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INNLEDNING 

Formålet med samlingen var todelt:  

- Felles opplæring av de seks ungdomsrådene i Lister i regi av KS 

- Å gi ungdom i Lister en formell rolle i utarbeidelse av Regionplan Lister 2030. 

Samlingen skulle vært holdt på Utsikten hotell i Kvinesdal. På grunn av koronakrise ble den gjennomført 

digitalt, ved hjelp av Teams. Programmet for dagen la opp til å bli kjent med IGP-prosessen – en god 

inkluderende prosess for å formulere budskap (I=individuell – refleksjon. G=gruppe: alle deler sine 

refleksjoner i gruppe/gruppa bli så enige om felles budskap. P=plenum: gruppa presenterer så sitt 

budskap i plenum). Planleggingen ble gjennomført i et samarbeid mellom KS Agder, Listersamarbeidet 

og Agder fylkeskommune.  I forkant ble det holdt to digitale møter med de seks ungdomsrådslederne 

der de ble kjent med programmet, kom med innspill og fikk gjennomgang av IGP, trening i å delta i og 

lede digitale rom. 

Vi hadde et «studio» i lokalene til Listersamarbeidet i Lyngdal. Anna Charlotte (Lotte) Larsen (KS) og 

Kristian Larsen (Farsund ungdomsråd) fungerte som programledere og v. Svein Vangen fra 

Listersamarbeidet og Dag Tynes (D3 AS) sto for praktisk tilrettelegging og digitale løsninger på stedet. 

Leder av Listersamarbeidet, Arnt Abrahamsen var til stede i studio under åpning og avslutning. Alle 

andre deltok digitalt over Teams. Det var noe over 50 deltakere på samlingen, med litt varierende 

deltakelse i løpet av dagen. 

Dette er en ny måte å gjennomføre en stor samling på, og både arrangørene og deltakerne melder om 

at det gikk over all forventning.  

Programmet hadde tre hoveddeler. Del 1 og Del 3 var felles for alle deltakerne. Del 2 var delt i seks 

gruppemøter, etter de tema som var sendt ut på forhånd. Lederne for ungdomsrådene leda de digitale 

grupperommene. Frida Rugland Falkum (Lyngdal ungdomsråd), Mirijam Goepel (Flekkefjord 

ungdomsråd), Marianne Rossevatn (Hægebostad ungdomsråd), Ole André Helle (Kvinesdal 

ungdomsråd), Marius Nygaard Fidjeland (Sirdal ungdomsråd) og Kristian Vesterhus Larsen (Farsund 

ungdomsråd) gjorde en imponerende jobb som gruppeledere. 

Vi takker spesielt Maria Dragland, Ole André Helle og Kristian Larsen for aktiv deltakelse i forarbeidet. 

Samlingen hadde ikke blitt så vellykka uten deres innsats. 

Innspillene underveis i konferansen kom både på bokmål, nynorsk og dialekt. I denne rapporten har vi 

valgt å gjengi referater fra gruppediskusjoner uten å skrive om til ett målføre. Dette fordi vi oppfatter at 

dialektbruk er et bevisst stilmessig valg fra ungdommene. Kanskje er framsnakking av egen dialekt også 

et fint uttrykk for tilhøringhet og stolthet over egen region? 

For arbeidsgruppa, 

Lisbeth Reed, Planavdelingen i Agder fylkeskommune 
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DEL 1: STARTEN PÅ DAGEN (09:30-10:45) 

 

Leder i Listersamarbeidet, og ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, ønsket velkommen til konferansen:  

«Jeg er glad for å kunne få med alle ungdomsrådene til å engasjere seg i å gjøre Lister til et godt 

og fremtidsrettet region. Det er viktig å få høre de unges stemme, og jeg håper at alle ville gi av 

seg selv, ta initiativ, ikke være redde for å komme med innspill under dagen konferanse! God 

konferanse.»  

Kristian Larsen, leder for Farsund ungdomsråd, gikk gjennom planen for dagen, og gikk deretter 

gjennom ungdomsrådenes rettigheter og plikter sammen med Lotte Larsen fra KS Agder. Dette tok de 

videre til en sekvens med spørsmål og innspill via Mentimeter.  

