
Offisiell side på Facebook 
Her kan du og alle andre som 
er interessert følge med på 
informasjon om pågående 
saker og prosjekter i Lister, 
delt av politiske ledere og 
Listerrådet. Her vil også 
aktuelle saker som lederne 
i nettverkene legger ut på 
listersamarbeidet.no bli delt.

Spørsmål eller idéer?: Har du innspill 
som kan gjøre kommunikasjonen i 
Listersamarbeidet enda bedre, ta 
kontakt med Svein Vangen på 
svein.vangen@kvinesdal.kommune.no 
eller 951 40 560.  

Verktøykassen 
finner du på listersamarbeidet.
no under hovedmenyen. 
Denne gir alle som jobber i 
eller med Listersamarbeidet 
tilgang til nyttige verktøy som 
presentasjonsmaler, logoer, 
visittkortmaler, brevmal o.l. 

Delta på kurs og samlinger 
Kurs, samlinger og oppfølging 
for alle deltakerne, for å legge 
til rette for økt ompetanse 
innen kommunikasjon, 
formidling og informasjonsarbeid.

Infoskrivet 
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Listersamarbeidet. 
Meld deg på vårt nyhetsbrev 
på www.listersamarbeidet.no

www.listersamarbeidet.
no Her finner du nå en felles 
ressursside for alle som jobber 
med eller har interesse for 
samarbeid, kompetanseheving 
og utvikling i Listerkommunene. 

Samarbeidskompasset
RÅD
Listerrådet er et politisk og admini-
strativt samarbeids- og interesseorgan for 
kommunene i Lister.
Ordførerutvalget utgjøres av de seks 
ordførerne i Listerkommunene og fungerer 
som Listerrådets styre.
Rådmannsutvalget utgjøres av rådmennene 
i Listerkommunene og fungerer som et 
rådgivende organ for Listerrådet.

FAGNETTVERK
Helsenettverket er et 
interkommunalt fagnettverk som skal styrke 
samarbeid og samhandling innen helse og 
velferd.
Plan - og næringsnettverket er et 
interkommunalt fagnettverk som skal 
videreutvikle samarbeidet innen plan og 
utviklingsarbeid.
Oppvekstnettverket er et interkommunalt 
samarbeidsforum for skole- og 
barnehageeiere.
Personalnettverket er en inter-kommunal 
samarbeidsarena for arbeidsgiverfeltet i 
regionen. Nettverket fungerer også som et 
rådgivende organ for rådmannsutvalget. 
Kultursjefnettverket er et interkommunalt 
samarbeidsforum  
for kulturelle arrangementer i regionen.
Økonomisjefnettverket er et interkommunalt 
fagnettverk som består av økonomisjefene i 
Listerkommunene. 
Ledernettverket er satt sammen av lederne 
av de ulike fagnettverkene.
 
TJENESTESAMARBEID
Lister Kompetanse tilbyr desentralisert 
utdanning i regionen.
Lister Nyskaping er et regionalt 
næringsselskap med fokus på 
vekst og utvikling i Lister. 

Lister Barnevern er et inter-kommunalt 
samarbeid om barnevernstilbudet i regionen.
Lister PPT Lister Pedagogisk Psykologiske 
Tjenester er et interkommunalt samarbeid om  
PP-tjenesten. 
Lister Opplæringskontor har fagopplæring 
i offentlig sektor for lærlinger i samarbeid 
med lærebedrifter og utdannings-avdelingen 
i fylket.
Lister Pedagogiske Senter sitt primære 
virkeområde er skole- og barnehageutvikling 
samt pedagogisk utviklingsarbeid. 
Lister Friluftsråd skal ivareta og øke 
interesse, forståelse og muligheter for 
friluftsliv i regionen. 
Skjærgårdsparken Lister er et 
interkommunalt samarbeid mellom fire 
kommuner som jobber med informasjon om 
skjærgården i regionen.  
Nullvisjonen i Lister driver 
holdningsskapende arbeid under visjonen 
“null drepte og null varig skadde i trafikken”.
RFL er et interkommunalt renovasjonsselskap 
som ivaretar renoveringsbehov i Farsund og 
Lyngdal. 
IRS miljø er et interkommunalt 
renovasjonsselskap som ivaretar 
renoveringsbehov for Flekkefjord, Kvinesdal, 
Lund og Sirdal.
DDV er en IKT-tjeneste for Flekkefjord, Sirdal, 
Farsund, Hægbostad og Kvinesdal.   
Flekkefjord Interkommunale Legevakt 
er en legevaktsordning for flere av 
Listerkommunene.
Felles forliksråd er et inter-kommunalt 
forliksråd for Listerkommunene. 
Listerfondet er et lavterskeltilbud for 
næringsutvikling i regionen der tilskudd til 
nyskaping har prioritet. 
 

Samarbeidskompasset er en oppsummering av kommunikasjonsstrategien og er utviklet sammen med og  
for Listersamarbeidet. Den viser en retning for vårt felles kommunikasjonsarbeid, og gir en enkel oversikt over 
hovedelementene i den interne kommunikasjonsstrategien. Dette er starten – og i likhet med vårt felles arbeid,  
vil Samarbeidskompasset utvikles i tråd med våre behov og målsettinger.

Knytter oss sammen.
Bringer oss videre.

VISJON
En attraktiv region anerkjent for godt  

faglig og politisk samarbeid.

HOVEDMÅL
Gjøre Listersamarbeidet 

sitt arbeid kjent internt og 
styrke samarbeidet

MISJON
Listersamarbeidet har som oppgave 

å legge til rette for ny kunnskap for bedre 
kommunikasjon og samarbeid. 

NETTVERK
Råd
Fagnettverk
Tjenestesamarbeid

VERDIER
Synlig
Folkelig
Engasjerende

MØTEPLASSER 
Fokusmøter
Listertinget 

Ledergruppe samlinger
Listersamarbeidets  

faggruppe på Facebook

MÅLGRUPPE 
Deltakerne 

i Listersamarbeidet

Listersamarbeidets faggruppe 
på Facebook Her deler vi 
informasjon om prosjekter for 
alle administrative deltakere 
i Listersamarbeidet. Det 
er administrativ leder som 
formidler informasjonen videre i 
sitt nettverk.
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