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Nettverk. De har fått 
hjelp til fokus på de 
viktige målene for 
bedriften, og større 
trygghet rundt 
beslutninger. 

Det er blant de resultatene kvin-
nelige småbedriftsledere rappor-
terer om, etter å ha deltatt på et 
mentorprogram i regi av nettver-
ket Kvinner i Business. 

I et år har en gruppe på ti kvin-
ner deltatt i programmet. Poenget 
for kvinnelige småbedriftseiere 
og ledere har vært å få «sparret» 
med en nøytral og erfaren person 
i næringslivet. 

Gjennom jevnlige samtaler skal 
deltagerne kunne forvente å utvi-
kle seg faglig som bedriftseiere og 
ledere, inkludert den personlige 
utviklingen som hører til dette. 

– Det kan være utfordrende å 
skulle ta alle små og store avgjørel-
ser. Da er det positivt å ha en nøy-
tral person å drøfte dette med, sier 
Annie M. Lingjerde fra Eiksmarka. 
Den tidligere landslagsalpinisten 
driver et eget utetreningsprosjekt 
på Fossum.

– Det er viktig og bra å ha noen 
å diskutere med. Det gir positiv 
videreutvikling, mener Grete Fjør-
toft fra Bærums Verk som står bak 
firmaet skolematen.no. 

Positive erfaringer
Lingjerde og Fjørtoft er blant kvin-
nene det åttende kullet i det man-
geårige programmet (se faktaboks). 

Samlet gir kvinnene i kull åtte 
følgende positive dom over pro-
grammet. 

De mener programmet har gitt: 
n Mer trygghet i forhold til eget 
virke. 
n Personlig utvikling.

n Målrettet kompetanseutvikling.
n Bevisstgjøring av egne verdier.
n Hjelp til tyngre oppgaver. 
n Ny innsikt i andres tenkemåte 
eller adferd. 

Næringssjef Hanne Gro Haug-

land i Bærum var til stede man-
dag. Hun mener programmet kan 
bidra til vekst og nyskapning av 
bedrifter. Regjeringen har et mål 
om at kvinner skal stå for 40 pro-
sent av alle nyetableringer i 2013. 

– Jeg tror kanskje dette kan være 
med å bidra til å bygge opp statis-
tikken, sier næringssjef Haugland.

 

Marit Helland

marit.helland@budstikka.no

Sparring fjerner sperrer

– Mange har mange ressurser, 
men befinner seg inne i en kom-
fortsone de kanskje trenger hjelp 
til å komme ut av.  

Det sier Bærums ordfører Lisbeth 
Hammer Krog. Hammer Krog og 
Askers ordfører Lene Conradi var 
tilstede under evalueringen av 
mentorprogrammet mandag.

Bærum kommune og Asker 
kommune støtter mentorpro-

grammet økonomisk, noe begge 
ordførere mener er positivt. 

– Noen trenger hjelp til å tørre 
å bruke de ressurser man har. Et 
slikt program kan bidra til dette, 
mener Hammer Krog. 

– Jeg tenker ofte over hva 
næringspolitikk er i praksis. Og 
støtte til denne typen prosjek-
ter mener jeg er en positiv type 
næringspolitikk, sa Lene Con-
radi. 

– Trenger hjelp ut  
av komfortsonen 

UT AV KOMFORTSONEN: Det er 
mange ressurser i kvinner, men 
noen trenger hjelp til å komme seg 
utav komfortsonen, mener ordfører 
Lisbeth Hammer Krog.  

fakta

 n Mentorprogrammet er 
en del av de program-
mene kvinnenettverket 
Kvinner i Business tilbyr.

 n Tilbudet er for kvinner 
som driver egen virk-
somhet, og støttes øko-
nomisk av kommunene i 
Asker og Bærum. 

 n En adept er den perso-
nen som søker utvikling, 
og mentoren er per-
sonen som gir råd og 
bidrar til utvikling.

 n Programmet går over 
ett år, og hvert adept-
mentorpar skal ha minst 
ti møter av 1 til 2 timers 
varighet. Her skal de 
gjennom temaer som 
kommunikasjon, utfor-
ming og implementering 
av strategi for bedriften, 
revitalisering av bedrif-
ten, markedsføring, ba-
lanse i livet og  personlig 
utvikling av adepten.

 n Programmet startet i 
2002, og totalt har 57 
par og åtte kull vært 
gjennom satsningen.

Dette er mentor-
programmet 

POSITIVE: Disse deltok i programmet: Solveig Sikkeland (f.v.), leder av programmet, Grethe Fjørtoft fra Skolematen.no, Hanne Schjerven Paulsrud fra Confident 
 Coaching og Annie M. Lingjerde fra Annieone.no.  bEggE FOTO: KARL bRAANAAS 