På spørsmål om hvilke saker ungdomsrådene er opptatt av, var MILJØ den første store saken som kom 

opp. FRITIDSAKTIVITETER  kom godt etter. SKOLE var tydelig, men ikke like stor. KOLLEKTIVTILBUD seilte 

sterkt opp. Forslagene kom opp i begge målføre og dialektform. 

Kristian fortalte at de hadde prøvd å få mangfoldet representert i ungdomsrådet i Farsund. De har også 

prøvd  å legge vekt på å få mangfoldet representert på andre måter. Kristian har i tillegg erfaring fra 

Ungdommens fylkesting der de har satt seg inn i forskningsrapporten Skeiv på Agder og har lagt bevisst 

vekt på å inkludere skeive.  

Ungdomsrådene må bli trukket tidligere inn i plan- og budsjettsaker. Fra i år har dette vært bedre i 

Farsund, etter mange samtaler med ordfører og rådmann. Sakene blir ikke, i stor nok grad, skrevet slik at 

ungdom forstår dem og kan jobbe med dem. Ungdommen ønsker klart språk!  

På spørsmål om ungdommen får gjennomslag for saker sa mange at det er mye positivt, men noen sa 

«NEI». Det kom forslag om å si tydelig fra og å gjøre det kjent når ungdomsrådet ikke blir hørt. Da må 

det tas opp med ledelsen i kommunen. 

Det ble spurt om om hva er det beste med å delta i et ungdomsråd. Er maten viktig? Det ble svart at det 

skader ikke med mat; det blir mye pizza og det er bra. Men viktigst er det å bli en del av det gode 

fellesskapet. Noen svarte «PENGA», men det ble sagt at dette var ironi. Møtegodtgjørelsen som gis, er 

bare for at alle skal ha muligheter til å delta. Ikke inntekt.  
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TRE BILDER FRA MENTIMETER-SEKVENSEN: 

Saker vi har jobbet med i vårt ungdomsråd: 

 

Blir dere involvert i plan- og budsjettsaker: 

 

 

 

Er sakene utformet slik at de er lette å forstå: 

 

Hele Mentimeter-undersøkelen fra samlingen finner dere på denne lenka: 

https://www.mentimeter.com/s/632509000746e21e251b44dc23f12710/e9690d72dfd2 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.mentimeter.com%2fs%2f632509000746e21e251b44dc23f12710%2fe9690d72dfd2&c=E,1,IY7JrWDnQ0Um8oJUUz1yuZ1Xw1EyqWRW_swn2bxPQS239xIscd5PURwZAem6IpG3Q5d-DwIu6dqfz_jld4kRyIt-oDpreIGxPP2lpwVOsWFP4zU3hxU9Pbsyj_R1&typo=1
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HVORFOR ENGASJERER VI OSS? FRIDA FALKUM  OG LARSA YELDA ,  LYNGDAL UNGDOMSRÅD 

Frida: Her i Norge har vi mange muligheter til å si vår mening og å få de voksne til å høre på oss. Vi har 

sosiale medier, ungdomsråd og vi har ungdommer i kommunestyret. Politikerne hører på oss og det er 

viktig at vi bruker disse mulighetene til å skape endringer.  

Selv om vi kanskje føler at politikken ikke alltid angår oss, at for eksempel eldrepolitikken ikke har noe å 

si for oss, så er jo ikke det sant. Politiske vedtak gjelder ikke bare for et år, men kan gjelde i flere tiår 

frem i tid. 

Når det kommer til skolepolitikk, familiepolitikk og all politikk som angår vår hverdag nå, da er det jo 

ikke de voksne som alltid vet hva som er best for oss. De har jo også vært unge en gang, men våre liv er 

annerledes enn når de var unge.  

Vi har et annet synspunkt på saker og det er viktig at disse blir hørt.  

Personlig begynte jeg å interessere meg og å engasjere meg for politikken på ungdomsskolen da vi lærte 

mer om politikken. I begynnelsen virket det komplisert, men samtidig veldig spennende. Hvordan kan 

disse eldre menneskene sitte og bestemme hvordan skolen vår skal være? Hvordan den psykiske helsen 

vår skal forbedres? De vet jo ikke hvordan vi har det og hva vi trenger. Jeg engasjerer meg for jeg vil bli 

hørt. Det er ikke alle sakene som påvirker meg akkurat nå, men jeg har fortsatt meninger om det, for det 

kommer jo til å påvirke meg senere i livet. 

