igjen og igjen.  

Så hvis alle forfatterne på pensumlista di er menn: Si ifra! Send en epost, skriv en tweet, ta en 

telefon. 

Dersom arbeidsplassen din har kleskoder som pålegger kvinner å gå med høye hæler og smale 

skjørt, mens menn kan gå med flate sko og behagelige bukser – si ifra! 

Hvis klesbutikken på det lokale kjøpesenteret seksualiserer småjenter – si ifra! 

Hvis noen sender deg uønskede nærbilder av erigerte peniser – si ifra! 

Hvis alle statuene i byen du bor i forestiller menn – si ifra! 

Dersom det bare er menn i ledelsen på jobben eller bare hvite mennesker på scenen på 

konferansen – si ifra! 

Igjen og igjen. 

Ingen kan være modige hele tida, ingen orker å kjempe kontinuerlig. Men noen ganger forstår 

du plutselig at nå – akkurat nå – så må jeg stå i front. Stå midt i denne dritten og risikere å bli 

skikkelig upopulær. For denne saken brenner for meg, dette er viktig. Denne kampen tar jeg.  

Likestilling er målet. Feminisme er veien. 

 

2. Regionplan Lister 2030 - hvorfor skal kvinner ha en spesiell rolle? 

Liv Øyulvstad (Listersamarbeidet) og Lisbeth Reed (Agder 

fylkeskommune) 
Lister består av de seks kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og 

Sirdal, og er den delregionen som ligger lengst vest i Agder. Ved inngangen til 2020 var det 

38.588 innbyggere i Lister, 12,6% av befolkningen i fylket.  

Regionplan Lister skal bli et nytt og viktig styringsdokument i regionen. Den utarbeides etter 

initiativ fra Listersamarbeidet, og er en regional plan som skal vedtas av Agder fylkesting.  
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Planen skal bygge på FNs 17 bærekraftmål, herunder likestilling mellom kjønnene. Den skal 

utdype og konkretisere målene i Regionplan Agder 2030. Hva trengs i en region med mindre by- 

og distriktskommuner? Hvordan gjøre Lister til et bærekraftig lavutslippssamfunn med gode og 

likeverdige levekår? Hvordan gjøre det attraktivt å bo og jobbe i Lister, også for kvinner? Både 

for kvinner i såkalt samfunnskritiske yrker og kvinner med høy utdanning? Hvordan bruke 

kvinners kompetanse og kreativitet enda bedre innen næringsutvikling og gründerskap? 

I planprogrammet til Regionplan Lister 2030 står det:  

«Det er avgjørende for den sosiale bærekraften å sikre bedre kjønnslikestilling i regionen. Bedre 

levekår er nemlig avhengig av mer likestilling.» 

Fylkestinget har bestemt at kvinner skal ha en tydelig og formell rolle i planarbeidet. Hvis 

Listerregionen skal bli mer attraktiv må kvinner bestemme mer og ta mer plass. Vi har behov for 

at all kompetansen tas i bruk.  

Hvordan ser det ut i ledelsen av kommunene i Lister? 

 

Bilde: «Finn ei kvinne» NRK. Illustrerte en kronikk om likestilling i 2014 

Vi lette etter et bilde av ordfører- og rådmannsutvalget i Lister. Der er det 11 menn og ei 

kvinne. Alle rådmennene er menn. Fem av seks ordførere er menn. Margrethe Handeland, 

ordfører i Hægebostad kommune, er eneste kvinne. Vi ser, både i fylkespolitikken, i råd og 

utvalg i Lister-kommunene, og i arbeidet med Regionplan Lister 2030, at kvinner blir 

underrepresentert om en ikke er oppmerksomme, hele tida. Vi fant ikke noe bilde av ordfører- 

og rådmannsutvalget, derfor passa dette bildet fra en fysikerkongress i forrige århundre ganske 

godt. Nobelprisvinner Marie Curie var den eneste kvinna som fikk være med.  

Hva slags strukturer, mekanismer og nettverk er det som skaper ulikestilling i Lister?  Det må vi 

finne ut, og endre de strukturene. Vi mister mye erfaring og kunnskap, en stor del forståelsen 

av virkeligheten, om ikke kvinner er med å bestemme. 

Blant de temaene som er spesielt viktig å arbeide med i Lister, er at regionen har en spesielt 

høy andel kvinner som arbeider deltid. Det at enda flere kvinner jobber deltid i Lister enn i 

resten av Agder, er alvorlig. Dette har det vært snakka om svært lenge uten at det er blitt 

bedre. Kan Regionplan Lister 2030 og handlingsprogrammet til planen gjøre en positiv forskjell? 
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3. Fra ungdommen. Larsa Yelda (Lyngdal ungdomsråd) 
 

 

                     Bildet: Larsa Yelda, Lisbeth Reed og Liv Øyulvstad i studio i Lyngdal (foto: Torrey Enoksen, Lister24) 

Jeg opplever kommunen min og Listerregionen som en trygg plass å bo. Generelt bare å leve 

her, er en utrolig god opplevelse. Jeg trenger ikke å uroe meg og være redd når jeg tar buss 

eller går sent ut på kveldene for jeg vet at det er trygghet i gatene. Vi ser jo i områder med 

storbyer at kvinner ikke tør å være ute på grunn av vold og ran, men i Listerregionen er det 

sjeldent vi ser det, spesielt fra mine erfaringer. Utdanning og helsevesenet er et utrolig bra 

gjennomført i Lyngdal. Du får hjelp når du trenger det, og det er et stort spekter av skoler du 

kan velge fra. Vi har brede alternativ til å få hjelp hvis vi har opplevd vold osv.  

