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Tilleggsdokument: Skolestruktur i Ringsaker kommune 
 

1 Innledning 
Utvalg for oppvekst behandlet saken om skolestruktur ved sak 16/2020. Saken ble da utsatt for å få 

belyst flere problemstillinger. Det ble fattet 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 innlandsstrategiens 
målsetting om levende bygder og grender. 
 

Det har vært gjennomført befaringer ved samtlige skoler i Nordre Ringsaker. Det har kommet fram 

flere spørsmål under befaringene og ellers underveis i prosessen. I nærværende dokument følger en 

opp vedtakspunktene fra sak 16/2020 og belyser de temaer som har blitt etterspurt.  

I en prosess med vurderinger av skolestruktur, kommer det fram mange ulike syn og vurderinger. Det 

kommer en god del påstander, som det er vanskelig for administrasjonen å kommentere, så lenge 

det er en politisk prosess. Det er gjennom saksframlegg og tilleggsdokument at en kan forsøke å gi et 

best mulig faktagrunnlag for de politiske vurderinger som må tas. Samtidig som en ønsker å gi et best 

mulig faktagrunnlag, er det også viktig å understreke at rådmannens utredninger neppe vil 

tilfredsstille alles ønsker, så lenge meningsforskjellene er så store i en sak. Det er rådmannens klare 

oppfatning at saksframlegget med dette tilleggsdokumentet skulle være tilstrekkelig som politisk 

beslutningsgrunnlag. 

2 Informasjon om kommunale planer og infrastruktur  

2.1 Innledning 
I vedtakets punkt 4.3, jf. sak 16/2020, er det bedt om «informasjon om kommunale planer/ 

infrastruktur i.h.t . boligvekst, næringsutvikling m.m.».  En har innledningsvis beskrevet hvordan 

boligutbyggingen og befolkningsveksten har vært de siste 20 år, og helt kort om næringsstrukturen. 

Deretter har en tatt for seg hver av bygdene og gitt en beskrivelse av status og planer.  

Det er viktig å bemerke at det aller meste av utvikling i kommunen skjer, og bør skje, i privat regi. 

Kommunen legger til rette for muligheter for utvikling gjennom blant annet kommuneplanens 

arealdel og andre arealplaner, samtidig som kommunen skal være handlekraftig og løsningsorientert 

i møte med private aktører som ønsker å skape vekst og utvikling. 
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2.2 Boligutbygging og befolkningsvekst i perioden 1990-2020 
Omfanget av ny boligutbygging gir et godt bilde av vekst. Der det bygges boliger, forutsatt at 

boligene omsettes, kommer vekst i form av nye innbyggere, eller det skjer en intern flytting av 

kommunens innbyggere. Det er derfor sett nærmere på boligutbygging fra 1990 og fram til i dag. 

Dette er fordelt på 10- og 5-årsperioder. Det gjøres oppmerksom på at oversikten viser 

byggesøknader og ikke igangsatte/ferdigstilte boliger. Det vil si at antall boenheter som er omsøkt, 

trolig er større enn reelt antall bygde boliger.   

Basert på utbyggingsstatistikk som er ført fra 1991 kan det settes opp følgende tabell som viser 

utbyggingen som har skjedd fordelt på tidligere kretsgrenser. Fossen inngår i tallene nedenfor i 

Moelv. En har ikke statistikk isolert sett for Fossen.  

Skolekrets 1991-2000 2001-2010 2011-2015 2016-2019 Totalt 

Fagernes 23 21 3 13* 60 

Åsen  20 14 2 1 34 

Lismarka 22 16 9 9 56 

Mesnali 23 29 2 10* 64 

Brøttum 69 65 41 17 192 

Nordheim 
(Ring) 

5 5 2 0 12 

Sum 162 150 59 27 418 

      

Moelv 275 217 95 273 860 

      

Totalt i 
kommunen 

1346 1360 809 1367 3882 

*Flere av de omsøkte boligene er ikke realisert 

Boligutbygging i de aktuelle skolekretsene i Nordre Ringsaker utgjør i perioden 418 enheter av totalt 

3882 for hele kommunen, dvs. ca. 10 % av boligene. 

Oversikten viser at det i perioden fra 1990 og fram til 2010 ble omsøkt relativt mange boliger i nordre 

del av Ringsaker. Dette var en periode hvor det generelt var stor byggeaktivitet i kommunen. Fra 

2011 og fram til i dag har byggeaktiviteten i nord blitt vesentlig redusert, med unntak av Brøttum 

som har opprettholdt et visst utbyggingsnivå. For perioden 2011-2015 går byggeaktiviteten generelt 

noe ned i kommunen, for så å skyte fart og doble seg i perioden 2016-2019. Dette gjelder imidlertid 

ikke bygdene i nord. Her forblir byggeaktiviteten lav. Dette antas å ha sammenheng med en sterk 

sentraliseringstendens den siste 8-10 års perioden.    

For å se på befolkningsutviklingen i Nordre Ringsaker har en inkludert kretsene Nordheim, Fagernes, 

Åsen, Messenlia, Lismarka og Brøttum. Per 1. januar 2020 hadde Nordre Ringsaker 4980 innbyggere. 

Det er en nedgang på 44 personer siden 1. januar 2000. Brøttum har i denne perioden økt 

innbyggertallet med 172, og Lismarka har hatt en økning på 7 innbyggere. De øvrige kretsene har 

hatt en nedgang: Fagernes (-70), Messenlia (-64), Nordheim (-59), Åsen (-33).  

2.3 Næringsstruktur 
Det er et variert næringsliv i Nordre Ringsaker, der mange ulike bransjer er representert. Jord- og 

skogbruk er en stor næring. Det er mange gårdsbruk, og skogbruket gir grunnlag for trelastindustri og 

varehandel. Reiselivet i fjellet generer stor omsetning og mange arbeidsplasser, særlig innen 

håndverksbedrifter og serveringsbransjen.   
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2.4 Beskrivelse og vurdering av infrastruktur mm. 

2.4.1 Fossen 
Fossenfeltet er et område i Moelv, i hovedsak bygd ut fra slutten av 1960-tallet. Skolen ble bygd i 

sammenheng med boligutbyggingen. Området er preget av tettest bebyggelse lengst ut fra sentrum, 

mens eneboliger og mer romslige tomter preger området nærmere sentrum. Det er 2-3 km ned til 

sentrum. Det bygges for tiden nye boliger i Fjølstadmarka, nordvest for skolen. I området rundt skole 

og barnehage ligger attraktive og til dels tilrettelagte friluftsområder. Servicetilbud og 

næringsvirksomhet er for øvrig begrenset i området.  