Jeg skal bli gammel, jeg skal få jobb, og da har det jo noe å si for meg om jeg får et gamlehjem å bo på, 

eller kan få dagpenger hvis jeg plutselig ikke har jobb. Det ser vi jo nå i denne krisen; mange mister 

jobbene sine på grunn av pandemien, og da er det politikerne som bestemmer om disse menneskene 

har muligheten til å klare seg gjennom dette, eller mister all inntekt og ikke kan klare seg.  

Hvis jeg ikke sier noe om det jeg mener så kan jeg ikke sitte her og klage på det jeg mener er galt. For vi 

har muligheten og vi må bruke den. Og selv om jeg har det godt her og føler at alt er bra for meg, så 

betyr det ikke at alle andre unge har det. Og selv om jeg følte at barneskolen og ungdomsskolen hadde 

et godt miljø og jeg trivdes, betyr det ikke at alle som har gått der, går der nå eller skal gå der føler det 

slik. 

Jeg vil være med og påvirke. Jeg vil stå opp for det jeg og andre unge mener er rett og jeg vil være med å 

skape endringer for alle.  

Å engasjere seg politisk gir meg også erfaring. Det å sitte i ungdomsråd og kommunestyre gir deg 

innblikk i så mye. Du møter og blir kjent med andre folk som også er engasjerte, og i mitt tilfelle så gjør 

dette meg enda mer engasjert for jeg ser hvordan andre rundt meg brenner for sine saker, og jeg får lyst 

til å gjøre det samme. Ofte virker det kanskje vanskelig å si noe selv, men det lønner seg å prøve og å 

engasjere seg. 

Jeg mener det er viktig at alle rundt meg også har det bra og selv om ting ikke direkte påvirker meg så vil 

jeg være stemmen til de som ikke har det like greit eller trenger endringer. Denne muligheten har jeg 

vært så heldig å få, og jeg må bruke den for alt den er verdt og vil engasjere meg slik at jeg og de som 

lever rundt meg skal ha det best mulig, og også de fremtidige generasjoner skal ha det bra.  
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Larsa: Hvorfor jeg engasjerer med i politikk? Og generelt hvorfor vi bør engasjere oss: 

Jeg begynte allerede å engasjere meg da jeg stilte til valg for å representere klassen i elevrådet. Jeg 

skjønte at jeg ville gjøre en forskjell uansett om den var liten eller stor, jeg ville høre på hva som kan bli 

bedre og kjempe for de sakene som var viktig for de jeg representerte. Å engasjere seg er å brenne for 

noe og jeg engasjerer meg for politikk, jeg vil utgjøre en forskjell og være en del i alt arbeidet. Jeg vil 

også lære mer om hvordan dette funker, hva som må til for å være en god politiker å ta gode valg på 

vegne et helt samfunn.  

Vi kan påvirke hvis vi vil! 

Man trenger ikke nødvendigvis å ha en mening om det meste innenfor norsk politikk, men så lenge du 

har en mening om noe, holder det langt og lenge. Det kan være små ting, som for eksempel hvor lenge 

treningssenteret eller ungdomsklubben skal være åpen, til de større tingene som hva Norge skal leve av 

etter oljen eller hvorvidt nynorsk burde være obligatorisk. 

Det er viktig å bruke mulighetene man har til å bestemme og være med å endre samfunnet, i forskjellige 

grader.  

Det Norge vi kjenner i dag er resultatet av hvordan vi som samfunn har evnet å omstille oss i møte med 

store endringer. Folk flest har gjennom engasjement og pågangsmot jobbet fram viktige reformer, også 

da vi var et fattigere land enn i dag.  

Det er vi som skal leve med konsekvensene av de beslutningen som tas nå, derfor må vi sørge for å være 

en del av prosessene. Hvorfor? Fordi det handler om vår felles framtid. 

Det å engasjere seg gir erfaringer og kunnskap og man får muligheter til å prøve og feile innenfor trygge 

omgivelser.  

Man får oppleve meninger og styret og demokratiet i praksis. 