Jeg har alltid bodd i Lyngdal kommune og har sett byen vokse så utrolig mye over årene. 

Lyngdal er jo en liten by, men har mye potensiale.  Vi får stadig flere fritidsaktiviteter og 

generelt så vokser byen mer og mer, og blir mer attraktiv for å slå seg ned. Jeg vil ha et bra 

utdanningssystem for barna mine og at de skal være i trygge omgivelser. Jeg vil ta en høyere 
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utdanning i medisin, men føler at mulighetene for dette er store i Listerregionen. Det er en rolig 

og stille by som har alt. Det er mange muligheter for jobb, men jeg håper jo på et voksende 

arbeidsmarked. Jeg har alltid drømt om å leve i en storby, men kommunen vår er et så mye 

bedre alternativ, fra jobb og utdanning til trygghet når du er ute og jogger på kveldene.  

Å garantere kvinners rettigheter og gi dem muligheter til å nå sitt fulle potensial er kritisk ikke 

bare for å oppnå likestilling. Likestilte kvinner og jenter bidrar til helsen og produktiviteten til 

familiene, lokalsamfunnene og landene deres, og skaper en ringvirkning som kommer alle til 

gode. 

Jeg tror det er viktig for kvinner å leve i trygge omgivelser som gir dem muligheter. Der vi får 

respekt og verdsettelse på arbeidsplassen uansett om den er mannsdominert. Det er viktig at 

kvinner og unge jenters stemme blir hørt i politikk, den blir veldig fort mannsdominert pga. 

stereotypene om at menn er bedre sjefer. Men vi har jo ett flott forbilde som statsminister, 

som viser at kvinner kan!  Vi vil ha en rettferdig sjanse og muligheter innen utdanning og jobb. 

Og viser at jenter kan alt det menn kan.  

 

4. Panel – innlegg om kvinners posisjon i Lister fra seks ståsteder  

4.1  Kvinner og politikk i Lister. Margrethe Handeland (ordfører i Hægebostad) 

 

Jeg kom inn i politikken, litt sånn fra sidelinja, i forrige periode, fra 2015. Dette er nok ganske 

typisk. At det er tilfeldigheter som bringer kvinnene inn. Men jeg fikk fort smaken på det, og 

fikk lyst til å fortsette. Vi kan ikke basere rekruttering av kvinner til politikken på tilfeldigheter. 

Partiene strever ofte med å få kvinner på listene, og særlig til å stå på topp. Alle må være med å 

løfte kvinner fram i politikken, finne løsninger på hvordan vi skal få med flere.  

Det er veldig givende og interessant å få være med på å forme lokalsamfunnet. Det er fint å få 

venner og kollegaer på tvers, fra hele landet, som har veldig variert bakgrunn. Derfor bør det 

være mulig at vi sammen får med flere kvinner i Lister-politikken. 

Bildet «Finn ei kvinne» var nesten en aha-opplevelse! Jeg tenker sjelden på at jeg er eneste 

kvinne. Jeg opplever ikke å bli sett på på en negativ måte. Verdiene som Larsa så fint refererte 

til i regionen er viktige. Jeg opplever respekt, å bli hørt. Vi skulle blitt mange flere.  

Spørsmål fra Liv Øyulvstad: Da du ble valgt i 2015, var det et slags kvinneopprør i Hægebostad? 
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Margrethe Handeland: Ja, vi ble så provosert av all den negative omtalen kommunen fikk. Vi 

hadde lavest kvinneandel i kommunestyret i hele landet. Vi kom sammen på tvers av alle 

partiene som stilte liste, og tok kontakt med media. Vi kom gjennom med budskapet at kvinner 

ønsket å engasjere seg, og klarte å øke kvinneandelen til 30 prosent. Det var vi stolte over, og 

jeg tok utfordringen med å bli ordfører. 

 

4.2  Om å  flytte til Lister. Hanne Haaland (instituttleder, UiA) 

 

Jeg er blitt bedt om å holde et erfaringsbasert innlegg. Først, et hjertesukk om koronatid. Det 

faller mye mer, og særlig mer omsorgsarbeid, på alle kvinner.  

I 2008 flytta jeg til Farsund, sammen med mann og to, etter hvert tre, barn. Vi kom hit på grunn 

av mannens tilknytning til Farsund. Siden jeg fikk jobb på UiA i Kristiansand, begynte jeg å 

pendle. Jeg må si at det var en stor omstilling.  På grunn av måten jeg ble møtt på, som kvinne, 

og hvordan min kompetanse ble tatt imot. «Hvordan kan du som mor ha full jobb og pendle?» 

Holdningen jeg opplevde i kommunen var at folk ikke var vant med at kvinner har full jobb. Det 

forundret meg. I min familie hadde vi alltid delt på ansvar og omsorg. Mannen min hadde tatt 

lang foreldrepermisjon. Vi reiste sammen til Mosambik, med en liten gutt, da jeg skulle gjøre 

feltarbeid.  

Jeg har opplevd at disse holdningene er sementert i lokalsamfunnet. Hvordan snakker vi om 

kjønnsroller? I høyere utdanning? I barnehage og skole? Likestilling skal integreres, men 

forsvinner når det ikke likestillingsmål er tydelige og uttalt.  Kvinners stilling innen arbeidslivet 

henger sammen med det som skjer fra veldig tidlig alder. Jeg er instituttleder på UiA. Fra den 

forskerdelen av stillingen min vet jeg godt at Lister skårer dårlig på hele rekka av 

likestillingsindikatorer. Selv om likestilling nå skal være en del av rammeplanene innen alle 

utdanningsnivå, så har det en tendens til å forsvinne.  

