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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - skolemat
Interpellasjon fra Jan – Inge Kaspersen (AP):
I meda kan det se ut til at det er full enighet om innføring av skolemat i Stjørdal.
All forskning tilsier at et skolemåltid er bra for elevenes læring og trivsel. Et viktig moment er at
alle elevene kan samles rundt måltidet og kan spise i fellesskap.
Det er derfor ikke nødvendig å prøve ut en ordning med skolemat bare på noen utvalgte skoler,
vi vet at dette virker.
Det som er nødvendig er å se på modeller som gjør maten så billig og bra som mulig slik at alle
kan bli med i ordningen. Ordningen bør også ses opp i mot Trøndersk matmanifest der vi blant
annet har forpliktet oss til økt bruk av Trønderske råvarer som fremmer matglede og helse.
Skal ordningen være sosialt utjevnende er det et selvstendig poeng at denne må være gratis.
Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at vi vil innføre gratis skolemat i hele landet. Dette er noe
også Stjørdal Arbeiderparti jobber for.
Vi må lage en skolematordning som blir så bra og billig at alle vil benytte seg av tilbudet. Vi
kan ikke risikere ei ordning som skaper et enda tydeligere skille i klasserommet, mellom de som
kjøper mat av kommunen, de som smører hjemme og de som ikke har med seg mat i det hele
tatt.
Frem til skolematordningen blir finansiert av staten vi også må se på modeller slik den de har i
Meråker, der de sammen med næringslivet og frivillige gir elevene gratis skolemat.
Dersom dette ikke er mulig i Stjørdal bør kommunen betale deler av regninga frem til et gratis
skolemåltid blir vedtatt i Stortinget, slik at flere blir med, spesielt de som i dag kommer uten
mat på skolen.
Forslag:
1.
Stjørdal kommune tar sikte på å innføre skolemat i alle skoler i 2020.
2.

Rådmannen bes undersøke muligheten for å tilby gratis skolemat etter samme modell
som i Meråker med samarbeid med næringslivet og frivilligheten.

3.

Rådmannen bes ta høyde for kommunal delfinansiering i forslag til budsjett for 2020 for
å kunne tilby en lav pris eller gratis skolemat.