 

Bilde: Ole André Helle og Kristian Larsen i studio. Larsa Yelda holder innlegg om hvorfor ungdom bør engasjere 

seg. 
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Intro til gruppemøter v/ Kristian og Lotte:  

De seks gruppene er satt sammen på forhånd for å få en god miks av ungdommer fra ulike ungdomsråd. 

Lederne for ungdomsrådene er fordelt på gruppene og leder hver si gruppe. Ungdomskontaktene fra 

kommunene er også fordelt på gruppene, og en ordfører og en rådmann/kommunaldirektør/en annen 

fagperson fra en kommune er satt opp i hver gruppe. På grunn av den spesielle situasjonen i samfunnet 

har ikke alle anledning til å være til stede hele tida. En av de fra kommunen er satt opp som sekretær i 

hver gruppe. 

 Det er ett hovedtema i hver gruppe, som er sendt ut på forhånd, med noen refleksjonsspørsmål. Det er 

også helt i orden å ta opp andre tema i gruppa, for eksempel spørsmål om koronakrisa.  

Det gruppemøtene kommer fram til vil være spesielt viktig som innspill til den nye Regionplan Lister 

2030. 

 

DEL 2: TEMAENE SOM ER VIKTIGE FOR OSS (11:00-12:00) 

GRUPPEMØTE 1. ATTRAKTIVE STEDER, EN GOD PLASS Å BO 

Hva skal til for at du ønsker å bli værende i kommunen du vokste opp i, når du blir voksen? 

Hva utgjør et «attraktivt sted» for deg?  

Deltakere: Marianne Rossevatn (leder), Lill Amanda Dubland Søvde, Malin Stokkeland, Tom Even Homme, 

Margrethe Handeland, Emma Grindheim, Erlend Oskar Risnes  

 

Erlend: Fritidsklubber og godt samarbeid mellom kommunene er viktige ting for å gjøre et sted attraktivt for 

ungdom.  

Lill Amanda: Hvis man ikke passer inn på fotballaget så har man en plass man kan gå for å komme seg inn i et annet 

og godt miljø 

Tom Even: Bra miljø blant de unge. 

Marianne: Hvis vi skal få lyst til å bosette oss i hjemkommunen, er det særlig tre ting som er viktige: 

Fritidsaktiviteter uavhengig av religion osv., kollektivtilbud og muligheter til å busetje seg og ha ei framtid. 

I tillegg må alle få lov til å meina noe. 

Emma: Alle må få lov til å være seg selv. 

Lill Amanda: Vi kan også ha med kollektivtilbud, sykkelstier og trygg trafikk.  

Marianne: bredt kollektivtilbud som omfavner flest mulig, flere muligheter for å møtes sosialt på ulike arenaer, 

attraktivt å bosette seg i distriktene med jobbtilbud, barnehage og skule. Et godt kollektivtilbud må ver et tilbud 

me veit om. Et tilbud me veit kor ti me kan bruke. Gode ordninger der kan vere bestillingsruter 

Malin: Det er en del bestillingsruter i Hægebostad. Blir brukt ganske mye av flyktningtjenesten blant annet, men 

det er dårlig tilbud på kvelder og i helgene. 

Margrethe: Jeg tror vi trenger et ungdomsopprør for å synliggjøre behov for bedre kollektivtransport i hele Lister! 

Erlend: Det må ikke være dødt i sentrum. Gode fritidsaktiviteter. Gode folk som styrer 
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GRUPPEMØTE 2. SKOLE OG JOBB  

Hva tenker du om skole- og utdanningstilbudet der du bor? Er det noe som mangler?  

Finnes det attraktive jobbmuligheter der du bor? Kan du tenke deg å skape din egen arbeidsplass ved å etablere 

egen virksomhet? 

Hvordan kan vi sikre at innbyggerne i kommunen ikke må flytte til en annen kommune for å få seg jobb? 

Deltakere: Kristian Larsen (leder), Anne Louise Kaalstad, Fridtjov Skurve, Andrea Jernbekk, Torbjørn Klungland, 

Vetle Ulgjell Espeland, Aleksander Haughom 

Anne Louise: Det trengs arbeidsplasser for høyere utdanning. Er det noen meninger om hvordan vi kan 

få sånne arbeidsplasser til Lister? 

Fridtjov: Ønsker selv en høyere utdanning. Men etterspørselen er ikke stor nok til at det er behov for 

det. Så da ender det vel med at jeg flytter til en større by. 