Som forsker liker jeg veldig godt sosiologen Dorothy Smith, fordi hun er opptatt av ‘gjøren’. Hvis 

vi skal få til endring, må vi fokusere på handling, på ‘gjøren’. Kvinner som vil noe, blir ofte møtt 

annerledes, i det uformelle. Man lytter ofte mer aktivt til menn. Man plukker lettere opp deres 

argumenter, refererer lettere til dem.  Jeg jobber selv innen en «myk vitenskap». Jeg registrerer 

ubevisste mekanismer for aktiv utestenging. Vi må komme dette til livs. Før var det egne 

likestillingsutvalg i kommunene. Det hadde stor betydning, for da måtte man ha fokus. Det må 

vi fortsatt. 
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Regionplan Lister 2030 kan bli viktig siden den skal være et styringsverktøy. Det er avgjørende 

at kvinner gir innspill til planen. For eksempel til utdanningsbiten. Vi må ikke la den muligheten 

gå fra oss. Hvordan skal regionen ta imot kvinner med høyere utdanning? Både etnisk norske 

kvinner med utdanning fra Norge og kvinner med utdanningsbakgrunn og erfaring fra andre 

land. 

Spørsmål fra Lisbeth Reed: Du må selv pendle. Har du en kommentar til arbeidsmarkedet for 

kvinner med høy utdanning, her i Lister? 

Hanne Haaland: De kompetansearbeidsplassene vi har her, er stort sett innen teknologi. Derfor 

er det ekstra viktig at flere jenter velger annerledes tidlig. Vi må rekruttere jenter og kvinner 

både til teknologifag og til stillinger innen offentlig sektor. Jeg har en doktorgrad, og det er ikke 

mange arbeidsplasser i regionen som krever det. Men vi må begynne å tenke lurt. Rekruttere 

jenter til utdanninger regionen trenger. 

 

4.3  Kvinner i samfunnskritiske yrker. Rita Hansen Wroldsen (Fagforbundet) 

 

Fagforbundet har 2904 medlemmer i de seks kommunene Listerregionen. De kommer fra alle 

yrkesgrupper, fortrinnsvis innen offentlig sektor. Men før jeg sier mer om dette, må jeg si jeg 

kjenner meg igjen i det som forrige taler sa. Jeg kommer selv fra Farsund, og har alltid jobba 

100 prosent, også som småbarnsmor. Da tilhørte jeg mindretallet og fikk alltid høre det. Jeg 

flytta fra regionen, og det er trist å høre at det fortsatt er sånn, så mange år etter. Dette må 

med i planen, og det må settes mer trøkk på dette!  

Vi har hørt mye om hvilke yrkesgrupper som er aller mest viktige for samfunnet nå. 

Yrkesgrupper i sykehus, helse, omsorg, renhold og renovasjon, blant annet. Når barnehager og 

skoler åpner igjen blir renholderne kjempeviktige. Det har vært store reaksjoner på at 

yrkesgrupper som renholdere og driftsteknikere på sykehusene, som er helt uunnværlige nå og 

må jobbe mye mer enn vanlig, ikke får overtid. Turnusene er endra, folk har stått på og omstilt 

seg.  Dette må verdsettes. Fortsatt er det viktig likelønnskamp å kjempe, for yrkesgrupper med 

like lang og likeverdig utdanning. Sykepleierne har aldri kommet i mål med å få likelønn med 

ingeniører. Nå må en se på det med nytt blikk etter koronakrisa. 
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Det er mange grupper av fagarbeidere, både i offentlig og privat sektor som har vist hvor viktige 

de er nå, og som vil være enormt viktige for ei god utvikling i Listerregionen framover. Dette må 

verdsettes gjennom lønn også.  

Og kanskje det aller viktigste i Listerregionen må være å tilby 100 prosent stillinger. Dette er en 

veldig viktig jobb for våre tillitsvalgte i Lister. Vi vil jobbe for at politikerne setter av penger til 

fulle stillinger i kommunene. 

 

4.4  Minoritetskvinners kompetanse. Melinda Kvinlaug/Carol Mekhail (NOMKUS) 
 

 

Melinda: Nomkus jobber med kursutvikling, kulturtolking, opplæring mm. De fleste deltakerne 

hos oss er minoritetsspråklige. Innvandrere med forskjellig bakgrunn. Vi er lokalisert i 

Listerregionen, i Kvinesdal, men har også et kontor i Kristiansand. 

Kvinner med minoritetsbakgrunn opplever ofte store utfordringer med å slippe til i samfunnet 

og arbeidslivet. Utfordringene skyldes systemet, slik det er i dag. Noen har høyere utdanning, 

noen er skreddere, kokker eller frisører. Kvinnene har god og nyttig kompetanse, men når den 

skal tas i bruk i Norge, krasjer den med våre systemer.  

Hvis vi kunne få til et prosjekt for å få disse damene i jobb, ville det vært på høy tid. Under 

koronakrisa kommer utdanningen i mange tilfeller mer til sin rett og kvinnene får mer 

anerkjennelse enn de har vært vant med. Nå må vi bygge videre på dette, for det dreier seg om 

flinke folk. Hvis vi her i Lister kunne lage et prosjekt, en pilot knytta til den nye regionplanen, 

kan vi vise vei for andre regioner. De som klarer å ta i bruk innvandrerkvinners kompetanse, vil 

gjøre det bra. 

