Ordføreren har ordet
Ta heile Noreg i bruk er navnet på Stortingsmelding nr. 13 som gjelder Distrikts og
regionalpolitikken, godkjent i statsråd 1. mars 2013.
Innledningsvis heter det:
“Regjeringa vil ta heile Noreg i bruk. Vi vil halda fram med å byggje landet for
kommande generasjonar. Ein aktiv distrikts- og regionalpolitikk har skapt eit Noreg vi
er stolte av. Vi skal utvikla næringslivet og velferdstilbodet også i framtida, og
politikken må foredlast vidare for å møte dei utfordringane som ventar. Utfordringar
endrar seg, men ein viktig visjon ligg fast: det gode liv i heile landet.”
Regjeringa vil opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. De vil benytte de
menneskelige og naturbaserte ressursene i hele landet for størst mulig nasjonal
verdiskapning, sikre likeverdige levekår og gi alle reell frihet til å bosette seg der de
vil.
Hva ønsker vi for Rømskog i framtida, og hva kommer til å skje med Rømskog i
framtida? Disse spørsmålene stiller jeg meg ofte.
Vi har en levende bygd, takket være at vi har vært egen kommune i mer enn 100 år.
Rømskog har en historie å fortelle, som er vår kulturarv. Selv om Rømskog er en
middels kommune i Østfold med færrest innbyggere, er den en av fylkets mest
historierike bygder. Det er mennesker, næringsveier, åndelige verdier og hendelser
som har bidratt til å forme bygdas historie.
Hva skal til for at Rømskog fortsatt skal være en levende bygd, og både holde på og
tiltrekke seg nye innbyggere? Statistikk viser at flere flytter fra bygda til byer og
tettsteder enn omvendt. Hos oss har folketallet vært stabilt i mange år.
Det er vi som innbyggere som skaper attraktive lokalsamfunn. I et lokalsamfunn
finnes både tilflyttere og slekter som har bodd her i generasjoner. Vi ønsker at alle
skal finne seg til rette og bli boende her. Lokalt engasjement og ildsjeler betyr mye.
Lokalt utviklingsarbeid handler i stor grad om å støtte opp om lokal utviklingskultur.
Både den politiske og administrative ledelse har ansvar for dette.
Jeg blir i blant minnet om at Janteloven finnes på Rømskog. Stemmer det - jeg bare
spør? At det finnes noen som ikke ønsker at andre lykkes. Jeg håper ikke det.
Men det er en tankevekker!
Vi må støtte opp for våre lokale bedrifter. Vi må støtte opp for de menneskene som er
villige til å satse i Rømskog.
Bygda vår er så flott, vi må bidra til at “vår historie” ikke slutter nå og blir “det var en
gang” men blir en levende bygd i 100 år til!
God påske!
Kari P