Aleksander: For at en kommune skal få slike jobbtilbud, krever det at det er mange som vil ha jobben så 

må det jo være mange andre som vil ha jobben og, for at kommunen skal tjene på det. 

Anne Louise: Kan ungdomsrådene i Lister sende inn et ønske til regjering og Storting om at de må tenke 

på distriktene? 

Fridtjov: Føler ikke det er noe særlig med jobber som krever den utdanningen jeg ønsker å ta. Og om jeg 

skulle startet opp for meg selv, er det ikke her i distriktet. 

 

Vetle: Man må jo ha et marked for å få til noe. 

Aleksander: Her i Sirdal er det veldig få innbyggere, så kan være vanskelig å få samlet folk til å få starte 

en bedrift. 

Fridtjov: Alle elever burde ha en person som har ansvar for en gruppe elever slik at de kan bånde... 

Vetle: Vi hadde det på barneskolen, der ble det aldri brukt så jeg tviler litt på at det kommer til å bli 

brukt, spesielt hvis det er elever som er "faddere"  

Andrea: Tviler også på at det kommer til å bli brukt. 

 

Hva syns dere om skolehelsetjenesten? 

Vetle: Den kunne vært bedre. De er veldig lite på skolen. 

Fridtjov: Tilbudet er bredt, men det burde heller vært slik at enkeltelevene hadde sin "fadder" slik at 

man fikk en man kunne stole på... 

Aleksander: Vi har skolehelsetjeneste men er ikke tilgjengelig ofte. 

Andrea: Tror mange skule slite med helsetjenester og at di er lite på skulene. Kan være vanskelig å ha di 

tilgjengelig vêr dag vertfall her 

Fridtjov: Vi sliter med det samme i Lyngdal. 
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Aleksander: Men en helsesøster har jo en utdanning som gjør at hun blir mye mer spesifisert til yrke. 

Hvordan kan vi sikre at ungdommen ikke flytter til en annen kommune for å skaffe seg jobb? 

Aleksander: Å skaffe arbeidsplasser til flest mulige yrker. Helse. Eller få store bedrifter med 

arbeidsplasser til mange forskjellige yrker. 

Fridtjov: Øke etterspørselen etter høyutdannede. 

Vetle: Som sagt; må man ha et marked i kommunen. Det kan jo være vanskelig når man er en "liten" 

kommune. 

Anne Louise: Går det an å foreslå at unge skal ha fortrinnsrett til enkelte jobber? At de søkes om unge... 

vet ikke om det er lov, men hvorfor ikke? 

Aleksander: Viss vi i Agder vil at vi skal fortsette og ha mange innbyggere må det være mulig å ha 

arbeidsplasser til mange forskjellige yrker slik at folk kan skaffe seg jobb i kommunen sin. 

Fridtjov: Du har jo f.eks. aluminiumsverket som trenger både mange ansatte og forskjellige utdanninger. 

Anne Louise: Ja så klart, men det er lov om å be at unge søker... Jeg er heller ikke ekspert. Lov å prøve. 

 

Torbjørn: Det bør sjekkes ut (KS?) om det er mulighet ved utlysning av offentlige stillinger, å spesielt 

oppfordre ungdom til å søke. 

 

Ellers: 

Torbjørn: Det har i senere år forekommet at store kommuner med studiested gir en «gulrot» til 

studenter i form av for eksempel gratis busskort, hvis studentene melder flytting til studiekommunen. 

Dette er utfordrende for små kommuner hvor innbyggertallet er avgjørende for kommuneøkonomien. 

Da kom det enkelte mottiltak fra småkommunene så som sponsing av reisetilbud etc. Hva syns de unge 

om det? 

Anne Louise: Farsund betalte buss for de som studerte i for eksempel. Kristiansand og pendlet hver dag. 
Fridtjov: Tror Lyngdal har det slik. 

Andrea: Kvinesdal betaler buss får alle som går på skule som bor i Agder 

Endelige punkter: 

1. Ungdommen anbefaler kommunen å oppfordre unge til å søke i kommunale stillingsutlysninger 

2. Ungdommen oppfordrer kommunene til å skape finansielle insentiver for å bo i hjemkommunen 

under og etter studier. 