Carol: Jeg kommer opprinnelig fra Egypt, men jeg har bodd i Norge i 13 år, så jeg tror ikke 

lenger dere kan høre at jeg er utenlandsk når jeg snakker. Jeg studerer jus og skal ta master i 

neste måned. Sånn sett er ikke jeg i noen av de gruppene som Melinda snakker om, som har 

møtt utfordringer med å få godkjent utdanning. Jeg har tatt alt fra starten her i Norge. Men jeg 

har jobba med et kvinneprosjekt i Nomkus, som starta i 2018. Jeg møter dyktige kvinner med 

mye erfaring som de ikke får bruke. Jeg har hatt samtaler og veiledning med kvinnene i 

prosjektet. For at de skal få brukt kompetansen på en bedre måte. For eksempel med 

matlaging, søm eller som frisør. Vi har begynt på arbeidet, men det trengs en fortsettelse. Vi 

trenger å jobbe enda mer systematisk. Jeg oppfordrer regionen til å gjøre det gjennom denne 

planen.  
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4.5 Kvinner i industrien. Grethe Hindersland (Alcoa) 
 

 

«Rett mann på rett plass er som oftest en kvinne», hadde jeg på russekortet for 34 år siden. I 

dag kan jeg tenke på at det er morsomt. Det er vel mer rett å si at rett person på rett plass er 

den som har de egenskapene som passer best. Når det er sagt, så er det noe i at vi kvinner må 

ta vår plass i alle samfunnets roller. Vi må både ta vår plass og vårt ansvar og slippe menn til i 

våre tradisjonelle domener.  

Min sjef heter Christine. Hun er Vice Precident of Europe and Saudi Arabia. Jeg er Grethe, 

Operational Manager for Alcoa Lista, og jeg er lederen til Aida. Hun er Casthouse Manager for 

Alcoa Lista. Det å ha tre kvinner etter hverandre i hierarkiet i en industribedrift er ikke så vanlig, 

men det blir heldigvis flere og flere. Vi har egenskaper vi mener er viktige som ledere, som 

arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi har vært villige til å ta en jobb som kan bety lange 

arbeidsdager, noe helgejobbing, vanskelig å alltid planlegge ferie, og en jobb der vi opp 

gjennom årene har møtt litt av hvert av holdninger fra menn så vel som fra medsøstre. Men det 

betyr også at vi har god pensjon når vi går av, vi bidrar godt inn i våre husholds lønningspose 

mens vi jobber, vi er ikke avhengige av noen, våre barn oppdras i et miljø der kjønn ikke er 

avgjørende for hvem som gjør hva hjemme, og vi har en frihet som er undervurdert. Hverdagen 

vår er full av variasjon fra å motivere til å få det beste ut av den enkelte medarbeider, 

gjennomføre organisasjonsendringer, få samspill til å fungere, løse tekniske problemer, beslutte 

strategier, møte andre kulturer og ha muligheter for jobber i internasjonale miljøer. Disse 

positive mulighetene trenger vi at flere jenter vet om, og vi trenger hjelp av storsamfunnet.  

Første bud for å få jenter inn i industrien er selvsagt at det er industri. Det må være høyt på den 

strategiske regions agenda å legge til rette for industriarbeidsplasser. I det ligger viktigheten av 

å tenke langsiktig. Vi må søke å beholde nåværende industri, men det er vel så viktig å være på 

ballen med næringslivet for å sørge for etablering av ny industri. Gammel industri vil tiltrekke 

seg arbeidstakere av begge kjønn, men ny industri vil nok være enda mer interessant for unge, 

ambisiøse kvinner. Jeg fikk jobb som ansatt nummer 8 på bildelefabrikken i Farsund, nå 

Aludyne. Jeg husker jeg tenkte med meg selv, du verden hvor heldig med timingen jeg var nå. 

Jeg fikk være med å bygge opp en bedrift fra bunnen. Jeg begynte i jobb som robot ingeniør og 

sluttet som administrerende. Vi var mange jenter som var med blant de første ansatte. Jobben 

tiltrakk unge kvinnelige ingeniører ferske fra NTNU. Så er det interessante jobber, så kommer 

også damene.  
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Videre har jeg tro på systematisk kunnskapsbygging om arbeidslivet. Vi må fortelle allerede fra 

ung alder om det havet det er av muligheter for spennende jobber. Vi er i arbeidslivet i 50 år, så 

kunnskap om dette tidlig i livet synes jeg er viktig. Jeg tenker arrangementer i skolen som 

trigger nysgjerrighet fra tidlig alder, mentorordninger, utvekslingsmuligheter, jobbbesøk, bruk 

av digitale løsninger og sosiale nettverk for å utvide den enkeltes horisont i hva som kan være 

spennende å drive med gjennom storparten av livet. Driver vi med noe vi liker og er gode på, så 

tror jeg det skaper kreativitet og vilje til videre utvikling. Min erfaring er at vi fra industrien må 

«presse» oss på skolen for å fortelle om mulighetene som et eksempel. Jeg generaliserer nå, 

det gjelder ikke alle og alltid. Vi har, fra Alcoa, samarbeidet godt med Ungt Entreprenørskap og 

også gjennom Node Eyde Women. Industrien kan ikke være pådrivere, men vi kan være en aktiv 

medspiller. Hovedansvaret må ligge i regionens planverk. Nøkkelen ligger i systematikk, over 

tid, slik man bygger på matte, norsk og andre fag fra ung alder.  

Som avslutning vil jeg si at ved de store industrilokomotivene i Lister, så har kvinner tatt plass. 

