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Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig ¡ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om innsender
Fornavn

Kjell
Etternavn

Delbekk
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Mokkavegen 209
Postnummer

7718
Poststed

STEINKJER
Telefon

48294694
E-post

kjeldelb@online.no
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Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¡ Ja ¤ Nei
Navn på høringssaken

Steinkjer 2025
Dato på kommunens høringsbrev

Saksnr./ref.nr.

67/22
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Uttalelse til saken

Høringssvar om utvalgssak 67/22, Steinkjer 2025

Et ubesvart spørsmål til Steinkjer kommunes ledelse – Skal det bo folk i bygdene våre?

Det har vært jobbet med å legge en plan for steinkjersamfunnets videre vei, og dette er et svar på hvordan vi tenker
det kan være mulig å kombinere nye ideer og kontinuitet. Hele veien gjennom denne prosessen har det vært ytret
et ønske om å få med seg innbyggerne på dialog, og det har man forsøkt å gjøre gjennom kommunedelsmøter.
Inntrykket vårt er at det har kommet frem en del interessante diskusjoner og forslag til tiltak og handlemåter. Det
skjer mye rosverdig innsats og arbeid i lokalsamfunnet vårt, og det som gjerne kan trekkes frem hos oss på
Gaulstad er nyasfaltering av vei, tilkobling av fiberbredbånd og utbygging av kommunal vannforsyning. Det er i den
store sammenhengen viktig å være klar over Steinkjer kommunes rolle i et dalføre som vårt. Den er arbeidsgiver,
mange har yrkesmessig tilknytning til den. Skolen oppfyller rollen som den viktigste offentlige institusjonen. Mange
forflytter seg på det kommunale veinettet hver dag, i jobbsammenheng og på fritid. Ulike måter å støtte aktivitet og
bygningsmasse på kan utgjøre et være eller ikke være for lag og foreninger. I det store og det hele ønsker vi en
tilstedeværende kommune, som skaper noe i lag med oss som bor her.

Fordelene med en skole i nærmiljøet er mange, og det er helt sikkert noe som blir tatt i betraktning når en familie
velger å bo et sted. For vår del har det vært Vålen skole som har vært barnas nærskole. Siden har Ogndal hatt
Ogndal skole som sin nærmeste barneskole. Det som ligger inne i administrasjonens forslag er at elevene skal
kunne flyttes over på Byafossen skole, og det tilsier at skoleveien vil nærme seg fire mil hver vei fra vår adresse, og
det må kunne påstås at det er for langt å tilby skoleskyss mellom Gaulstad og Byafossen til barneskoleelever, her
er det jo elever som likevel etter hvert vil ha sju-åtte mil og flere timer i buss hver dag mellom hjemstedet og
ungdomsskolen. Det er lettere å akseptere dette for en trettenåring enn en seksåring, og det må være et viktig
moment å ta med seg i videre saksgang. Barnehagene samarbeider med skolene, og vi må se nivåene i
sammenheng også på dette feltet. Hvis man skal ta vare på den viktige idretts- og kulturaktiviteten utenfor
kommunens administrasjonssentrum, så har også skolene en nøkkelfunksjon. Den innovative måten å drive
kulturskole ute i skolene på, har vist oss hvordan nye løsninger kan danne grobunn for noe nytt og bedre. Vi tror
helt klart at samholdet i dalføret også preges på en god måte av idrettslag og skole, for å nevne noe. Med de ulike
frivillige organisasjonene som er oppe og går igjen etter pandemiperioden er det grunn til å vektlegge hvordan
disse er med på å gjøre området attraktivt, og det går rett inn i Steinkjer kommunes bolyststrategi. En nærskoles
funksjon som samlingspunkt for dugnadsinnsats er også et vesentlig argument for å ta vare på den. Vi må ta aktive
grep for å videreføre spredt bosetting og en god aldersblanding, og vi som driver næring «i enden av veien» vil
gjerne bidra til at det skal være fint å leve i alle deler av kommunen vår.

Mokk, august 2022
Kristin Wåtland Delbekk og Kjell Delbekk


