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Tilleggsdokument sak  om skolestruktur i nordre Ringsaker,  datert 
07.09.2020 

Vedlegg 2 

Brev fra Rødt Ringsaker v/ Terje Jektvik, datert 28.05.2020 Vedlegg 3 

Brev fra Lucky Næroset v/ Knut Tolvstad datert,  01.06.2020 Vedlegg 4 

Brev fra FAU Fossen skole datert, 02.06.2020 Vedlegg 5 
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02.06.2020 

Vedlegg 6 

Brev fra FAU Messenlia skole, datert 02.06.2020 Vedlegg 7 

Brev fra ansatte ved Lismarka skole, datert 03.06.2020 Vedlegg 8 
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Brev fra Erling Segelstad, datert 13.06.2020 Vedlegg 10 

Svar på vedlegg 5, datert 22.06.2020 Vedlegg 11 

Svar på vedlegg 10, datert 22.06.2020 Vedlegg 12 

Brev fra Lene Kristine Eikeland, datert 06.06.2020 Vedlegg 13 

Henvendelse fra John Kristian Bergum, datert  Vedlegg 14 

Svar på vedlegg 14, datert 02.06.2020 Vedlegg 15 

Brev fra styret i Bygdeutvalget i Næroset, datert 09.06.2020 Vedlegg 16 

Brev fra Ueli Maurer, datert 16.06.2020 Vedlegg 17 

Svar på vedlegg 16, datert 22.06.2020 Vedlegg 18 

Underskriftskampanje Vedlegg 19 

Brev fra FAU ved Fossen, Fagernes, Åsen Lismarka og Messenlia 
skoler datert  

Vedlegg 20 

Brev fra FAU Fossen skole, datert 19.06.2020 Vedlegg 21 

Brev fra Lars Høiby, datert 12.08.2020 Vedlegg 22 

Brev fra innflyttere i nordre Ringsaker, datert 15.08.2020 Vedlegg 23 
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Brev fra Ueli Maurer, datert 21.08.2020 Vedlegg 24 

Brev fra Brite Kandal, datert 25.08.2020 Vedlegg 25 
 

 

Fakta / Vurdering: 
Saken ble første gang behandlet i Utvalg for oppvekst den 3.6.2020, ved sak 016/20, med følgende 
vedtak: 

 

«1. Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger  
mer tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak 
ovenfor). 
 

2. Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte  
representanter for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene  
gjennomføres august 2020. 
 

3. Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020. 
 

4. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende: 
1. En nærmere redegjørelse for hvilken av de 5 skolene som bør bestå. 
2. En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med små/ store skoler. 
3. Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, næringsutvikling 

m.m. 

5. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om 
elevkapasiteten ved Moelv skole.  
 

6. Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en 
eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innland 
sstrategiens målsetting om levende bygder og grender.» 
 

 

 

 

Saken legges fram med nye vedlegg slik det framkommer av dokumentoversikten. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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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. 

 

 

 

Rådmannen i Ringsaker, 08.09. 2020 

 

 Jørn Strand  

 
 

 Anne Kari Thorsrud 
kommunalsjef 

 

 

 

 
16.09.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Forslag fremmet i møtet: 
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 
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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. 
 
Forslaget fra rådmannen fikk en stemme og falt. 
 
 
 
 
Oppvekst - 019/20: 

Innstilling til formannskapet: 
Saken oversendes formannskapet uten innstilling utfra voteringsresultat slik det framgår av 
protokollen. 

 
 
 