Vi sitter i operativ ledelse på begge de store i Farsund, det er kvinne i ledelsen på den store i 

Kvinesdal, i Flekkefjord er det kvinner ved roret, samme i Lyngdal. Vi gjør jobben vår og vi gjør 

den godt. Kanskje ikke helt objektiv der, men det er vel lov! Vi vil gjerne ha flere inn, så vi må 

spre de interessante mulighetene som et positivt virus til den oppvoksende slekt.  Vi må gi 

ungdommen trygghet på at de kan velge det de vil, uavhengig av kjønn. Vi må jobbe med de 

yngre generasjonene! 

 

4.6  Sykepleiermangel i koronaens tid. Ragne Quinteros (NSF) 
 

 

Det er greit å kunne delta her og snakke om noe litt annet enn korona og beredskap. Jeg er 

bedt om å snakke om sykepleiermangel i koronatid, men la meg begynne med hverdagen – 

uten korona.  

Når vi har det som best, mangler vi 20 prosent. NAVs bedriftstall viser tydelig at 

sykepleier/spesialsykepleier er den yrkesgruppa der det er flest ledige stillinger. Det er mange 

andre ting – samhandlingsreformen, og alt dette. Jeg pleier å si at når vi lyser ut en stilling på 

sykehus eller i kommune, og får to søkere, da er vi veldig fornøyd. Jeg har vært arbeidsgiver og 

opplevd både 10, 20, 30 og 70 søkere. Da blir jeg forvirra, for det er jeg ikke vant til.  

Hva mener vi når vi sier sykepleiermangel? Det er at du må lyse ut flere ganger. Så har vi også 

en mangel på oversikt. Hvis vi går til sykehuset, vi har jo sykehus i denne regionen, så har vi en 
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stor mangel på spesialsykepleiere. Men mangel er også mangel på oversikt. Vi vet ikke en gang 

når folk går av med pensjon, vi lager ikke utdanningsplaner en gang, som ivaretar 

nyrekruttering.  

Og så gjør vi en del ting. Vi har etablert desentralisert utdanningstilbud. Det gis tilbud om 

spesialutdanninger. Det gis ekstrapoeng til menn knytta til det kjønnsdelte markedet. 

Sykepleier er et yrke som er veldig kjønnsdelt. Men likevel, den desentraliserte 

sykepleierutdanninga knytta til Listerregionen, er den som har dårligst kjønnsbalanse.  

En av fem sykepleiere slutter innen ti år. Lønn brukes ikke som virkemiddel. Vi har press på 

arbeidsmiljøet. Altså, vi har en arbeidsmiljølov som fokuserer på mannsdominerte yrker. Om du 

står, som sykepleier, med tunge løft i årevis, da får du ingenting ekstra. Vi har et lovverk som 

prioriterer menn. Og vi har det med deltid. Også pleier jeg å si: Hvorfor er heltid normaliteten i 

politiet? Har det noe å gjøre med politiet, med mennene eller med oss kvinner? Hvorfor har 

ikke politiet unntak fra 11 timers hviletid? Vi vet at å gå nattevakter kan gi økt risiko for kreft, 

men vi vet også at unntak fra 11 timers hviletid gir det samme. En annen ting: Når 

hjemmesykepleiens biler parkeres i helga, skal de stå ute, mens teknisk etat sine biler skal stå 

inne? Hvem er det som skal ut på søndag morra klokka seks? Jeg har måkt og skrapt mye biler. 

Jeg er altså spesielt bekymra over det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Jeg tror ikke vi får det til 

før vi utfordrer industrien i regionen. Hvorfor skal de begynne kl. 7 om morgenen mens damene 

må begynne 8 fordi de ikke rekker barnehagen. 

Korona: Vi er attraktive, vi må på jobb. Vi får tilbud om økt stilling, men vi har et problem, for 

vikaren eksiterer ikke. Vi får et gedigent stort sommerproblem. Jeg skal gi dere et eksempel på 

bruk av lønn. Flekkefjord sykehus, Sørlandet sykehus, betalte 70 000 kroner i uka for å få bort 

en kirurg. Men de mangla operasjonssykepleier og kunne ikke bruke en tusenlapp på det en 

gang. Ha det noe med kjønn og status å gjøre? Vi har en strukturell utfordring.  

Ellers kan jeg si dere: korona, det sies at nå begynner det å bli bedre. Men helsetjenestene 

planlegger for kaos i juli. Nå er det blitt juli /august. Vi holder på med et gedigent maraton. Jeg 

er spesielt bekymra for Listerregionen som har store utfordringer i forhold til sykepleiermangel. 

Hvorfor er det sånn at tekniske yrker har smusstillegg men ikke de i helsetjenestene? Når vi vet 

at det er de som jobber nærmest pasienten, nærmest de eldste i befolkningen, som er døde i 

Italia. Når vi vet at det først og fremst er helsearbeidere som har risikert livet og mangler 

godkjente masker og annet utstyr, og så har vi til og med ikke smusstillegg. 

Ebba Wergeland, som er lege og spesialist i arbeidsmedisin, sier noen ganger: «Ja vi skal få til 

heltid, ja vi skal få til rekruttering, men vi må gjøre noe med det grunnleggende først.» Hun sa i 

et foredrag en gang at «Må vi ofre helsa for å få heltid fordi vi lager altfor tunge ordninger?» Og 

det er vår største bekymring. Folk vil utdanne seg og ønske yrket, men de forsvinner ut. 