       

  

 Boligutbygging: Det ligger betydelig 

utbyggingskapasitet i Fjølstadmarka. 

Kostbar opparbeidelse av infrastruktur 

samt tinglyste heftelser som har vist seg 

vanskelig å avvikle, er grunner for at 

videre tilrettelegging av tomter lar vente 

på seg.  

Trafikksikkerhet: Det er godt utbygd 

gang- og sykkelveinett langs 

hovedvegene i Moelv fra boligområdene 

til skolene. Utover dette brukes 

boliggatene med blandet trafikk.  
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2.4.2 Næroset 
Næroset er et bygdesenter med dagligvarebutikk, barnehage, skole, forsamlingshus, 

regnskapskontor, frisør og hundebarnehage rundt vegkrysset i sørenden av Næra. Det er 

næringsaktivitet i Buvika, hvor Ringsaker Almenning har tilholdssted sammen med Moelv mekaniske 

verksted. Her er det godkjent et nytt område for næringsvirksomhet der ett område er regulert for 

utbygging av byggevareutsalg, men planene ble skrinlagt etter regulering. Det er bildemontering 

langs Nærosvegen. Kanalparken langs Næras utløp er et viktig samlingssted/utfartssted i Næroset. 

Næra som friluftsområde er viktig for bygda og regionen.  

   

  

 

Boligutbygging: To områder langs Nærosvegen er 

godkjent for boligutbygging med ca. 50-60 enheter 

med frittliggende boliger og mer konsentrert 

boligprosjekt. Utbyggingen er startet opp i ett av 

feltene.  

Trafikksikkerhet:  Det er fortau forbi butikken i 

Næroset, og vegvesenet skal skifte ut brua og sikre 

fortau også på denne. I tillegg er det i privat regi 

bygget en gruset turveg langs Åsmarkvegen på 

strekningen fra Kvernstubrua til Fagernes og videre til 

Buvika. Det er fortsatt uoversiktlig krysningspunkt ved 

Haga bruk med fartsgrense 80 km/t og uoversiktlig 

bakketopp. Det er stor trafikk på Åsmarkvegen, særlig 

i helgene. Deler av strekningen har belysning.  

Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til 

skolen, eller som følge av farlig skoleveg. Behovet for 

skoleskyss ble noe redusert ved bygging av turvegen.   
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2.4.3 Åsmarka 
Åsmarka er et bygdesenter med bebyggelse på hver side av en relativt trafikkert veg (fylkesveg 216). 

Stedet har skole, barnehage, kirke, forsamlingslokale og idrettsanlegg med fotballbane og 

lysløype/skiløyper, samt skytebane nærmere Næra. Målt i antall ansatte utgjør Foss Mekaniske 

Verksted og Kvarberg AS de største bedriftene. Foss Mekaniske verksted er i ferd med å flytte til 

Rudshøgda. Åsmarka kirke ligger mellom Næroset og Åsmarka. Områdene rundt Næra er viktige 

frilufts- og utfartsområder.    

 

 

 

 

 

Boligutbygging: Åsmarka har flere områder for 

boligutbygging. Det er gjort forsøk på å 

realisere boliger innenfor B84, B70, men 

planene har stanset opp av ulike grunner. 

Utover dette kan enkelt tomter bygges ut. 

Øvrige arealer må reguleres og tilrettelegges 

for utbygging.  

Trafikksikkerhet: Det er en kort strekning med 

gang- og sykkelvei gjennom tettstedet. Også 

her er det bygd turveg langs Åsmarkvegen 

nord for tettstedet til Åsetvegen. Det er 40 

km/t gjennom sentrumsområdet med farts-

humper. Ellers har Åsmarkvegen fartsgrense 

80 km/t. Sør for skolen er det ingen belysning 

og smal eller ingen vegskulder. 

En del elever har skoleskyss som følge av 

avstand eller farlig skoleveg.  Behovet for 

skoleskyss ble noe redusert ved bygging av 

turvegen.   
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2.4.4 Lismarka 
Lismarka er et spredtbygd bygdesenter rundt vegkrysset Lismarkvegen x Sjusjøvegen. Målt i antall 

ansatte er Team 1435 AS og Mesnali Bygg & Blikkenslager de største bedriftene med adresse 

Lismarka. Forsamlingslokalet Hagatun legger til rette for ulike fritidsaktiviteter og arrangement. 

Nærheten til arbeidsplasser og servicetilbud i Lillehammer og Ringsakerfjellet er positivt for Lismarka 

som bosted. Det ligger skytebane sørøst for bebyggelsen.   

 

 

Boligutbygging: Det er godkjente byggeområder 

som foreløpig ikke er tilrettelagt for utbygging. Det 

er lite etterspørsel etter tomter for utbygging.   

 

Trafikksikkerhet: Det er ikke gang- og sykkelveger til Lismarka skole. Lismarkvegen og Sjusjøvegen har 

fartsgrense 80 km/t. Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til skole eller som følge av 

farlig skoleveg.  
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2.4.5 Brøttum 
Brøttum er et bygdesenter med dagligvareforretning, kirke, skole, to barnehager, idrettsanlegg, 

sykehjem og forsamlingshus. Det er også helsestasjon, fysioterapi, skoletannlege og legekontor på 

Brøttum. Av næringsvirksomhet nevnes Non-stop Dogwear med 18 ansatte, med produksjon, lager 

og salgsvirksomhet. Sentrumsområdet er langstrakt med spredte boligområder både sørøst og nord/ 

nordvest for sentrum. Idrettsanlegget, Tømmermyra ligger ca. 1 km nord for sentrum uten gang- og 

sykkelveg forbindelse.  

 

 

Boligutbygging: Det foregår boligutbygging i Almslia (B78). Her er det tilgjengelige og attraktive 

tomter. Det ligger også utbyggingsmuligheter tettere på sentrumsområdet, men det forutsetter 

regulering og tilrettelegging for salg/utbygging. Boligområder nord for sentrum er vurdert for 

utbygging, men det er ikke tatt initiativ til utbygging.  
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Trafikksikkerhet 
Det er gang- og sykkelveg til Brøttum skole fra boligområdene som omkranser sentrum, det vil si 

langs Brøttumsvegen, Mæhlumsvegen, Sjusjøvegen og Holtevegen. Det er delvis gatebelysning på 

strekningene. 

Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til skole eller som følge av farlig skoleveg. En 

utfordring i Brøttum er at det ikke er gang- og sykkelvei langs Turistvegen (FV 213) til Brøttum 

idrettslag på Tømmermyra. Turistvegen har fartsgrense 80 km/t og ingen belysning. 
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2.4.6 Mesnali 
Mesnali er et forholdsvis konsentrert bygdesenter med kirke, skole, barnehage, butikk og ulike 

servicefunksjoner. Det er arbeidsplasser i Mesnali leirsted, Montebello senteret, Tyrili, Gausdal Land, 

Fjellved AS, Mesna Opplevelser og overnatting, snekkerverksteder, flere innen personlig 

tjenesteyting, samt at flere entreprenører med arbeidssted i Ringsakerfjellet er lokalisert her. 

Nærheten til fjellet, og  beliggenheten mellom Sør- og Nord Mesna gjør området attraktivt for 

friluftsliv.  

 

 

Boligutbygging: Mesnali er et sted med potensiale for utvikling og vekst. I tillegg til eksisterende 

arbeidsplasser vil aktiviteten i fjellet kunne generere flere arbeidsplasser og ny bosetting. Mesnali har 

god beliggenhet og fine kvaliteter.   
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Mesnali har godkjente byggeområder i kommuneplanen som er eid av Brøttum og Ringsaker 

Almenning, samt noe utbyggingsareal i privat eie.  Det har vært dialog med bl.a. Ringsaker Almenning 

som er interessert i utbygging av boliger for salg og for utleie. Områdene som er godkjent i 

kommuneplanen har ikke spesielt god beliggenhet, og det har vært vurdert andre områder for 

utbygging, med bedre kvalitet, sol og utsikt mot Mesna. Det er også sett på mulighetene for bygging 

av ny dagligvarehandel med boenheter for utleie i 2. etasje, samt ombygging av eksisterende Joker-

butikk til leiligheter for eldre. En anslår at det ligger til rette for utbygging av ca. 50 nye boenheter i 

nærmeste framtid. Mesnali har offentlig vann og avløp som dekker tettstedet.  

Det har vært stilt spørsmål om det omreguleres boliger til fritidsbebyggelse i Mesnali. Kommunen har 

ikke mottatt søknader slik bruksendring. Det er ingen kontroll med hvordan boliger blir annonsert for 

salg, og det er mulig at boliger har blitt annonsert som fritidsbolig uten at det er søkt om 

bruksendring, men en har ikke konkret kjennskap til at dette er gjort. 

 

 

 

 

  

Trafikksikkerhet 

Det er nylig bygd gang- og sykkelvei delvis 

gjennom og nord for sentrum langs 

Sjusjøvegen. Det er sikkert krysningspunkt 

fra boligområdene nord for fylkesvegen til 

skolen. Det er periodevis stor trafikk på 

fylkesvegen gjennom sentrum. Det 

planlegges å bygge gang- og sykkelveg fra 

sentrum og sørover mot ny 

dagligvareforretning ca. 1 km sør for 

sentrum.   

Noen elever har skoleskyss som følge av 

avstand til skole. 
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3 Konsekvensene av en eventuell nedleggelse av bygdeskoler 

3.1 Innledning 
I vedtakets punkt 5, jf. sak 16/2020, er det bedt om at «administrasjonen gjør en 

konsekvensutredning av en eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med f.eks. 

Innlandsstrategiens målsetting om levende bygder og grender.»  

Samfunnsmessige konsekvenser av en skolenedleggelse vil i stor grad avhenge av hvilke funksjoner 

skolen har hatt i lokalsamfunnet, og om det finnes alternativ til å fylle de samme funksjonene. Det 

har vært gjennomført en rekke studier om konsekvenser av skolenedleggelser. Det er også flere 

kommuner som har bestilt utredninger fra konsulentselskaper i forbindelse med skolestruktur. Mye 

av det som tidligere er gjort er oppsummert i en utredning om skolestrukturen i Stange kommune 

som Telemarksforskning gjennomførte i 2014, og mye av dette gjengis i det følgende. Rapporten er 

tilgjengelig i sin helhet på Telemarkforskning sin nettside: 
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/skolestruktur-i-stange-kommune/2559/ 

3.2 Innlandsstrategien 
Siden det i vedtaket spesifikt er nevnt Innlandsstrategien, redegjør en helt kort for Innlandsstrategien 

og hva som der sies om bygder/tettsteder. 

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok å sende Innlandsstrategien 2020-2024 ut på høring 

våren 2020, med siktemål om endelig vedtatt plan høsten 2020. Ringsaker kommune behandlet 

planen i formannskapets møte den 29.4.2020, ved f.sak 33/2020. 

I Innlandsstrategien er de langsiktige utviklingsmålene for Innlandet foreslått å være: 

· Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 
· Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder 
· At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

 
I strategien står det blant annet følgende om byer/tettsteder/bygder:  

Innlandet er både by og bygd, og vi skal bidra til at hele fylket utvikles på en god måte. For å få dette 

til er det viktig med godt samspill. (s. 13) 

Et innland med levende byer, tettsteder og bygder. Innbyggerne trives og har høy livskvalitet. I 

nabolaget bor det folk i alle aldersgrupper, og med forskjellig bakgrunn. Service-, velferds- og 

fritidstilbudet i nærmiljøet er godt. Aktive eldre bidrar som frivillige inn i lag og foreninger. Alle 

engasjerer seg og kjenner seg inkludert i samfunnet. (s. 14) 

3.3 Konsekvenser av en eventuell nedleggelse av bygdeskoler 

3.3.1 Skolens funksjon i lokalsamfunnet 
I Stortingsmelding nr. 21 «Hjarte for heile landet» (2005-2006), blir det trukket fram at skolen spiller 

en sentral rolle i lokalsamfunnene – som møteplass og arena for frivillig aktivitet og kulturformidling.  

