
sjektet i over fire år og det har 
garantert hatt en virkning. Vi 
har jobbet mye med å støtte 
opp om hverandre og vi føler 
oss tryggere. Dette har resultert 
i flere aktive kvinnelige politik-
ere og flere kvinner som stiller 
til valg, forteller Anne Jorid 
Gullbrekken fra Rissa Venstre.
Også Irena Paniflova fra Rissa 

SV gir mye av æren for at hun 
stiller på høstens valgliste til 
prosjektet.
- Jeg er ganske ny i politikken 

og kommer fra Latvia, men har 
bodd i Rissa i ni år. Det er viktig 
at også vi som er fra utlandet 
engasjerer oss i politikken og 

Da Fosna-Folket besøkte 
samlingen var Nordmeland 
godt i gang med å servere en 
bedre lunsj som han hadde til-
beredt. Til kvelds ventet en tre-
retters middag, så ordføreren 
hadde mer enn nok å henge 
fingrene i. Det var til tider hek-
tisk på kjøkkenet, men i følge 
deltagerne gjorde ordføreren en 
fantastisk jobb med maten.

Flere kvinner på valglista
At prosjektet «Utstillingsvindu 
for kvinner i lokalpolitikken» 
har hatt en funksjon er det lite 
tvil om.
- Vi har jobbet med dette pro-

tiene for å få flere kvinner til å 
bli mer politisk aktive. De vil 
dessuten utvikle fadderordning-
er for nye kvinnelige politikere.

Kjøkkentjeneste
Osen-ordfører Jørn Nordmel-
and sitter i styringsgruppa for 
prosjektet, men under sam-
lingen på Langvassheimen 
bidro han på helt andre måter 
enn hva vi er vant til å se ord-
føreren.
Den allsidige Osen-

ordføreren tok på seg kjøkken-
tjenesten og ansvaret for å met-
te de 55 deltagerne over den to 
dager lange samlingen.

lokalpolitikken er et prosjekt 
som har gått over fire år. Stein-
kjer, Verdal, Rissa og Osen job-
ber sammen om utstillings-
vindu for kvinner i lokalpolitik-
ken.
I konkurranse med i alt 66 

søkerkommuner valgte 
kommunal- og regionalminis-
teren blant andre kommunene 
Steinkjer, Verdal, Rissa og Osen 
i Nord- og Sør-Trøndelag til 
sammen å være utstillingsvindu 
for kvinner i lokalpolitikken. 
Dette kommunenettverket er 
valgt ut blant annet fordi de vil 
satse spesielt på å utvikle nye 
rekrutteringsstrategier hos par-
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Osen-ordfører Jørn Nordmel-
and tok kjøkkentjenesten, mens 
kvinnene forberedte høstens 
valg.
Utstillingsvindu for kvinner i 

OSEN: Prosjektet 
«Utstillingsvindu for 
kvinner i lokalpolitik-
ken» har de siste dag-
ene hatt samling på 
Langvassheimen.

TOPPKANDIDATER: Det var mange kvinnelige listetopper på Langvassheimen. Fra venstre: Ann Jorid Gåsmo (Seter krets, Osen), Margit Hagerup (Bøgdalesta, Osen), Osen, Anne Kirkby 
(SV, Rissa), Astrid Jakobsen (SP, Osen), Anne G Valbekkmo (H, Verdal), Marit Voll Skrove (SP, Verdal), Siri Evjen (V, Rissa), Brita Thorsvik (V, Verdal), og Anita Karlsen (SV, Verdal).
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