En liten kommentar til det med minoriteter, innflyttere til Norge som har utdanning: Det vi ser i 

NSF er at vi trenger å gjøre noe med språkopplæringa. Vi har vært inne og sett på 

rekrutteringsbiten. En ting er B-  og C-testene på nasjonalt nivå. De trenger aller mest en 

opplæring som gir dem helsespråket. Jeg vet at det gjøres ganske mye fra Oslo-kontoret vårt, 

knytta til det. 
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Det var mitt innlegg.  Jeg vet at vi må lage ordninger som gjør at folk klarer å stå i yrket over tid. 

Det er viktigst. 

5. Tematiske gruppemøter 
Gruppemøtene på Kvinnespranget har fått tildelt samme tema som fire arbeidsgrupper som er i 
gang med å skrive forslag til kapitler til Regionplan Lister 2030. Forslagene fra Kvinnespranget 
blir oversendt direkte til disse arbeidsgruppene -  og til alle andre som deltar i planarbeidet. 
Referatene fra gruppemøtene er redigert minst mulig, og varierer derfor noe når det gjelder 
form og lengde. 
 

5.1 Tema: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur  
Refleksjonsspørsmål 

o Hva skal til for at kvinnene skal komme tilbake etter endt utdanning? 
o Hva er hindringene?  
o Hva er en livskraftig by/tettsted for deg? 
o Hva betyr kultur, sport, fritidstilbud, natur? Betyr det noe annet for kvinner? 

 

Deltakere: Ingvild Nina Skjong, Katja Regevik, May Britt Ousdal, Solveig Marie Ådneram, Marit 

Røe, Åse Versland 

Arbeidet med å få kvinner tilbake til distriktene må fortsette. Statistikken viser at det er færre 

kvinner som velger å ikke å komme tilbake, etter endt utdanning. 

Hindringer: Holdninger. Kultur. Mindre variasjon i arbeidstilbud i distriktet. Lite aktivitetstilbud  

Muligheter: Jobbmuligheter. Tilgang bolig. Skole/Barnehage. Desentraliserte utdannelse og 

flere læreplasser. Likeverdig på lønn. Gode skole og aktivitetsmuligheter for gutter og jenter 

Kommunene kan med hell invitere ungdom som skal ut å utdanne seg på arrangement hvor de 

gjør seg attraktive. Beholder relasjonene og bygger nettverk. 

Fritidsaktiviteter er viktig for ungdommene. Man må ha hatt det godt som ungdom for å være 

frista til å flytte tilbake etter endt utdannelse. Et bredt aktivitetstilbud og friluftsliv er viktig for 

attraktiviteten til et tettsted. Også for kvinner.  

Innspill til Regionplan Lister 2030: 

- Synliggjøre gode kvinnelige forbilder – jobbe systematisk – vise at det finnes flere veier 
til målet. 

- Jobbe med negative holdninger i forhold til kvinner med utdanning og høyere 
kompetanse.  

- Prøve å få til en kulturendring i forhold til deltid og heltid. Vi må tørre å utfordre i 
forhold til hvorfor kvinner velger å jobbe deltid. Er det forventet av miljøet rundt? 

- Innlærte kjønnsroller må utfordres både for jenter og gutter. 
- Bygge opp under den lokal identitet – hvor kulturarv kan bygge relasjoner og gode 

røtter.  
- Kulturelle møteplasser er viktige, kultur er viktig for god livskvalitet. Møtesteder som 

oppfordret til flerbruk. Et bredt kulturliv og uorganisert aktivitet må stimuleres. 
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- Informasjon til nye innbyggere om hva som skjer, og om hvor møtestedene er. 
 

Vi må alle stå i front og tørre å si ifra! 

 

 5.2 Tema: Verdiskaping, bærekraft og likestilling 
 

 

Deltakere: Liv Øyulvstad (gruppeleder), Anne Grete Løland (referent), Christiane Skage og Erna 

Halvorsen Hauan 

Refleksjonsspørsmål: 

o Hvordan kan kvinner i Listerregionen ta sin plass i arbeidslivet - og få full inntekt?  
o Hvordan få større innflytelse og beslutningsmyndighet? 
o Er det ubrukte ressurser blant kvinner med tanke på utvikling av næringslivet i 

Lister? 
o Hva er hindringene? 

 
Det var stort engasjement i gruppen og vi var enige om følgende hovedpunkter: 

- Flere kvinner må få sentrale posisjoner i regionen. Svært viktig å få kvinner inn i de ulike 
beslutningsorganene, både i styreposisjoner og i valgkomiteer. Kvinner må også få mer 
innflytelse politisk.  

- Lik lønn for like stillinger. Kvinnelige ledere må bli verdsatt og vist respekt.  
- Kvinner må bli flinkere til å bygge nettverk. Både uformelle og formelle, vi har mye å 

lære av hverandre.  
- Bruk media til å få frem «de gode gründerhistoriene» og de gode eksemplene på 

kvinnelige ledere.  
- Kvinner i lederposisjoner må være mer synlig og fremstå som gode rollemodeller. Skape 

en holdningsendring overfor unge kvinner til å være mer bevisst i sine valg.    
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5.3 Tema: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet  
Deltakere: Margrethe Handeland, Hægebostad kommune, gruppeleder, Signe Gunn Myre, 

Agder fylkeskommune, referent, Larsa Yelda, Lyngdal Ungdomsråd, Heidi Berit Iglebæk, Agder 

fylkeskommune, Britt K. Hagen, Agder fylkeskommune og Farsund AP, Lisbeth Reed, Agder 

fylkeskommune, Hilde Rullestad, Farsund kommune 

Refleksjonsspørsmål: 

o Hva er samfunnssikkerhet for kvinner? Har du oppdaget noe nytt under koronakrisa? 
o Hva er god kommunikasjon i Lister for deg? 
o Er transportbehov i Lister det samme eller annerledes når en bruker «kvinnebriller»? 