En grunnlagsrapport for mulige skolenedleggelser i Steinkjer kommune fra 2012, trekker fram 

følgende funksjoner for skolen:  

 Inkludering av tilflyttere  

 Foreldre blir kjent med hverandre/ etablere samhold innad i foreldregruppa  

 Fritidsaktiviteter for barn og ungdom  

 Kultur- og idrettsaktiviteter for ulike aldersgrupper  

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/skolestruktur-i-stange-kommune/2559/
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 Uorganisert møteplass for barn, unge og voksne  

 Møtelokaler og arkiv/lager for lag og foreninger  

 Arrangementslokale  
 

Solstad (2008) og Rønning et al. (2003) peker på at lokalsamfunn og skole kan samhandle på ulike 

måter. De peker på fire ulike samfunnsfunksjoner skolen kan fylle i lokalsamfunnet: 

 Skolen som en utvida undervisnings- og omsorgsaktør  

 Skolen som lokalt bygde- og servicesenter  

 Skolen som sosialt fellesskap  
 Skolen som kulturbærer  

 

3.3.2 Skolen som møteplass 
Skolene kan være viktige møteplasser og er i mange tilfeller et naturlig samlingspunkt i 
lokalsamfunnet: for både barn og voksne, organisert og uorganisert aktivitet, møtevirksomhet og 
kulturaktiviteter (Pettersen et al. 2001, Steinkjer kommune 2012). Skolens betydning som sosial 
arena blir gjerne viktigere dess færre andre naturlige samlingspunkter det finnes i bygda (Pettersen 
et al. 2001). Rønning et al. (2003) peker på at skolen i bygdene har hatt en tett tilknytning til 
lokalsamfunnet fordi det er blitt arrangert ulike aktiviteter som 17. mai, juletrefester og ulike 
idrettsarrangementer. 
 

3.3.3 Skolen som identitetsskaper 
Skolen oppfattes av mange som en identitetsskaper og noe som senere får elevene til å ville flytte 

«hjem igjen» når de blir voksne. I en undersøkelse gjort av Hagen (1992) mener foreldrene at det er 

viktig at unge i bygda får gå på en lokal skole, slik at de får en forankring til hjemstedet, noe som i sin 

tur vil øke sjansen for at de flytter tilbake. Dette antyder at skolen spiller en viktig rolle i å forme 

identiteten til bygda. På den andre siden er det ikke sikkert at elevene har en positiv opplevelse av 

skoletida. Det kan oppstå negative assosiasjoner og følelser knytta til skolen og nærmiljøet, og 

hjemstedet kan bli nettopp den plassen en ikke ønsker å flytte tilbake til.  

Kvalsund (2009) mener at skoler må være stedsbevisste og ha et innhold som er forankret i lokal 

kultur, natur og næringsliv. Slik vil skolen være med på å forme identiteten til lokalsamfunnet, og 

dermed også bidra til at barna vil flytte tilbake til hjemstedet etter endt utdanning. De små skolene 

har, ifølge Kvalsund (2009) lettere for å ta i bruk lokalmiljøet på denne måten. 

3.3.4 Skolens betydning for bosetting 
Valg av bosted skjer ut fra en vurdering av ulike faktorer. Bo- og flyttemotivundersøkelsen (2008) 

viser at familie, arbeid og bolig er de viktigste flyttemotivene. Arbeid er blitt noe mindre viktig som 

flyttemotiv siden den siste store bo- og flyttemotivundersøkelsen i 1972, av ulike årsaker 

(høykonjunktur og flere valgmuligheter, bedre kommunikasjon og infrastruktur/flere kan pendle), 

men er fremdeles et framtredende motiv for å flytte. Også sted/miljø blir trukket fram som et viktig 

motiv både for å bli boende og for å flytte.  

I internasjonal forskning på flyttemotiv- og mønster blir et steds attraktivitet gjerne målt i boligpriser. 

Caroll & Sherer (2008) finner i en litteraturgjennomgang av 150 empiriske undersøkelser at det er 

sammenheng mellom god skolekvalitet og boligpriser. Dette er ikke nødvendigvis overførbart til 

Norge, hvor skoletilbudet hovedsakelig er offentlig og dermed (ideelt sett) jevnt over av samme 

kvalitet. Dette kan også være årsaken til at skoletilbud ikke blir tillagt så stor vekt i undersøkelser av 

flyttemotiv. 
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I følge nyere attraktivitetsteori (Vareide et al. 2013) er skole en av flere fysiske kvaliteter og tilbud 

som påvirker et steds attraktivitet. Eksempler på andre slike kvaliteter/tilbud kan være kulturtilbud, 

kafeer, parker og friluftstilbud m.m. Det er vanskelig å si i hvor stor grad skole, sammenlignet med 

andre kvaliteter/tilbud, påvirker attraktiviteten, og det er trolig andre elementer som påvirker mer 

enn skole. Foreløpige analyser i forbindelse med utvikling av en programteori for attraktivitet 

(Vareide et al. 2013) finner ikke noe som skulle tyde på at et sted øker attraktiviteten ved å 

opprettholde skoler, eller at sentralisering av skoler øker attraktiviteten. Sannsynligvis er det andre 

tjenester og tilbud vel så effektfulle dersom det er snakk om attraktivitet. 

Også utredningen Telemarksforskning har gjort for Stange kommune refererer til manglende støtte i 

forskningslitteraturen for at bygda dør dersom skolen legges ned. I bygder der småskoler legges ned 

er det gjerne utflytting, lite tilflytting og på sikt en stadig aldrende befolkning. Men en slik utvikling 

skyldes sjelden skolenedleggelse, men heller forhold knyttet til arbeidsmarkedet, næringsutvikling, 

befolkningssammensetning m.m. Når skolenedleggelse kommer på toppen kan en tenke seg at det 

kan forsterke en allerede påbegynt nedgang i befolkningen, men dette har en ikke funnet statistikk 

eller forskning som belegger.  

Nyere flyttemotivstudier i Norge og Norden viser at flytting domineres av sosiale og miljørelaterte 

motiv. Grunnskole og videregående skole er derimot ikke blant de viktigste motivene for å flytte til 

eller bli boende et sted.  

3.4 Befolkningsutvikling og sentralisering 
Innlandsstrategien peker på at utviklingen de siste tiårene tyder på økt mobilitet og økt urbanisering. 

Flere vil søke seg mot byer og tettsteder for arbeid og bosetting. Dette ser ut til å gjelde både 

regionalt, nasjonalt og globalt.  

