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Gode lokalsamfunn, lokale arbeidsplasser, vern om familien, frivillighet i samfunnet 
og frivillig deltid, og «Å oppdra et barn er også et bidrag til samfunnet»

• s.8, 3.avsnitt
«Arbeid er viktig for identitet og tilhørighet, og gir mulighet for å forsørge seg selv og sin 
familie» : Det er viktig å ha god tilgang på arbeidsplasser, selv om man bor usentralt. 

• s.8, 5.avsnitt
«Tall fra ungdata viser at kommunen følger en nasjonal trend der stress og bekymringer er 
de vanligste plagene ungdom gir uttrykk for. Forebyggende arbeid må evne å se psykisk og 
fysisk helse i sammenheng, og vi må bli bedre til å møte ensomhet» : Jeg tror det er svært 
viktig å se på årsakene til at barn og ungdom sliter med stress og bekymringer, slik at man 
kan forebygge problemene i denne aldersgruppen. Mye bunner i følelser rundt tilhørighet da 
man er barn og ungdom. Familiekonstellasjonene er svært forskjellige i dagens samfunn, 
noen trygge og andre ustabile. Det påvirker barna. Det skal «presteres» i mange 
sammenhenger; på skole, mellom venner, på sosiale medier. Også i forhold til delte familier 
skal man «prestere» og være like gode venner med alle. Uavhengig av hvordan familien er 
satt sammen, så er det viktig at barn og ungdom har personer rundt seg som de har et trygt 
og stabilt forhold til, et sted de kan finne ro. Jeg tror det å styrke familien og verne om den, 
vil bedre psykisk helse hos barn og ungdom.

• s.8, 7.avsnitt
«Det kan synes som at frivilligheten er i endring. Det er en dreining mot å gi penger i stedet 
for tid, tradisjonelle organisasjonsmedlemsskap er blitt mindre viktig og motivene for å 
delta har endret seg.» : Det må generelt oppfordres til frivillighet. I bunn og grunn er 
frivillighet limet i samfunnet. Det er, som sagt, en dreining mot å gi penger istedet – eller å 
kreve betalt for «frivilligheten». På lang sikt er det en risiko i forhold til hvordan samfunnet 
generelt sett er bygd opp. Hvis man hele tiden skal kreve betaling for å jobbe «frivillig», går 
jo det ut over noe annet igjen som det da ikke er penger til. Pengene må jo komme fra et 
sted. Og igjen – hvis man «betaler seg ut av frivillig arbeid», så velger man bort det å treffes
og ha det sosialt. Det burde også være en selvfølge å ta seg tid til å besøke ensomme eldre 
som man kjenner, uten å «få betalt» på ett eller annet vis. Det samme gjelder å være med å 
drive fritidsaktiviteter for barn. 

• s.8, 8.avsnitt
«Gode lokalsamfunn...» : Gode lokalsamfunn er svært viktig for framtiden. Det samme 
gjelder lokale, sosiale møteplasser. For å få det til trenger man mennesker som er villig til å 
være frivillige og være med å dra lasset; være med å lede og organisere idrett, barnegrupper, 
kor, fritidsklubber, strikkekafè, gågrupper, seniorklubber o.s.v.
Gode lokalsamfunn er viktig for å ta vare på hele kommunen. Dersom alle arbeidsplasser og 
fritidsaktiviteter skal samles i større sentrum/by, vil enda flere mennesker bli usynlige i det 
sosiale fellesskapet. Det blir vanskelig å bli sett i mengden, og ensomhet vil da bli et enda 
større problem.



• s.15
Et godt og stabilt jordbruk er svært viktig for framtiden. Norge må være mest mulig 
selvforsynt i forhold til matproduksjon. Utvikling av mulighet for jobb innenfor 
primærnæringer er også viktig. Felles satsning mellom aktører innenfor fiske, landbruk, 
skog og reiseliv kan møte mye av etterspørselen ift naturopplevelser. Men det aller viktigste 
er å verne om dyrket mark og produksjon av lokal mat. På den måten kan Norge og 
lokalsamfunn være forberedt på de utfordringer som måtte komme.

• s.19, «kolonne» nr.3
Det må legges til rette for at alle som, i en periode av livet, ønsker å jobbe deltid, må få 
mulighet til det og aksept for det. Spesielt i den perioden av livet da man har små barn. I 
denne småbarnsperioden vil det være mer lønnsomt for kommunen (på lang sikt) at en av 
foreldrene jobber deltid, enn at kommunen får ekstra skatteinntekter ved at foreldrene jobber
fulltid. Ved å være mer sammen med barna i hverdagen, gir man barnet et best mulig 
utgangspunkt for å gjøre en god innsats senere i livet på skole, jobb og sosialt. Barna trenger
trygghet og stabilitet sammen med en nær voksen for å lage en god grunnmur for resten av 
livet. Det finnes veldig gode ansatte i barnehage, skole og SFO, men ingenting kan erstatte 
tid sammen med mor&far. 

Sitat fra en dansk artikkel om samme tema; (https://www.fvn.no/nyheter/norgeogverden/i/OpqPAA/Hvor-mye-koster-et-godt-liv?
fbclid=IwAR37q4V77sccmbi3DbzNSlM63YJu8mKbpu0jmTxaSWcpUWdXUzj-AOzJQH0 )

«Dette handler ikke om at vi ikke vil arbeide. Jeg har jobbet siden jeg var 13, og vi skal 
jobbe til vi er 74. Da synes jeg det er sykt at man skal ha det så vanvittig travelt i de årene 
hvor barna er små. Det er en ganske kort tid ut av et langt, langt arbeidsliv. Å oppdra barn 
er også et bidrag til samfunnet. Det er flere barn som får stress i Danmark, fordi også barn 
har det for travelt. De trenger også at vi får litt mer ro. Om foreldrene kunne jobbet litt 
mindre, tror jeg vi kunne unngått mange langtidssykemeldinger, og det ville være færre barn
som trengte spesialoppfølging i skolen, sier Nanna.»

«Å oppdra et barn er også et bidrag til samfunnet»

Cecilie Møll Kaddan