3.  Ungdommen oppfordrer til å etablere en ny norm på bemanning i skolehelsetjenesten som lyder slik: en 

100% stilling per 300 elever, og en 100% stilling per skole. 

 

GRUPPEMØTE 3. TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 

Hva må gjøres for at det fungerer bra for deg å komme deg fra der du er til der du skal med kollektivtransport, 

sykkel eller til fots?  
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Deltakere: Leah Henriette Rafoss - koordinator for Kvinesdal ungdomsråd (Referent), Ole Andre Helle - Kvinesdal 

ungdomsråd, Glenn Asbjørn B. Ovedal - Sirdal ungdomsråd, Naomi Skoland – Lyngdal ungdomsråd og Liva Talleraas 

– Farsund ungdomsråd.  

Brainstorming: Kollektivtransporten, hvordan er den der du bor. Bra/dårlig?  

Generelt dårlig tilbud i alle de nevnte kommunene. Lite busser som går. Farlig gangveier ved trafikkerte veier, for 

lange avstander, blir for langt å gå eller sykle og for dyrt å kjøpe egen sykkel.  

Transport og kommunikasjon:  

1. Bedre busstilbud i kommunen og ellers i regionen 

2. Tilbud for utlån av sykler/el sparkesykler i kommunen (BUA) 

3. App/felles digital plattform til bedre kommunikasjon av kollektivtransport  

4. Egne veier for syklende og tryggere veier for myke trafikanter  

5. Tryggere skoleveier  

6. Bedre transport til og fra togstasjoner 

 

GRUPPEMØTE 4. KLIMA,  MILJØ OG BÆREKRAFT  

Hva kan en gjøre lokalt for å bidra til det grønne skiftet og hvordan kan du bidra på veien? 

Deltakere: Marius Nygaard Fidjeland (gruppeleder), Elias Bulæg, Jenny Kristin Fidjeland, Julie Høyda, Kamilla 
Nesheim, Mira Bergsaker 

Øke bevisstheten blant ungdommer. Det trenger ikke være store ting i hverdagen man endrer for å bedre miljøet, 
selv små ting hjelper. F.eks. dusje kortere, bruke mindre plast, bruke handlenett i butikken osv.  

Arrangere miljøuke for å skape engasjement og fokus på miljø. 

Transport; legge opp til kollektiv transport der det er mulig, og gå/sykle der det er mulig. 

Ellers snakket vi om:   

Hva kan vi gjøre for å bedre klima og miljø? 

 kildesortering (Blant annet i skole/barnehage) 

 kaste mindre søppel i naturen 

 plukke søppel (strandryddedag/langs sykkel og gangstier) 

 sykle/gå (lettere å gjøre dersom de rundt meg gjør det) 

 mindre bruk av plastembalasje  

 kjøre elbil (ofte for dyrt i innkjøp for ungdom, derfor velges heller bensin/diesel biler) 

 kollektivtilbud (dette er dårlig i enkelte kommuner i Lister) 

Konkrete tiltak: 

 arrangere søppelplukkedag 

 representanter fra ungdomsråd inn i kommunestyre og fremme miljøsaker 

 lære mer om miljø og bærekraft i skolen 

 kildesortering på skolene 

 ha ordninger for at landbruket kan kaste eks plast fra rundballer (siden kommune i Lister er 
jordbrukskommuner) 
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 Bruke mer resirkulerbar embalasje 

 Bevisstgjøre ungdom som ikke bryr seg om miljøet 

 arrangere miljøuke på skolene 

 Bevisstgjøring på at selv små endringer hjelper, trenger ikke være store tiltak 

 belønning for hver pose søppel man plukker 

 "søppelmerke", som en medalje når man leverer søppel til mottak 

  

GRUPPEMØTE 5. KULTUR OG FRITID 

Hvilke kultur- og fritidstilbud ønsker du deg der du bor?  