SSB skriver i en artikkel fra 2018: Den innenlandske flyttingen i 2017 var i større grad sentraliserende 

enn flyttingen året før. Det innenlandske flytteoverskuddet i de mest sentrale kommunene var det 

fjerde største siden målingen startet i 1975 og økte med 9 prosent fra 2016, eller 700 personer, til i 

alt 8 400 personer. De mest sentrale kommunene var også de eneste kommunene med 

flytteoverskudd. De minst sentrale kommunene hadde størst flyttetap, etterfulgt av de mindre 

sentrale kommunene og de noe sentrale kommunene. De mest sentrale kommunene har hatt 

betydelig høyere innenlandsk flyttegevinst i årene 2015–2017 enn i årene 2008–2014. 

Ved SSBs befolkningsframskriving i 2020 ser en at sentraliseringen ventes å fortsette. SSB bemerker 

blant annet:  Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. Byene og områdene rundt vil få sterk 

befolkningsvekst i årene framover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang i 

folketallet. 

Befolkningsutviklingen i Innlandet viser at det er områdene rundt Mjøsa som har størst 

befolkningsvekst. Fylket som helhet har befolkningsnedgang. Flyttestrømmen går mot de mer 

sentrale strøkene, mens det er en klar nedgang i de mer perifere områdene. Dette er en trend man 

har sett en stund, men som åpenbart har blitt forsterket de seneste årene. Ved SSBs 

befolkningsframskriving i 2020 anslår de at Innlandet fylke vil ha en befolkningsnedgang fram mot 

2050. 

Den samme trenden ser en innad i kommunen. Veksten i folketallet er klart størst i Brumunddal, og 

en ser også god vekst i Moelv og i Furnes. Nord i kommunen og i området rundt Nes og Helgøya, er 

det befolkningsnedgang eller stagnasjon i folketallet.  

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=347377&sprak=no
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Totalt har folketallet i kommunen økt med 3252 personer siden år 2000, drøyt 75 % av denne 

veksten har kommet i Brumunddal. 

 
Befolkningsutvikling pr område 2000-2020 (SSB). 

Det er lagt ved en tabell som gjør det mulig å sammenlikne utviklingen i folketall i de ulike 

delområder i kommunen fra år 2000 og fram til i dag, jf. vedlegg 1. Det er i denne perioden lagt ned 

13 barneskoler i Ringsaker, samtidig som det er bygget flere større skoler. En har sett nærmere på 

befolkningsutviklingen i kretsene tilknyttet hver av de nedlagte skolene. Av statistikken kan en se at 

befolkningsutviklingen varierer fra krets til krets. En ser ingen klar sammenheng mellom endringen i 

folketall i de ulike kretsene og skolenedleggelse. En antar at hovedforklaringen til nedgangen i 

kretsene skyldes trenden med sentralisering. 

3.4.1 Furu skole 
Furu skole ble lagt ned i 2001. I Furu skolekrets var det 535 innbyggere i 2000. I 2020 er det 610 

innbyggere i samme krets. Det er en økning på 75 innbyggere i perioden. Økningen er kommet fra 

2005 og framover. Det er variasjoner fra år til år. 

 2000  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2017 2018 2019 2020 Utvikling 

Furu 535 … 550 552 558 558 559 568 577 … 603 594 617 610 75 
 

3.4.2 Hagelund, Solheim og Fredheim skole 
Hagelund, Solheim og Fredheim skole ble lagt ned i 2003.  

I Hagelund skolekrets var det 516 innbyggere i 2000. I 2020 er det 471 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 45 innbyggere i perioden. Det var en nedgang fra 2003 til 2004 før det stabiliserte 

seg i flere år på om lag 500 innbyggere. Resterende nedgang har kommet de to siste år. 

I Solheim skolekrets var det 618 innbyggere i 2000. I 2020 er det 572 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 46 innbyggere i perioden. Det var nedgang fra 2000 til 2005. Så var det økning fram 
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til 2009, da innbyggertallet var høyere enn ved inngangen til perioden. Deretter har det variert en 

god del før det fra 2015 har vært synkende. 

I Fredheim skolekrets var det 467 innbyggere i 2000. I 2020 er det 468 innbyggere i samme krets. Det 

er en økning på 1 innbygger i perioden. Innbyggertallet har variert i løpet av perioden. 

 2000  2003 2004 2005 2006  2012 2013 2014 2018 2019 2020 Endring 

Hagelund 516 … 515 488 481 508 … 500 499 489 500 479 471 -45 

Solheim 618 … 604 591 572 572 … 597 608 619 591 563 572 -46 

Fredheim 467 … 461 439 450 469 … 444 468 463 454 450 468 1 
 

3.4.3 Nordheim skole 
Nordheim skole ble lagt ned i 2004. I Nordheim skolekrets var det 523 innbyggere i 2000. I 2020 er 

det 467 innbyggere i samme krets. Det er en nedgang på 56 innbyggere i perioden. Det var nedgang 

fra 2001 til 2005, før det kom en økning igjen i 2006. Deretter varierte innbyggertallet rundt 500 

innbyggere fram til det har kommet en nedgang de siste tre år. Det var Montesorriskole på Nordheim 

i perioden 2004—2018. 

 2000  2004 2005 2006 2007  2013 2014 2015 2016  2019 2020 Vekst 

Nordheim 523 … 488 485 515 515 … 492 500 509 497 … 472 467 -56 
 

3.4.4 Brumund og Mauset skole 
Brumund og Mauset skole ble lagt ned i 2006.  

I Brumund skolekrets var det 548 innbyggere i 2000. I 2020 er det 539 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 9 innbyggere i perioden. Innbyggertallet har variert i løpet av perioden. 

I Mauset skolekrets var det 807 innbyggere i 2000. I 2020 er det 955 innbyggere i samme krets. Det 

er en økning på 148 innbyggere i perioden. Det var i begynnelsen av perioden variasjoner fra år til år. 

Økningen er kommet fra 2012 og framover.  

 2000 2001  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2018 2019 2020 Vekst 

Mauset 807 767 … 761 768 748 759 788 812 808 … 903 940 955 148 

Brumund 548 545 … 526 529 512 547 552 550 552 … 527 532 539 -9 
 

3.4.5 Årengen, Helgøya, Dæhli, Jølstad, Saugstad og Stavsjø skole 
Årengen skole ble lagt ned i 2007 og de øvrige skolene i 2008.  