Gruppa var innom flere tema som dreier seg om samfunnssikkerhet for kvinner, også spesielt 

under koronakrisa. 

God nettilgang, bredbånd, fiber Koronakrisa har avdekket hvor avgjørende det er med god 

nett- og mobilforbindelse over hele regionen. Vi trenger det for eksempel når vi jobber fra 

hjemmekontor, i skolesammenheng og for å melde fra i krisesituasjoner. Listerregionen har 

flere områder med dårlig digital infrastruktur. Det gjør oss sårbare. Prosjektet Det Digitale 

Agder ledes fra Agder fylkeskommune. Her har det kommet ekstra midler i korona-tiltakspakke 

fra staten nå. Prosjektet har som mål å få på plass en robust digital infrastruktur i hele fylket. 

Denne utbyggingen er veldig viktig for regionen. 

Vold i hjemmet Vi vet at kvinner og barn er mest utsatte for vold i hjemmet. Under 

koronakrisen bruker alle mye mer tid hjemme, og det er en bekymring for at vold i nære 

relasjoner eskalerer. Det er viktig at kommunene er bevisste på dette, følger opp utsatte 

familier, har tilgang på krisesenter og har gode kanaler for varslinger, ikke bare et 

telefonnummer på en nettside. En robust nett- og mobilforbindelse er også avgjørende. 

Kvinner i frontlinjen Under koronakrisen ser vi hvor viktig de typiske kvinneyrkene er: eks. 

helsearbeidere, rengjørere og barnehageansatte. Lønnen står ikke i forhold til innsatsen og 

smitterisikoen.  Det er også kvinner som tar den største oppfølgings- og omsorgsoppgaven med 

hjemmeskole og eks. gamle foreldre. 

Kvinner som forbilde i trafikken 

Ulykkesstatistikk (SSB) viser at kvinner kommer bedre ut enn menn når det gjelder 

trafikkulykker. Det er færre kvinner som mister livet eller blir alvorlig skadet i trafikken, også 

hvis en tar høyde for trafikkarbeid (antall km kjørt). Dette gjelder også på sykkel. Videre velger 

kvinner mer bærekraftig transport enn menn. For eksempel kjører flere menn enn kvinner 

dieselbil, bruker bil til jobb og parkerer ved jobb (Reisevaneundersøkelse 2018-2019). 

Hva er god kommunikasjon i Lister for deg? Kommunikasjon er et ord med vid betydning. 

Gruppa var innom flere tema. For å få til god kommunikasjon, så må systemene virke. Det kan 

dreie seg om kommunens informasjon til befolkningen, nettsider må fungere, informasjonen 

må nå ut til alle som trenger den, og det bør være mulighet for dialog, ikke bare enveis-

kommunikasjon. Og igjen, den digitale infrastrukturen må virke. 
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Kvinner må få og ta sin plass i kommunikasjonen God kommunikasjon handler om måten vi 

snakker til hverandre på. Vi må både lytte og bli hørt. I kommunestyrer er det eksempler på at 

menn får mer plass, eks. får lengre replikker enn kvinner. Det må vi ikke godta. 

Effektiv, sikker og bærekraftig transport God kommunikasjon handler også om effektiv og 

sikker transport, ikke minst for næringslivet. Dessuten ønsker vi mer miljøvennlig, bærekraftig 

transport. Da må det legges godt til rette for gåing, sykling, el-sykling, kollektivtransport, 

samkjøring og ladeinfrastruktur for el-kjøretøy. Vi trenger flere snarveger, gang- og sykkelveger, 

tilrettelegging for trygg sykling i blanda trafikk og trygg sykkelparkering ved skoler, 

arbeidssteder og idrettsanlegg. Videre må det satses på god, fremtidsrettet offentlig transport. 

I rurale strøk kan man teste ut nye, innovative løsninger som for eksempel Hent meg-ordningen 

i Sauda. Ungdommens representant var særlig opptatt av behov for bedre offentlig transport på 

kvelds-, nattestid.  

Der er flere kvinner enn menn som ikke disponerer bil. Gode miljøvennlige og tilgjengelige 

offentlige mobiltilbud er viktig i et likestillingsperspektiv. 

Er transportbehov i Lister det samme eller annerledes når en bruker «kvinnebriller»? Dette 

siste spørsmålet var vi inne på under de to første spørsmålene. I et klimaperspektiv er det 

interessant at kvinner velger mer miljøvennlig enn menn. Da er det avgjørende at kvinner blir 

med å påvirke i regionen. Kvinner må inn i styrer og valgkomiteer. 

 

5.4 Tema: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon 
Deltakere: Tove Sinnes, Melinda Kvinlaug/Sevda, Hilde Strømme(gruppeleder), Ragne 

Quinteros, Gro Bråten, Anne Maria Ousdal og Leah Henriette Rafoss (referent) 

Refleksjonsspørsmål: 

o Kvinners kompetanse – brukes den godt i Lister?  
o Hvilke utdanningstilbud trengs i regionen? 
o Offentlige tjenester og tjenesteytende næringer. Hva betyr de for kvinner? Potensial for 

tjenesteutvikling i Lister? 
 

Kvinners kompetanse, brukes den godt i Lister? 

