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Forslag til vedtak: 
 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Åsen skole, Moelv skole og Moelv ungdomsskole 

beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete elevgrunnlaget. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 

involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, innarbeides 

i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
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16.09.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Repr. Erling Segelstad, Ap, fremmet følgende forslag: 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen og Fagernes skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Messenlia, Fossen, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete 
elevgrunnlaget. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 
involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, innarbeides i 
budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

Pensjonistpartiet, Rødt og Senterpartiet fremmet følgende forslag: 
 
Skolestrukturen for Moelv og nordre Ringsaker opprettholdes som i dag. 
Repr. Heidi Helene Pabsdorf, H, fremmet følgende forslag: 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes, Åsen og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Moelv ungdomsskole beholdes og 

utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete elevgrunnlaget. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 

involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, innarbeides i 

budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
  Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i  
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

 
Votering: 
Det ble voterte i følgende rekkefølge: 
 
Forslag fra Pensjonistpartiet, Rødt og Senterpartiet fikk 5 stemmer og falt. 
 
Forslaget fra Høyre fikk en stemme og falt. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 5 stemmer og falt. 
 
Rådmannens innstilling fikk en stemme og falt. 
 
Oppvekst - 019/20: 
Innstilling til formannskapet: 
Saken oversendes formannskapet uten innstilling utfra voteringsresultat slik det framgår av 
protokollen. 

 
 
30.09.2020 Formannskapet 
 
E-post av 28.09.2020 fra Knut Tolvstad, Lucky Næroset, ble sendt ut til møtet. 
 
Alternativt forslag til vedtak., foreslått av Thomas Eriksen, Miljøpartiet De Grønne 

Bevare skolestrukturen i nordre Ringsaker.  
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Alternativt forslag, foreslått av Atle Strand, Arbeiderpartiet 

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Atle Strand på vegne av Ap, Sv og H; 
1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen  skoler legges ned.  
3. Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole videreføres med 

følgende endring: 
Messenlia skole legges administrativt under Brøttum barne- og ungdomsskole  med 
felles ledelse. 

4.  Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid 
med de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.  

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres i egne saker. 
 

 
Utsettelsesforslag, foreslått av Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet 

Saken utsettes. 
 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fikk 5 stemmer og falt. 
Det ble votert alternativt over forslag fremmet i møtet av Thomas Eriksen (MDG) og forslag fremmet 
av  Atle Strand (AP).  
Forslag fremmet av Atle Strand (AP), på vegne av Ap, SV og H, ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. 
 
 
FSK - 079/20: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen  skoler legges ned.  
3. Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole videreføres med 

følgende endring: 
Messenlia skole legges administrativt under Brøttum barne- og ungdomsskole  med felles 
ledelse. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 
involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.  

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres i egne saker. 
 
 
21.10.2020 Kommunestyret 
 
Korrigert protokoll fra møte den 3.6.2020 i utvalg for oppvekst ble sendt ut til møtet. 
Mottat e-post fra Kenneth Bjørkhaugen, Geir Dalheim, Atle Hålimoen Elvelund, Sveinung Mo, 
tillitsvalgt Trine-Lill Sveen Simensen på vegne av ansatte på Fagernes skole, Anders Røsten Bergfjord, 
Marianne Holm og Ann-Kristin Baardseth, og Sveinung Mo ble sendt ut til møtet. 
Spørsmål fra Terje Jektvik, Rødt, og rådmannens svar, ble sendt ut til møtet. 
Tillitsvalgte Roger Bekkevold, Delta, Line Melgalvis, Utdanningsforbundet og Benedicte Sørensen, 
Fagforbundet, var tilstede under behandlingen av saken. 
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, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet 

Representanten Odd-Amund Lundberg, Sp, fremmet utsettelsesforslag på vegne av Sp, Frp, Rødt, 
Pp og Rl: 
Saken utsettes. 
Det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og offentlig høring i saken. 
 

 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer. 
 
 
KST - 054/20: 

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