I Årengen skolekrets var det 784 innbyggere i 2000. I 2020 er det 736 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 48 innbyggere i perioden. Nedgangen er kommet fra  2008 og framover. Det er 

variasjoner fra år til år. 

I Helgøya skolekrets var det 544 innbyggere i 2000. I 2020 er det 491 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 53 innbyggere i perioden. Fram til 2015 var det variasjoner i innbyggertallet og 

totalt sett noe økning. Fra 2016 har det vært nedgang. 

I Dæhli skolekrets var det 785 innbyggere i 2000. I 2020 er det 724 innbyggere i samme krets. Det er 

en nedgang på 61 innbyggere i perioden. Det var nedgang fra 2002 fram til 2008. Deretter var det 
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økning fram til 2013, da innbyggertallet var høyere enn ved inngangen til perioden. Fra 2014 har det 

vært nedgang. 

I Jølstad skolekrets var det 601 innbyggere i 2000. I 2020 er det 604 innbyggere i samme krets. Det er 

en økning på 3 innbyggere i perioden. Innbyggertallet har variert i løpet av perioden. 

I Saugstad skolekrets var det 622 innbyggere i 2000. I 2020 er det 549 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 73 innbyggere i perioden. Nedgangen var i begynnelsen av perioden, fram til 2005. 

Deretter var det en økning og variasjoner før en i 2020 er på om lag samme nivå som i 2005.  

I Stavsjø skolekrets var det 928 innbyggere i 2000. I 2020 er det 1016 innbyggere i samme krets. Det 

er en økning på 88 innbyggere i perioden. Det har vært en gradvis økning gjennom perioden, 

inkludert enkelte år med nedgang. 

 2000 2001  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2019 2020 Vekst 

Årengen 784 769 … 788 734 738 723 734 725 739 731 … 727 736 -48 

Helgøya 544 568 … 540 549 537 530 546 542 550 555 … 496 491 -53 

Dæli 785 795 … 715 766 762 783 783 797 770 767 … 738 724 -61 

Jølstad 601 638 … 614 604 603 607 605 606 607 608 … 609 604 3 

Saugstad 622 575 … 565 557 536 544 558 560 578 566 … 556 549 -73 

Stavsjø 928 954 … 950 
 

954 979 989 1010 1014 1024 1032 … 1003 1016 88 
 

3.4.6 Skolekretsene i nordre Ringsaker 
Skolekretsene som inkluderes i omtalen av Nordre Ringsaker inkluderer Nordheim, Fagernes, Åsen, 

Messenlia, Lismarka og Brøttum. Samlet sett hadde disse kretsene, som tidligere nevnt, en nedgang 

på 44 personer i perioden 2000–2020. Fagernes skolekrets hadde den største nedgangen med 70 

færre innbyggere. Nordheim hadde en nedgang på 56 innbyggere, Messenlia en nedgang på 69 

innbyggere og Åsen en nedgang på 33 innbyggere. Brøttum har derimot hatt en økning i folketallet 

på 172 innbyggere i denne perioden, og Lismarka har hatt en økning på 7 innbyggere.  
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4 Fordeler og ulemper med små/store skoler 

4.1 Innledning 
I vedtakets punkt 4.3, jf. sak 16/2020, er det bedt om «En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper 

med små/ store skoler».  

Kunnskapssenteret for Utdanning presenterte nylig internasjonal forskning om sammenhenger 

mellom klassestørrelse og læringsutbytte. I flere land har en valgt å redusere størrelsene på klassene 

som et utdanningspolitisk tiltak for å øke elevers læringsutbytte. Resultatene fra forskningen viser en 

liten positiv effekt for lesing, men en negativ og statistisk ikke-signifikant effekt for matematikk. 

Konklusjonen er at det er uklart om reduserte klassestørrelser kan være en fordel eller en ulempe for 

elevers læring (https://www.uis.no/article.php?articleID=140901&categoryID=27140). Forskningen 

slår slik sett fast at det er liten eller ingen direkte sammenheng mellom skolekvalitet og 

skolestørrelse, målt i elevers læringsutbytte. Det finnes gode og mindre gode skoler – i alle størrelser.  

I saksframlegget beskrives skolekvalitet som sammensatt av skolens tilgang på ulike ressurser, 

kvaliteten på skolens profesjonsfaglige fellesskap og kvaliteten på relasjonene mellom menneskene i 

skolen. I dette tilleggsdokumentet presenteres fordeler og ulemper ved store og små skoler vurdert 

opp mot forutsetninger for å bygge profesjonelle fellesskap og gode relasjoner, samt tilgang på ulike 

ressurser. 

4.2 Forutsetninger for relasjonsbygging for elever 
Elevenes trivsel i Ringsakerskolen er gjennomgående god, uavhengig av skolestørrelse. Resultater fra 

elevundersøkelsen viser variasjon innenfor skolene og mellom skolene. Over år kan en se særlig stor 

variasjon hos de små skolene, noe som kan forklares med at det er få som svarer, og at ett svar 

derfor får stor betydning for gjennomsnittet. I Nordre Ringsaker framstår Brøttum skole som den 

skolen som har høyest trivsel blant elevene over tid. 

I saksframlegget vises det til at det å kjenne seg annerledes, eller å ikke finne venner, ofte oppgis 

som grunn for å søke seg fra en mindre til en større skole. Utover disse opplysningene kan en ikke si 

noe entydig om fordeler eller ulemper for relasjonsbygging knyttet til om skolen er stor eller liten. 

Dette vil nok i stor grad være individuelt, og elever vil oppleve dette ulikt. 

4.3 Tverrfaglig støtte som ressurs 
I skolehverdagen er læreren den viktigste voksne for elevene, men noen barn og familier har i 

perioder behov for forsterket voksenstøtte. Skolens helsesykepleier har ansvar for å drive 

helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. 

Helsesykepleier skal bidra til å fremme elevenes helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere 

egne ressurser og styrker. Helsesykepleier er en sentral aktør i kommunens helsetjeneste, og 

samarbeider med barnet, foreldrene og andre instanser, for eksempel PPT, BUP og barnevern.   