Deltakere: Mirijam Goepel (gruppeleder), Serene Hamar, Naomi Skoland, Arne Orthe, Emma Bjørnestad, 

Winnie Brækken og Jonny Liland (ordfører i Sirdal), 

Forfall: Armin Bahtijar, Svein Tore Sinnes 

Forslag: 

Lyngdal - Mange fritidstilbud i Lyngdal. Disse er bra og er viktige å ha 

 Idrett  - fint å kunne delta i lagspill 

 Kulturskolen, dans,  

 Møteplasser – fredager og i helger 

 Har en del som er viktige: Rocky, Åpent hus, Kirkesenteret (If), flere ved hengebrua 

Flekkefjord – mye bra 

 Mangler gratis-tilbud 

 Lite uformelle møteplasser 

Farsund – savner en plass å være f.eks. under et halvtak selv om det regner 

Lyngdal – har ting på kveldene – mye er kristne ting og arrangert av menighetene 

 Burde kanskje vært flere som ikke var i regi av religiøse foreninger 

Farsund: Har også fritidsklubber som er frittstående. Har begge deler. 

Kvinesdal – Har nok å gjøre, men litt som i Lyngdal – mye kristen klubbtilbud. 

Hægebostad – Alt som er sagt er relevant for oss her også. Alle er velkommen på aktivitetene selv om de 

ikke er kristne. 

Sirdal – mangler representant. 

Generelt: Godt fornøyd 

Hva kan bli bedre: 

Livssynsnøytrale tilbud, ønsker mer av det. 

Lite tilbud for videregående elever. 

 Kan være at det er fordi de har mer å gjøre med skoler og jobb? 

 Lite steder å være for denne aldersgruppe 
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Ofte vanskelig å komme hjem fra fritidsaktiviteter, går kanskje buss til tilbudet, men ikke hjem igjen. 

Steder man kan henge uten at det er et opplegg. 

 Halvtak og benker å sitte på.  

 Litt langt ut til Alcoa-parken i Farsund 

Mange kan savne et sted å stå og mekke, råne og sladde litt. Mange gutter på vår alder som har et ønske 

og behov for å drive med biler, skutere mm. Lov til å bråke litt. Viktig at disse også får lov til å leve ut sin 

hobby. Er det mulig å lage en plass for dette? Skaper trygghet dersom det er et lukket område for dette. 

Må være lovlig og kult. Bør være gratis og åpent for alle ungdommer. 

Er det gruppe som faller utenfor? 

Tar godt imot grupper som kan faller utenfor, f.eks. MOT: Har to fritidsklubber på Vanse og Farsund. 

Grupper som ikke er fornøyde, fordi de ikke synes tilbudene er gøyale. 

Folk fra andre land kjenner kanskje litt dårlig til fritidstilbudene, men det handler også om interesser og 

at det kan være religiøse aktiviteter som ikke passer for alle. 

 

GRUPPEMØTE 6. MANGFOLD OG INKLUDERING  

1)Hvordan vurderer du din kommune når det gjelder mangfold og inkludering?  

2)Synes du at din kommune er et godt sted å bo, uansett hvilken bakgrunn en har (kjønn, nasjonalitet, religion, 

seksuell orientering, helseutfordringer?   

Deltakere: Frida Rugland Falkum (gruppeleder), Larsa Nissen Yelda, Jordi, Sonja Eiesland (på telefon), Per Sverre 

Kvinlaug, Ståle Manneråk Kongsvik (sekretær) 

Spørsmål 1: 

Det er mye som er bra, men det er en del ting som vi må prøve å forandre til det bedre. 

 Mange nye landsmenn opplever at det kan være vanskelig å «komme inn» i de lokale miljøet. De opplever 

at det er vanskelig å få kontakt. Et eksempel med fotballtrening ble trukket fram: Du kan være med på 

treninga, men likevel føle at du ikke er inkludert. 

 Kommuner og frivillige lager møteplasser, som for eksempel, flerkulturelt arrangement. Her kan det være 

utfordrende å få lokalbefolkningen til å møte opp. 

 Det at elever i enkelte timer, for eksempel i språkopplæring, blir plasserte i egne grupper virker ikke 

inkluderende. 

 Utfordringer med utestengelse fra grupper på nett. 

 Skolen har en viktig rolle i å bidra til inkludering og mangfold. 

Spørsmål 2: 

Også her er det mye bra, men det er utfordringer. Spesielt ble det trukket fram at funksjonshemmede kan møte 

utfordringer som: 

 Vanskeligheter med å få seg jobb. 

 Hindringer i bygg som ikke er tilrettelagte 
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LUNSJPAUSE (12-12:30) (MED AVSPILLING AV FLEKSNES FATALITETER: DET ER NOE SOM 

GÅR)  

 

12:30-13:30 DEL 3: HVA HAR VI KOMMET FRAM TIL I DAG?  

