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Høringsuttalelse
Referansenummer: 25TQYM

Registrert dato: 15.08.2022 00:51:48

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

Tore
Etternavn

Strugstad
Adresse

Årholtvegen 27
Postnummer

7718
Poststed

Steinkjer
Telefon

93692603
E-post

tore.f.strugstad@ntebb.no
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

921037457
Foretak/lag/forening

Ogndal iLag
Adresse

Årholtvegen 27
Postnummer

7718
Poststed

Steinkjer
Telefon

93692603
Telefaks

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.



Høringsuttalelse - side 2

Uttalelse til saken

Ogndal iLag er bygdelaget for Ogndal. Laget er en overbygging for alle lag og organisasjoner i bygda. Skole og
barnehager har etter hvert sluttet seg til. Ogndal iLag har koordinert bolystarbeidet i bygda i flere år. Arbeidet med
bolystteam og omvendt innbyggermedvirkning oppleves som svært positivt i samarbeidet med kommunen, og det
har vært gjensidig kunnskapsutveksling mellom bygda og administrasjonen. Derfor er det synd at kommunen har
valgt å tone ned dette arbeidet. Vi har forstått at det er krefter internt i administrasjonen som motarbeider det.

I forbindelse med Steinkjer 2025 har Ogndal iLag arrangert 3 bygdemøter med svært bra oppslutning. På det siste
møtet var forslaget fra administrasjonen om å legge ned blant annet Ogndal skole hovedtema. I den forbindelse ble
spesielt  frivillig innsats i både skole- og helsesektor diskutert.

Det ble satt ned en egen arbeidsgruppe som leverer høringsuttalelse fra dette siste bygdemøtet.

Ogndal iLag vil som bygdelag sende en egen høringsuttalelse basert på våre tre bygdemøter. Signalene herfra var
entydige.

Vi arrangerte først et innspillsmøte som var åpent for alle. Over 50 deltok på møtet. Dette møtet dannet grunnlaget
for både representasjon og presentasjon på møtet med kommuneadministrasjonen. Innspillene ble lagt ut på vår
egen portal ogndal.net.

På møtet med administrasjonen presenterte vi bygda med de kvaliteter og utfordringer den har. Dessverre var det
ingenting fra dette møtet som påvirket administrasjonens innstilling der Ogndal skole sammen med Binde og
Henning foreslås nedlagt. På sikt ser de også for seg å legge ned Kvam og Beitstad. I realiteten ønsker
administrasjonen å legge ned alle bygdeskoler i omlandet Steinkjer utenom Mære. Utover det ønsker
administrasjonen å beholde alle sentrumskolene Lø, Steinkjer, Egge og Byafossen og samle alle elevene der.

Administrasjonen har valgt enkleste løsning basert på at sentralisering og store enheter er lønnsomme løsninger.
Ogndal iLag hadde forventet et mer nyansert og kreativt forslag ut fra de forarbeidene som er gjort før innstillingen
ble lagt fram.

Ogndal iLag vil gi følgende uttalelse til forslaget:

1) Ut fra våre tre bygdemøter, er Ogndal skole den viktigste faktoren for videre utvikling av bygda.
2) Ogndal er kjent for sin dugnadsinnsats. Bygda tar allerede ansvar og er forberedt på å ta enda mer ansvar i
forhold til både oppvekst- og helsesektoren. Administrasjonen skal ikke ta for gitt at denne kan sentraliseres. På
møtene kom det fram at nærhet til tjenestene er en avgjørende faktor for frivillig innsats.
3) Ogndal IL er et svært samlende lag for begge bygdesentrene i bygda. Forslaget er en direkte trussel mot dette
laget.
4) Elevene må faktisk få gå på skole i nærheten av der de bor.
5) Det er meningsløst at kommunen ser for seg å sitte igjen med 6 barneskoler der 4 av dem ligger i gangavstand
til hverandre i umiddelbar nærhet av Steinkjer sentrum.
6) Ogndal skole er i dag den eneste kommunale institusjonen i bygda. Forsvinner den, vil  bolystsamarbeidet med
Steinkjer kommune være tuftet på kommunalt vann og hjemmetjenesten i helsesektoren. Alle skjønner at dette er
urealistisk grunnlag for samhandling med beboerne i bygda.
7) Bygda mistet for 10 år siden en skole. Kommunen har aldri lagt fram en evaluering av dette vedtaket som
underbygger sparte kostnader.

Ogndal iLag er skuffet over administrasjonens innstilling. Ikke bare fordi den foreslår å legge ned bygdeskolen,
men fordi den er veldig selvmotsigende. Administrasjonen snakker hele tiden vekst, men tenker konsekvent
nedbygging.