- Deltidsstillinger. Vanskelig å få fulltid. 

- Kvinner søker høyere utdanning, men får de jobb etterpå? 

- Det er tosidig, på den ene siden er det mange som jobber frivillig deltid. Men hvordan 

kan det bidras til at kvinner kan ta utdanning og være sikret en jobb å leve av?  

Hvilke utdanningstilbud trengs i Lister? 

Vi trenger desentraliserte, distriktsvennlige utdanningstilbud til den voksne befolkningen. Når 
de voksne er utdannet, er det enklere å få de unge til å velge utdanning. Husk at 
nettundervisning ikke gir like god kvalitet som desentralisert utdanning.  
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Unge skal reise til campus, men mange kommer aldri tilbake. Skal vi satse på regionen, er det 
bankers å tilby de voksne som aldri reiste, et godt utdanningstilbud. Disse blir i regionen.  De er 
en uvurderlig ressurs. Vi må også veilede de unge slik at de kan velge riktige utdanningsveier. 

Vi gjennomfører kartlegging på behov, spesielt i offentlig virksomhet. Vi må også kartlegge 
minoritetenes kompetanse.  Vi vet ikke helt hva som finnes. Skal vi beholde dem i regionen som 
ressurs er dette viktig.  Sykepleie - sykepleie - sykepleie er det kommunene og sykehuset ønsker. 
Barnehagelærer er også etterspurt. Vi trenger lærere. Master er tøft. Vi ønsker dialog med 
universitetet for å lage distriktsvennlige utdanninger som tar hele Agder i bruk. Kan vi utdanne 
vernepleiere i distriktet for å avlaste sykepleiemangel? 

Fagskoletilbud trengs for dem som bor og jobber i Lister. Studiene bør gå på deltid og helst på 
ettermiddag, slik at de fleste kan kombinere med jobb.  

Det er viktig at vi tar hensyn til kvinner gjennom når en fastsetter når arbeidsdagen begynner. 
De fleste i industrien begynner 07:00. Så må kvinner vente til 08:00 slik at de får levert i 
barnehage, før de kan gå på jobb. 

Norskopplæring må tilpasses den enkelte. Tilrettelegges etter nivå. Vanskelig å være 
akademiker med ønske om å komme kjapt ut i jobb når man plasseres ved siden av analfabet. 
Læringen blir forskjellig. 

Vi må jobbe for å få tilbudt autorisasjonsutdanninger for minoriteter som ikke får godkjent sin 
utdanning. Jf. OsloMet og sykepleiere. 

Regionplan Lister 2030 må konkretisere hvilke mål vi har mot til å sette for utdanning, 
likestilling og heltidskultur. Så kan vi jobbe mot det. Viktige punkter: 

- Kartlegging av kompetanse/utdanning som kan bygges videre på. Alle kvinner, og 
spesielt minoritetsspråklige.   

- Det må legges til rette for videreutdanning.  
- God norskopplæring for å sikre god integrering og informasjon om kompetanse 
- Attraktivt arbeidsmarked for begge tilflyttere, begge kjønn  
- Heltidsstillinger 
- Mentoring 
- Systemer som ivaretar og fanger opp minoritetsspråklig med utdanning 
- Utdanning i utlandet: Norge har for høye krav 
- Desentralisert utdanning i flere studier 
- Nettbasert utdanning 
- Legge til rette for at studenter kan ta praksistiden i Lister 
- Legge til rette for at studenter vil flytte hjem igjen etter endt studie. Viktig at det er et 

arbeidsmarked for dem 
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5 Avslutning 

6.1 Tilbakemelding via Mentimeter 

 

 

6.2 Sluttord. Margrethe Handeland 
Hvis det er dette som er kvinneforening, så må jeg vurdere å bli med i en, for dette er 
interessant og spennende. Å kunne følge dagen i dag, som en representant for 
Listersamarbeidet, har gitt mye. Jeg er glad for å se at det blir så bred involvering for å få gode 
innspill til Regionplan Lister 2030.  
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Som jeg sa innledningsvis, i dag: For min egen del har jeg sjelden opplevd forskjellsbehandling 
fordi jeg er kvinne. Det er jeg takknemlig for. Men det er viktig for meg å høre om hvordan 
andre opplever det. Som jeg skrev på Mentimeter: Dette var en oppvekker. Det er viktig at vi får 
disse innspillene med videre i planarbeidet. Jeg er veldig glad for fylkestingets fokus på kvinners 
rolle inn i planen. Det har de vært tydelige på, og det ser vi viktigheten av i dag. Et viktig innspill 
i dag er den bevisste holdningen vi må ha hele veien om en sammensatt representasjon av 
begge kjønn der beslutningene fattes. Vi trenger innspill fra både kvinner og menn, i alle aldre. 
Det var en fin innledning i dag med Marta Breen. Hun avslutta med: Si ifra – stå i front!  

Vi kvinner har viktige stemmer. Og det er vi som må bruke stemmene. Jeg tror det var Larsa 
som sa at det er viktig å gi kvinner mulighet til å nå sitt fulle potensial. Det var veldig fint. Det er 
så viktig for god livskvalitet, levekår, samfunnsutvikling og gode tjenester i hele Listerregionen. 
Vi trenger alle de ressursene vi har, og vi trenger at alle i Lister kan bruke sitt fulle potensial. 

Til slutt vil jeg si tusen takk til Lisbeth, Larsa og Liv og de som har hjulpet med gjennomføringa. 
Dette ble veldig bra. Takk til alle som deltok. 

 Takk for i dag!    

 

 