OPPSUMMERING FRA GRUPPEMØTENE V/LEDERNE 

Gruppene ga tilbakemelding på 6x6 minutter. Hovedpunktene fra referatene over. Digital dialog om framlagte 
punkter. 

 

MINE BESTE TIPS. ERFARINGSDELING. OLE ANDRÉ HELLE(KVINESDAL) OG KRISTIAN LARSEN 
(FARSUND)  

Ole André: Det aller viktigste jeg vil dele er at jeg har lært at god dialog er viktig. Det er lurt og alltid lytte, virkelig 

lytte til det andre sier, særlig når dere er uenige. Hvis noen er mot det du selv går inn for er det avgjørende å 

skjønne hvorfor de er imot.  

Kristian: Husk at utenfor kommunestyrene er partiene. Der legges mange premisser. Få ut informasjon til alle 

gruppelederne. Bli med i budsjettbehandlingen. Hvis det ikke settes av penger, blir det umulig å få til det dere vil. 

Husk at ungdomsrådet kan ta opp ALLE slags saker, bort sett fra det som gjelder enkeltpersoner. Rådet har RETT til 

å bli hørt i saker som gjelder barn og unge. 

 

AVRUNDING AV DAGEN OG OPPSUMMERING V/FYLKESORDFØRER ARNE THOMMASSEN, AGDER 

FYLKESKOMMUNE OG ORDFØRER MARGRETHE HANDELAND, LISTERSAMARBEIDET/HÆGEBOSTAD. 

Arne: Jeg har fulgt med på oppsummeringen av gruppemøtene og de to siste innleggene, og jeg er veldig imponert 
over dere. Før jeg ble fylkesordfører har jeg vært ordfører i Lillesand og har bare god erfaring med samarbeid med 
ungdomsrådet. Dette er viktig. Dere må slåss for å ta plass i kommunestyrene. Fylkeskommunen er veldig opptatt 
av å ha ungdomsmedvirkning i alle prosesser. Det har vært viktig for oss i den nye Regionplan Agder 2030. Nå 
arbeider vi med handlingsprogram til den planen, og vi trenger mange og gode innspill fra ungdommen.  

Ei krise som den vi er i nå er vanskelig. Men den gir også en nye sjanse nye muligheter til å gjøre ting bedre. En ting 
som kan være en ny mulighet her i Listerregionen er nye næringer basert på ressursene i havet og skogen, det vi 
kaller blå og grønne næringer.  Her på Agder må vi for eksempel bygge mer i tre. Alt ligger til rette for at det kan bli 
ei større næring i framtida. Kommunene må bruke innkjøpsmakta for å fremme trenæringen.  

Nå skal vi i fylkeskommunen ta med alle innspillene deres fra denne dagen i arbeidet med Regionplan Lister 2030. 
Den planen gjelder først og fremst framtida til dere som er unge i disse seks kommunene, derfor er deres forslag så 
viktige. Kanskje dere reiser ut for å ta utdanning, men vi vil bygge en region som er så bra at dere kommer tilbake. 

Margrethe: Midt i oppgavene mine som ordfører i denne krevende tida har det vært en fantastisk forfriskning å 
tenke framover sammen med dere i dag. Det er noen tema som går igjen her i Lister. Kollektivtransport er ett. 
Ordførerne jobber med dette. Med bedring av tilbudet, med å løfte det opp på agendaen. Jeg deltok i gruppe 1. 
Der sa gruppeleder Marianne det så fint: «Hvis en har hatt en fin oppvekst, er det større sjans for å komme 
tilbake.» Det må vi sørge for her i regionen. Og jeg er veldig glad for at miljøfokuset er så gjennomgående for dere 
som deltar her. Det lover godt. 

Takk for engasjementet deres. Vi har fått mange innspill, og vi trenger enda flere. I dag har vi brukt mulighetene i 
stedet for å avlyse og jeg er ganske imponert over hva vi har fått til. 

VEL BLÅST OG VEL HJEM! 
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Bilde: Ordfører Margrethe Handeland oppsummerer, og ønsker vel hjem. Nederst fra høyre: Arnt Abrahamsen, 
Lotte Larsen og Kristian Larsen. 


