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Lindis Sloan, KUN senter for kunnskap og likestilling 

I dag har jeg fått lov til å være et godt eksempel, Britt Kramvig trakk fram mannen min og jeg i sin 

presentasjon av at “det skal bo folk i husan”. Og det var jo i grunn et forståelig valg – vi er et godt 

eksempel på det nye “fiskarbondehusholdet” i Nord. For fiskeren og bonden i dag har nemlig nå 

stort sett en partner som jobber med tjenesteproduksjon, det er slik man får det til å gå rundt.  

Mannen min, Roderick Sloan, eksporterer altså gourmet-sjømat til verdens beste restauranter, og 

jeg jobber med praktisk likestillingsrådgivning på KUN senter for kunnskap og likestilling i Steigen. 

Da vi diskuterte hvem av oss som skulle hit (selv om vi bor rett over fjorden trengs det nemlig to 

overnattinger for å være her fra 11 til 17) fant vi ut at vi i grunn hadde samme budskap.  

Logistikk og infrastruktur.  

Når Roderick skal sende nye sine produkter ut av landet må han stå opp klokka 04 og kjøre 240 

km til Bodø for å få dem av gårde til at de er framme i Bergen tidlig nok etter uttak til at testene 

kan godkjennes. Dette tar en hel arbeidsdag og må gjøres annenhver uke. Det finnes ikke 

posttjenester med levering over natten fra Steigen, og ingen andre laboratorier kan visst gjøre 

denne testen. Med all kompetansen som finnes for eksempel i Bodø og Tromsø burde det vært 

mulig å løse dette på en smidigere måte – det er flere småskalaprodusenter langs kysten som ville 

nytt godt av det.  

Når KUN (som er en kompetansearbeidsplass med 15 ansatte og virkeområde fra Steigen til 

Vietnam) skal levere anbudssøknader til departementene, opplever vi at det i utlysningene er 

spesifisert at de må leveres i fysisk format (“i to hvite permer og på én minnepinne”) i resepsjonen 

i Akersgata innen klokken 16 fredag. Da mister vi en arbeidsdag vi kunne brukt på å gjøre vårt 

tilbud bedre, i tillegg til at vi faktisk får reiseutgiftene for hurtigbåt, fly og flytog. For vi har heller 

ikke post- eller budtjenester som virker. Er det for mye å be om tilrettelegging for elektroniske 

løsninger for slikt i 2012? Gi oss det og få fatt på fiberoptikken, så kan vi fortsette med å utvikle 

landets største fagmiljø på praktisk likestillingsarbeid!  

Så mitt innspill er: Gi oss infrastruktur og tilrettelegging så vi får like vilkår med mer sentrale 

strøk, så skal vi gi dere levende distrikter og verdiskapning i nord. Vi har kunnskap og 

kompetanse, innovasjonsvilje og tiltakslyst, råvarer og marked, men som Anne Beathe Tvinnereim 

fra KRD sa her, “det kommuniseres ikke i hovedstadsavisene”.  


