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Uttalelse til saken



Ogndalen ønsker å utfordre kommuneadministrasjonen til å utrede nedleggelse av 
bygdeskolene med en samfunnsøkonomiskanalyse, ikke bare en enkel regnskapsteknisk 
øvelse. 
 
I bygdenes by er bygdene en viktig kulturbærer. Dette vises i alle kulturtilbudene som blir 
skapt med dugnadsarbeid i alle grendene i Steinkjer. Kultur er en viktig faktor for å 
tiltrekke seg nye skattebetalere, og for å passe på at folk ikke faller utenfor skoler og 
arbeidsplassen. Denne indirekte verdiskapingen står i høyeste grad i fare hvis 
bygdeskolene blir lagt ned. Vi forventer at politikerne utfordrer administrasjonen på å 
dokumentere tapt verdiskaping, og ikke bare reduksjon i kostnader ved å legge ned 
bygdene.  
 
I framtida krever demografien at flere eldre bor lengre hjemme for å redusere kostnader 
for kommunen. Men dette krever mer nye verktøy i eldreomsorgen, og hvor er 
motivasjonen for å bo hjemme om lokale kulturtilbud legges ned, og barn og barnebarn 
ikke bor i nærheten? I bygdene er det nære relasjoner mellom naboer som gjør at det er 
lettere å be om hjelp til mindre oppgaver, slik at man er i stand til å bo hjemme lengre.  
 
Skolen i bygdene er et viktig samlingspunkt og den viktigste rekrutteringsarenaen til 
kulturtilbudene i bygdene. For eksempel har Senterpartiet gjennomgått alle tilbudene i 
Ogndal og dokumentert over 15000 dugnadstimer i året for å opprettholde disse 
tilbudene. Disse tilbudene er ikke bare for de som bor i Ogndalen, men til alle i Steinkjer 
kommune. Dette er eksempelvis Rockeklubben, Øvre Ogndal skytterlag, og 
Ognamartnan. 
 
Denne typen kulturtilbud som skapes i alle bygdene er viktige for å gjøre Steinkjer 
attraktive for potensielle tilflyttere. Den samlingsplassen som kultur tilfører, er også en 
arena for å møtes og redusere sosialutenforskap. Bygdene har en styrke som er vanskelig 
å reprodusere i byen, og det er at man er bedre til å følge opp hverandre. Det er gjort 
flere studier som viser at dette reduserer andelen sykemeldte og frafall i skolen. 
Hvis man gjør en grov serviettberegning tjener kommunen ca 300,000 kr per tilflyttede 
husstand. Forutsatt en samlet inntekt per husstand på 1,000,000 kr og en kommunal 
skatteprosent (inklusive arbeidsgiveravgift) på ca 30%. Dette er cirka like mye som 
kommunes kostnader øker per person som faller utenfor, enten ved sykemelding, eller at 
man faller fra i skolen. Dette inkluderer tapte skatteinntekter og økte NAV kostnader. 
Dette gjør at ved å miste ca 10 potensielle tilflyttede familier og 10 personer som faller 
utenfor hvis skolen blir lagt ned, vil kommunen tape like mye per år som 
ekstrakostnadene ved å fortsette driften på Ogndal skole. 
 
I Ogndal er det per dags dato to private barnehager. For en småbarnsfamilie vil nærhet til 
barnehage være et viktig moment for å velge bosted. Vi frykter at en nedlegging av 
skolen kan være dominobrikken som gjør at alle de lokale tilbudene forsvinner.  
 



Vi ønsker at administrasjonen i kommunen selv skal evaluere alle andre poster som vil bli 
påvirket av å legge ned grendeskolene. Det er ikke tilstrekkelig å evaluere kun en 
kostnadspost i et vakuum.