Ved små skoler kan dette arbeidet fungere godt fordi alle kjenner alle og avstanden mellom de 

voksne er kort. Samtidig kan nære relasjoner og god kjennskap til hverandre være krevende i saker 

som omhandler psykisk og fysisk helse, oppvekst, samliv, hjemmeforhold og sosiale nettverk. Det er 

også en utfordring for små skoler at helsesykepleier er lite til stede og at mye av helsesykepleiers tid 

brukes til transport til og fra skolen. Ved Messenlia skole er det 10 %, ved Lismarka, Åsen, Fagernes 

og Fossen er det 15 %, ved Brøttum 75 % og ved Moelv ungdomsskole 80 % stilling for 

helsesykepleier. Å samle helsesykepleierressursen på færre skoler vil gi elevene bedre tilgang til 

denne tjenesten. 

https://www.uis.no/article.php?articleID=140901&categoryID=27140
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Skoler som har helsesykepleier til stede flere dager per uke og egne sosiallærere/sosialrådgivere, 

styrker organisasjonens kapasitet til å støtte elever i krevende livssituasjoner. Samarbeidet med PPT, 

BUP og barnevern krever tid og kompetanse. Skoler med et bredere erfaringsgrunnlag utvikler 

formålstjenlige strukturer og kompetanse for samarbeid, og sikrer i større grad elevene tverrfaglig 

støtte. 

4.4 Skoleledelse som ressurs 
I overordnet del av læreplanen presiseres det at det profesjonelle samarbeidet ved skolene 

forutsetter god ledelse. God skoleledelse forutsetter igjen ledelsesfaglig legitimitet og god forståelse 

av utfordringer lærerne og andre ansatte står overfor. 

Skolelederrollen er endret de siste årene. Kravet til dokumentasjon og resultater har økt vesentlig, og 

skoleleder er i større grad ansvarliggjort for elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Leder-

kompetanse og lederkapasitet er viktig for å sikre at skolene utvikler seg som lærende organisasjoner 

som løser sitt samfunnsoppdrag på en profesjonell måte.  

Ved tilsettinger av nye skoleledere forventes det lederutdanning på mastergradsnivå, og mange av 

skolelederne i Ringsaker har de siste årene tatt rektorskolen eller annen relevant lederutdanning. 

Erfaringen tilsier at det er det er relativt få søkere til utlyste skolelederstillinger og at det er behov for 

å legge til rette for gode profesjonsfellesskap for skoleledere på kommunenivå. Dette gjelder særlig 

for ledere ved de små skolene som ofte er alene om å utføre alle typer skolelederoppgaver.  

Mange av oppgavene en skoleleder må gjøre er uavhengig av skolestørrelse, og på større skoler har 

en lederteam som kan fordele oppgaver seg imellom og utvikle ulik lederkompetanse.  

4.5 Økonomi / driftsrammer som ressurs 
Skolenes driftsbudsjett for 2020 varierer fra 11,6 mill. kroner til 51,7 mill. kroner. Fordelingen gjøres i 

hovedsak ut fra antall elever ved den enkelte skole. I utgangspunktet har alle skoler derfor like 

mange kroner til innkjøp av læremidler og utstyr per elev. Men i mange tilfeller får elever ved større 

skoler et rikere tilbud av læremidler og pedagogisk utstyr i form av antall bøker på skolebiblioteket, 

utstyr i musikkundervisningen, kroppsøvingen, teknologi og naturfaglig utstyr. En god del av en 

skoles utstyr kan brukes av flere elever over tid og etter behov. På den måten har en stor skole større 

økonomisk handlingsrom enn de små.  

Samtidig ser en at ved små skoler er det godt med fysisk plass, de er ofte bygd for flere elever enn de 

har. Det varierer hvor godt utstyrt disse skolene er med spesialrom, men de har ofte romslige 

uteområder og god tilgang til natur/friluftsområder. Dette gir muligheter for allsidige 

kunnskapsopplevelser. 

4.6 Profesjonelle fellesskap 
I ny overordnet del av læreplanverket forventes det at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap 

der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin 

praksis. Mye kompetanseutvikling i skolen har handlet om å skolere lærerne med tanke på å oppnå 

den kompetanse som anses nødvendig for at elevene skal få forventet læringsutbytte. Å sende 

lærere på kurs har ikke hatt forventet effekt, og det stilles derfor i ny læreplan større krav til det 

lokale utviklingsarbeidet, der lærere og ledere driver praksisrettet utviklingsarbeid sammen.  

For å styrke disse profesjonsfellesskapene har nasjonale myndigheter de siste årene finansiert og lagt 

til rette for videreutdanning for lærere, og utvikling av lærerspesialistordninger. Lærere som tar 

utdanning og jobber som lærerspesialister forutsettes å bidra inn i sine profesjonsfellesskap, dele og 

bruke kunnskapen sammen med sine kollegaer. Lærernes læring skjer på skolen, i klasserommet, 
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sammen med kollegaer. I overordnet del heter det at: lærere som i fellesskap reflekterer over og 

vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god 

pedagogisk praksis. Dette må gjøres med utgangspunkt i både profesjonens kunnskapsgrunnlag og 

grunnopplæringens verdigrunnlag. 

Ressursene i profesjonsfellesskapet er lærerne. Forutsetningene for å bygge kunnskap sammen er 

større i skoler med flere lærere, fordi kunnskapsgrunnlaget vil være bredere og mer mangfoldig. 

Flere lærere vil være i utdanning og det er rom for flere lærerspesialister. Etablering av fagseksjoner, 

der faglærere jobber med utvikling av sine fagplaner og undervisningsopplegg, er enklere å få til i 

større skoler. 
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5 Informasjon om elevkapasiteten ved Moelv, Brøttum og Åsen skole 

5.1 Innledning 
I vedtakets punkt 5, jf. sak 16/2020, er det bedt om at «administrasjonen i utredningen gir nærmere 

informasjon om elevkapasiteten ved Moelv skole». Det har i prosessen også kommet fram spørsmål 

om kapasiteten ved Brøttum skole. En redegjør nærmere for kapasiteten ved begge skoler, samt ved 

Åsen skole. Det er også tatt med vurderinger av framtidig kapasitetsbehov knyttet til etablering av et 

nytt sykehus ved Mjøsbrua.  

5.2 Moelv skole 
Den totale kapasiteten ved Moelv skole er 500 elever, inklusive rehabiliterte lokaler fra nedlagt 

avdeling ved Ringsaker videregående skole. 

Eksempel: Elevtall ved Moelv skole, skoleåret 2020/2021 med elever fra Fossen og Fagernes. 

