OVER MIN VERDIGHET…
Valgets kval er over oss, og mange sitter i tenkeboksen enda og lurer på hva er best å velge, er
det noen vits og velge, og klarer jeg egentlig i det hele tatt å velge..
I Ringsaklista er vi opptatt av å se løsninger, og vi ønsker kanskje å prioritere annerledes enn
andre. Vi ønsker handling nå! Når det gjelder, skole, barnevern, eldreomsorg og frivillighet.
Vi ønsker at våre barn skal få oppleve å gå på en Verdig skole, med godt inneklima og forhold
de kan lære i, og ikke minst lærerne kan lære barna våre i. Vi ønske å få til dette innen 2015,
og mener dette er mulig, med alternative løsninger.
Vi kjemper hardt for å få flere ressurser inn i barnevernet Nå! Vi ønsker ikke vente på flere
utredninger, planer og høre mer om hvor ille det er stelt, før vi nå gjør noe for å hjelpe disse
barna, og også her ikke minst de ansatte.
Vi ønsker å sette fokus OGSÅ på bygdene våre, vi ønsker eldreboliger i bygdene i tilegg til
byene, vi ønsker mer aktivitet for ungdom både i bygdene og byene. Vi ønsker ungdommen
med på laget, vi ønsker deres meninger om hva det er vi trenger i Ringsaker for at dere skal ha
det bra.
Vi ønsker levende bygder med levende samfunnshus, skoler, barnehager og eldreboliger. Vi
vil vise støtte til all frivilligheten som gjør at disse bygdene er levende i dag. All ære til alle
dugnadshelter rundt omkring, som sørger for levende sanfunnshus, lysløyperenn for barna,
fotballtrening, innetrening, utetrening, kor, teater, blomster etter veiene.. Ja, jeg kunne nevnt i
fleng. Vi vil iallfall vise dere støtte og se hva dere gjør, vi ønsker å samarbeide med dere, og
hjelpe til der det måtte trengs.
Vi vil opprettholde tiltak og forbedre dem for de som trenger det mest, og kanskje fjerne noe
av det som er der for de som ikke trenger det så mye.. Det er de ressurssterke som vil ha glede
av en fin ytre fasade, men de som må bruke tiltakene og tjenesten innenfor opplever kanskje
ikke at dette fungerer like fint, og da hjelper fasaden lite, mener vi.. Her har vi tydeligvis
forskjellige meninger i de ulike partiene om hva som er viktigst. Men, for oss teller innholdet
og det hver enkelt innbygger føler når de må gå til det steget og bruke Ringsaker Kommunes
tjenester eller tiltak. Innhold er viktigst, fasaden kan rustes opp etter hvert. Og, ikke minst er
det en selvfølge at vi sørger for å følge det som er lovpålagt oss når det gjelder skole,
barnehage, barnevern, pleie og omsorg før alt annet.
Prioriteringer burde egentlig ikke være så vanskelig, i alle fall ikke om man tenker på de som
er tvunget til å bruke tjenester de kanskje aldri hadde drømt om at de kom til å trenge, eller
kanskje aldri hadde ønsket å trenge. Vi skal gi disse tjenestene med verdighet. Vi skal føle at
vi har verdige skoler, barnehager, barnevern, eldreomsorg og ”ungdomspakker” til våre
innbygger. Tjenestene skal være over vår verdighet.. Rett og slett!
Med vennlig hilsen
Camilla Storlien
Ringsaklista

