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Fakta/vurdering: 
Skolestrukturen i nordre Ringsaker har vært behandlet politisk i flere runder. Saken skulle 
sluttbehandles i kommunestyrets møte den 21.10.2020, ved k.sak 54/2020. I møtet ble det 
fremmet et utsettelsesforslag, og dette fikk flertall. Vedtaket lød som følger: 
 

Saken utsettes. 
Det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og offentlig høring i saken. 
 

Saken ble deretter behandlet i formannskapets møte den 11.11.2020, ved f.sak 101/2020, der det 
ble fattet følgende vedtak: 
 

1. Konkurransegrunnlaget godkjennes slik det framgår av vedlegg 1. 
2. Ordfører og leder for opposisjonen får fullmakt til å velge leverandør. 
3. Det settes av en ramme på 1 mill. kroner til utredningen. Beløpet reguleres inn i budsjett 2021 

i forbindelse med 1. tertial 2021. 
 

Innspill fremmet i møtet legges med saken til valgt leverandør. 
 

I henhold til vedtaket ble det utlyst en anbudskonkurranse, og det kom inn tilbud fra mange ulike 
aktører. Etter en helhetsvurdering ble det inngått avtale med WSP om konsekvensutredning av 
skolestruktur i nordre Ringsaker. Valg av leverandør ble gjort av ordfører Anita Ihle Steen (AP) og 
leder av opposisjonen Odd-Amund Lundberg (SP). Det vises til f.sak 101/2020 for detaljer om 
konkurransegrunnlaget. 
 
WSP er et internasjonalt rådgivingsselskap med mer enn 50.000 medarbeidere i 40 land. I Norge 
har de totalt rundt 650 ansatte. De satser tungt på skoleplanlegging og har erfaring fra en lang 
rekke skolestrukturutredninger over hele landet. De har satt sammen et team der alle har 
erfaringer fra tidligere skolestrukturutredninger. 
 
Utvalg for oppvekst har blitt holdt løpende orientert om WSPs arbeid med konsekvensutredningen 
i møter den 27.1.2021, 17.2.2021, 24.3.2021 og 14.4.2021. De hovedtillitsvalgte har fulgt 
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utredningsarbeidet og hatt anledning til å delta i møtene i utvalg for oppvekst. I utvalgets møte 
den 5.5.2021 presenterte WSP hovedtrekkene i sin rapport. Denne presentasjonen er tilgjengelig 
på Ringsaker kommune-TV: Ringsaker KommuneTV 
 
Som avtalt overleverte WSP sin sluttrapport til kommunen 6.5.2021. Rapporten ble umiddelbart 
lagt ut på kommunens nettsider og kommunestyrets medlemmer fikk oversendt orientering om 
rapporten på e-post samme kveld. Rapporten, inkludert 2 vedlegg, ligger vedlagt denne saken. 
 
Det henvises til rapporten for mer informasjon om WSPs arbeid, analyser og anbefalinger.  
 
I sin anbefaling om veien videre konkluderer WSP med at utredningen som er gjort av kommunen 
og utredningen gjort av WSP tilsammen danner et godt beslutningsgrunnlag for videre 
skolestruktur i nordre Ringsaker. De anbefaler at det legges opp til en høringsrunde i forkant av 
politisk behandling, slik at alle får muligheter til å komme med innspill til rapporten. 
 
Vurderinger av videre bruk av bygninger og uteområder og vurderinger av barnehager i byggene 
og på områdene har ikke vært tema i utredningen. Det har i forbindelse med tidligere 
behandlinger av saken om skolestruktur i nordre Ringsaker vært presisert at slike vurderinger må 
tas for seg når skolestruktur er avklart. 
 
I tråd med forslaget i rapporten, foreslås saken lagt ut på høring før politisk sluttbehandling. Det 
finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen skal være for å uttale seg, men 
den enkelte som skal uttale seg må få tilstrekkelig tid til å forberede sin uttalelse. I 
Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-12 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser 
anbefales to måneders høringsfrist. Med tanke på at det nærmer seg sommerferien, foreslås det 
en høringsfrist til 9.8.2021. 
 
I saken nevnte rundskriv er det beskrevet at de som bør få anledning til å uttale seg i spørsmål om 
skolestruktur er: 

· Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet 
· Fagforeningene for de ansatte 
· Grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken 
· Andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse 
· Andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd 
· Samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres 
· Fylkeskommunen i de tilfeller der endring av skolestruktur medfører endringer i 

skyssbehov 
 
En legger opp til å sende saken på høring til de aktører som nevnes ovenfor. Da kommunen ikke 
har noen fullgod oversikt over alle grendelag, grupper og organisasjoner som kan ha interesse i 
saken, legges også saken ut til offentlig ettersyn, tilgjengelig både på kommunens nettsider og 
fysisk på bibliotekene i Moelv og Brumunddal, slik at alle som opplever å være berørt har 
anledning til å avgi uttalelse.  
 
Da k.sak 54/2020 var til behandling, var det henvendelser til kommunen, som fulgte saken, der det 
ble påpekt det en mente var mangelfulle beskrivelser av bygdene. Tilsvarende er en kjent med at 
det er ulike oppfatninger av deler av det som står omtalt i rapporten fra WSP. Tallene over 
vedlikeholdsbehovet ved den enkelte skole er til orientering hentet direkte fra sak om 
prioriteringsplan for større skoleinvesteringer, jf. oppvekstutvalgssak 5/2019. Det kan være at det 
er beskrivelser som ikke på en fullgod måte dekker alle forhold, men rådmannen mener saken i 
sum er godt nok opplyst slik at den nå kan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Gjennom høring og offentlig ettersyn vil alle som ønsker det kunne gi sine vurderinger, og dette vil 

https://ringsaker.kommunetv.no/no/archive/198
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kunne danne grunnlag for politisk behandling. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rapporten Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker samt saksutredning i k.sak 
54/2020 legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 27.5.2021-9.8.2021. 
 

Rådmannen i Ringsaker, 12.5.2021. 
 

 Jørn Strand  

Anne Kari Thorsrud 
kommunalsjef 

 Alf Thomassen 
strategisjef 

 

 
 

 
26.05.2021 Formannskapet 
 
Følgende dokumenter ble delt ut før møtet: 

· Kommentarer fra FAU Åsen skole 
· Spørsmål / meningsutveksling mellom Camilla Storlien og ordfører 
· Innspill fra FAU Lismarka skole, med vedlegg - spørreundersøkelse 
· Innspill fra bygdeutvalget i Lismarka, med vedlegg – kommentarer til WSP-rapport 

 
Tilleggsforslag, foreslått av Bernt Egil Torp, Arbeiderpartiet 

Det opprettes en lenke på kommunens nettsider der alle høringer blir lagt ut offentlig fortløpende.  
De høringer som allerede er spilt inn, legges ut mens høringen pågår.  
 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forlag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 047/21: 

Vedtak: 
Rapporten Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker samt saksutredning i k.sak 
54/2020 legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 27.5.2021-9.8.2021. 
 
Det opprettes en lenke på kommunens nettsider der alle høringer blir lagt ut offentlig fortløpende.  
De høringer som allerede er spilt inn, legges ut mens høringen pågår.  
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