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Har du et tips om små og store begivenheter, 
arrangement og gladsaker fra der du bor, 

hører vi gjerne fra deg. Du kan også sende oss 
bilder og en kort tekst om ting som skjer i ditt 

nærmiljø. Tips og meldinger kan sendes til 
godtfolk@t-a.no eller til Trønder-Avisa, 

postboks 2590, 7738 Steinkjer.
Jon Åge Fiskum, fiskum@t-a.no

TIPS OSS! 
Godtfolk & familie
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SUDOKU

HÅREK av Chris Browne

PONDUS av Frode Øverli 

Godtfolk

På oppdrag fra  
kommunen samler  
KUN ulike interesse-
grupper for å  kartlegge 
innbyggernes behov  
for informasjon og med-
virkning i nye Steinkjer 
kommune. 
STEINKJER: Et viktig mål i 
intensjonsavtalen om kommune-
sammenslåing mellom Verran og 
Steinkjer, er å utvikle lokaldemo-
kratiet i nykommunen i aktivt 
samspill med innbyggerne. Det 
siste året har derfor  innvandrer-
rådet, eldrerådet, ungdomsrådet 
og Funksjonshemmedes fellesor-
ganisasjon blitt invitert til å 
komme med sine innspill. Nå 
håper de kommunens politikere 
tar hensyn til deres råd og  

ønsker for Nye Steinkjer.
– Vi har hatt møter med gode 

diskusjoner og stort engasje-
ment. Problemet er at folk ikke 
vet hva som skjer med innspil-
lene de kommer med. Kommu-
nen må gjøre medvirkningen 
synlig, sier daglig leder i KUN, 
Karin Hovde. 

Tilrettelagt informasjon
Leder i Steinkjer eldreråd, Arvid 
Hatling, mener det er viktig at 
informasjon fra kommunen må 
nå innbyggerne til rett tid, slik at 
man har en reel mulighet til å 
påvirke. Han får støtte av Kari 
Frøseth Johansen i Funksjons-
hemmedes fellesorganisasjon. 

– De kommunale togene går 
ofte så fort at man ikke rekker å 
komme seg på før toget har gått. 
Informasjonen må tilrettelegges 
så den når ut til de som berøres, 
understreker hun. 

Gruppen er enig om at hvor og 
hvordan informasjon distribue-
res, er vesentlig. 

– De eldre vil kanskje få infor-
masjon via avisa. Innvandrere og 
vi unge leser ikke avisa. For oss 
hadde det kanskje vært bedre 
med en app, sier Wilhelmine 
Wolff Skevik, leder i Ungdomsrå-
det. 

Konkrete forslag
Innspillene skal sammenfattes i 
en rapport til kommunen.

– Arbeidet skal ende ut med  
konkrete forslag til tilrettelagt og 
inkluderende informasjon, sier 
Hovde. 

Rådsarbeidet skal evalueres, 
for å sikre innbyggerne repre-
sentative råd, og de ulike rådene 
skal få metoder for å holde kon-
takt med sine grupper. 

– Vi opplever ofte frafall av de 
politiske representantene i våre 

rådsmøter. Kanskje hadde det 
vært lurt om representanter fra 
de ulike rådene hadde fått refe-
rert fra møtene. Slik det fungerer 
i dag, føler vi at referatet ikke 
har kommet fram til de som tar 
beslutningene, sier Wolff Skevik. 

Pia Marie Lerseth
pia.lerseth@t-a.no / Tlf. 982 99 268

 • Inviterer innbyggerne til medvirkning i forkant av politiske beslutninger. 

Folket i nye Steinkjer 
skal bli hørt og sett 

MEDVIRKNING: Steinkjer kom-
mune ønsker å la innbyggerne 
komme med sine innspill om sine 
behov til Nye Steinkjer.  Her 
innvandrerrådet, Funksjonshem-
medes fellesorganisasjon, 
eldrerådet og ungdomsrådet 
representert ved  Salomo, Karin 
Hovde, Kimberly Lyngstad, 
Arvid Hatling, Lars Morten 
Lersveen. Foran: Wilhelmine 
Wolff Skevik og Kari Frøseth 
Johansen.
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