FREDAG 24. MARS 2017 INDERØYNINGEN

4

aktuelt

Ansv. redaktør og daglig leder: Stig Leinan
Journalist: Nina Fossum
Marked/kontor: Kirsti Nygaard
Inderøyningen AS org. nr. 9657 45351 mva.
Adresse: Sundsøya 2, 7670 Inderøy
Produksjon: Trønder-Avisa
Trykk: Nr1 Adressa-trykk, Orkanger

TLF. 40 00 67 45 • REDAKSJONEN@INDEROYNINGEN.NO • INDEROYNINGEN.NO

Rost opp i skyene
Maurtuva Vekstgård på Utøy ble rost opp i skyene av
helse- og omsorgsminister Bent Høie da han besøkte
gården denne uka. Uten å blunke innrømmet Høie at
han ikke hadde forventet å hente så mye ny kunnskap om demensomsorg på Maurtuva som det han
gjorde. Men det var nettopp det som skjedde.
Statsrådens begeistring er forståelig. For det første fikk
han servert informasjon på en imponerende
oversiktlig og tydelig måte. Det sørget de to som står
bak bedriften, Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida
Tangstad for. I tillegg spilte psykolog Trude Hoff og
pårørende Solfrid Vang inn meget fornuftige og
kloke tanker overfor statsråden. Tanker og innspill
som statsråden takket for.
Alle som har fått med seg informasjonen om og fra
Maurtuva Vekstgård må la seg begeistre. Her rår
optimismen grunnen. Om det dveles ved det gamle
og velfungerende, så tenkes det samtidig nytt. Det
arbeides målrettet og bestemt for å utvide dagens
tilbud. Ett eksempel på det er planene om ovalt
helgetilbud for hjemmeboende demente. Det skal gi
demente muligheten til å bo på Maurtuva fra fredag
til tirsdag. Et unikt tilbud som ikke finnes andre
steder i Norge. Og et tilbud som samtidig er et
håndslag overfor pårørende.
Ett annet viktig punkt for Høies begeistring er utvilsomt det faktum at Maurtuva Vekstgård er et privat
tilbud som tilbyr nye og spennende helsetjenester
på utmerket vis. Det varmer garantert et høyrehjerte. I tillegg kan Høie ta med seg all rosen av
Maurtuva som kommunens helse- og omsorgsleder
Per Arne Olsen kom med under besøket. Olsen var
helt klar på at kommunen er stolt over de tilbudene
som vekstgården har å by på. Han var like klar på at
kommunen støtter opp om tilbudet – både i ord og
økonomisk handling. Her er det ingen sure, kommunale miner overfor en privat, konkurrerende aktør. I
stedet velger kommunen og Maurtuva vekstgård
samarbeid for å få på plass de aller beste tilbud
innen omsorgen. Det er fornuftig. Skal vi ha et best
mulig tilbud må samarbeid prioriteres.
Så er det bare å håpe at statsråd Bent Høie tar med
seg inspirasjonen og informasjonen han fikk på Utøy
inn i departemensbygningen. Resultatet av det kan
bli at kommune og Maurtuva Vekstgård tildeles mer
statlige midler. Det vil være vel fortjent. Det er mest
fornuftig å støtte det som fungerer.

ORIENTERTE: Kulturdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Karen Espelund, under mandagens
kommunestyremøte.

••Kulturdirektøren i «nye Trøndelag»

Utfordrer kommunen
Kulturdirektør Karen Espelund utfordrer Inderøy
kommune til å komme
med innspill om hva den
nye fylkeskommunen
skal prioritere.

blir en viktig del i nye Trøndelag.
– Totalt blir kulturbudsjettet
på 310 millioner kroner. Av det
vil rundt 100 millioner kroner gå
til institusjoner som Falstadsenteret og Nils Aas Kunstverksted,
fortalte hun.

Espelund var invitert til å snakke
om nye Trøndelag i kommunestyrets temamøte mandag kveld.

Kulturdirektøren var klar på at
hun framsnakker bibliotekene.
– Både små og store biblioteker over hele Trøndelag gjør en
formidabel innsats, ikke minst
overfor de fremmedspråklige.
Sammen med kulturskoler, museer, kor, korps, frivillige aktiviteter med mer utgjør bibliotekene den kulturelle grunnmuren. Noen tror at biblioteker har
utspilt sin rolle i ei tid der folk
har digital tilgang til nyheter og
kunnskap. Jeg er uenig. Biblioteker vil være møteplasser og
kunnskapsbaser i lang tid framover selv om de de siste årene
har vært blant taperne, økonomisk sett. Bibliotekene har fått

Kulturbudsjett på 310 mill.
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– Det er opp til kommunene i
Trøndelag å komme med sine
synspunkter til prioriteringer. Vi
vil lytte, lovet hun.
Under sitt foredrag var hun
innom en rekke temaer, som
kompetanse og verdiskapning,
senterstruktur og kommunikasjon, samt bolyst og livskvalitet.
Hun understreket også behovet
for god infrastruktur, eksempelvis innen bredbånd og samferdsel.
Espelund poengterte at kultur

Framsnakker bibliotekene

mye ut av hver investerte krone,
hevdet hun.
Espelund var også tydelig på
at trønderne kan bli enda flinkere til å utnytte verdiskapningen
innen landbruk, skogbruk og
fiske.
– Her har vi en vei å gå før vi er
i mål, konstaterte hun.

Partiinnspill

Etter Espelunds innledning fortalte enhetsleder i Inderøy kommune, Kristin Volden, om
arbeidet som er i gang med kommuneplanens samfunnsdel. Deretter slapp de sju politiske
partiene som er representerte i kommunestyret til med
hvert sitt treminutter lange innlegg.
Kvelden ble avsluttet med at
de frammøtte i grupper kom
med innspill til hvordan de ser
for seg «nye Trøndelag».
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