Skole 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Elevtall 

 Fødselsår 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

Moelv 42 30 40 48 49 73 75 357 

Fossen 13 8 8 14       43 

Fagernes 7  3  8  4  5  10   7  44  

Sum 62  41  56  66   54 83  82  444  

Elevtall pr. 14.08.2020 
 

Tabellen over viser at det er mange elver på 6. og 7. trinn ved Moelv skole ved skolestart høsten 

2020. Det er mye større elevkull disse to årene enn hva en har ellers. Elevtallet er langt lavere for 1.-

5. trinn, der gruppene varierer mellom 30 og 49 elever.  

 

Skolens baser består av 2 klasserom, 1 baserom og 2 grupperom, med tilhørende garderober. 

Klasserommene er 66 m2, og garderobene ivaretar elevgrupper på 60 elever pr trinn. I 2 av 7 baser er 

ett klasserom 72 m2 og det er utvidet med garderobeplass til 75 elever. Det vil si at basen har 1 

klasserom på 66 m2 og 1 klasserom på 72 m2. I G-bygget er det 3 klasserom og 2 grupperom. 

Inneværende skoleår benytter 6.trinn klasserom og grupperom i G-bygget, og 7.trinn benytter 3 

klasserom på 66 m2. I tillegg kan spesialrom omgjøres til klasserom ved behov.  

Det er i dag møblert for 42 lærerarbeidsplasser på Moelv skole. 39 av disse benyttes per i dag. Det er 

mulig å legge til rette for flere lærerarbeidsplasser ved behov, da det er flere rom som kan omgjøres 

til lærerarbeidsplasser. 

Ved inngangen til skoleåret 2020-2021 er det totalt 357 elever ved skolen. Medregnet elevene fra 

Fossen skole og Fagernes skole ville elevtallet vært 444. Enkelte av elevene fra Fagernes skole vil ha 

Åsen skole som nærskole, og et samlet elevtall ville derfor kunne blitt noe lavere.  

 

Fra Folkeregisteret er det mulig å hente ut barnetall for kretsene Kilde, Skarpsno og Fagernes for 

skoleårene framover. Disse tallene inkluderer også elever som tilhører Fossen skole.  

Framtidig elevtall Moelv skole, inkludert elever fra Fossen og Fagernes skoler. 

Skolekrets / Skole Kilde Skarpsno Fagernes Sum 

1.trinn 2019 29 8 4 41 

1.trinn 2020 30 19 14 63 
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1.trinn 2021 28 11 14 53 

1.trinn 2022 24 13 5 42 

1.trinn 2023 24 17 11 52 

1.trinn 2024 25 11 13 49 

1.trinn 2025 25 15 6 46 

Sum elever høsten 2025 185 94 67 346 
Kilde: Folkeregisterets barnetall for Kilde, Skarpsno og Fagernes skoler, inkludert elever fra Fossen skole.  

Tabellen viser at elevkullene framover vil ligge på mellom 40 og 50 elever hvis en inkluderer elevene 

fra Fossen og Fagernes skoler. Prognosene viser at Moelv skole, inkludert elever fra Fossen og 

Fagernes, totalt vil ha 346 elever i 2025. Med kapasitet på 500 elever, vil det være god plass på 

Moelv skole selv ved stor tilflytting. 

5.2.1 Etablering av et sykehus ved Mjøsbrua 
By- og regionforskningsinstituttet NIBR utarbeidet i 2019 en rapport på oppdrag for Ringsaker 

kommune, der de analyserte samfunnsutviklingen. Rapporten skal brukes i arbeidet med rulleringen 

av kommuneplanens samfunnsdel. 

I rapportens kapittel 5 tar de for seg befolkningsframskriving i kommunen under ulike forutsetninger 

og scenarier. Ett av scenariene er befolkningsutviklingen i kommunen dersom en får nytt storsykehus 

i Moelv. Dersom all sykehusaktivitet i Innlandet flytter til Moelv vil det representere omtrent 6.000 

arbeidsplasser. I tillegg kan en regne med vekst i andre næringer tilsvarende en vekst på ytterligere 

omtrent 1.300 arbeidsplasser. I dag er det omtrent 14.000 arbeidsplasser i kommunen som helhet, så 

det vil innebære en betydelig økning. Det er sannsynlig at de fleste nye stillinger må dekkes opp 

gjennom innflytting eller innpendling. 

Dersom de fleste ansatte på et framtidig sykehus velger å pendle, vil det innebære små effekter på 

befolkningsutviklingen. Dersom de fleste velger å flytte til kommunen, vil det åpenbart ha mye å si 

for folketallet i kommunen. Ved en eventuell sykehusetablering er det mest realistisk at en økt 

innflytting vil skje gradvis over tid, og det vil slik sett kunne ta mange år fra et sykehus er ferdig 

bygget før en vil se merkbare utslag på elevtallet i skolen. Dette skyldes at man antar at mange av de 

som vil jobbe ved et slikt sykehus allerede er bosatt i regionen (jf. Asplan Viaks samfunnsanalyse fra 

2017).  

5.3 Brøttum skole 
Brøttum barne- og ungdomsskole har plass til totalt 425 elever, fordelt med 245 elever på 

barnetrinnet og 180 elever på ungdomstrinnet. 

Elevtall ved Brøttum skole, skoleåret 2020/2021 med elever fra Lismarka og Messenlia. 

Skole 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Elevtall 

 Fødselsår 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

Brøttum 22 13 26 19 24 27 23 154 

Lismarka 3 10 8 10 12 6 3 52 

Messenlia 4 4 7 2 11 4 8 40 

Sum 29 27 41 31 47 37 34 246 
Elevtall pr. 14.08.2020 

 
Folkeregisterets barnetall for skolekretsene Brøttum, Lismarka og Messenlia, er framstilt i tabellen 

nedenfor.  
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Framtidig elevtall Brøttum barneskole, inkludert elever fra Lismarka og Messenlia skoler. 

Skolestart/Skole  Brøttum 
 

Lismarka Mesnali Nordheim Sum 

1.trinn 2019 13 8 4 3 28 

1.trinn 2020 18 5 4 9 36 

1.trinn 2021 14 8 5 2 29 

1.trinn 2022 11 6 6 8 31 

1.trinn 2023 12 9 9 3 33 

1.trinn 2024 17 10 5 2 34 

1.trinn 2025 15 7 6 4 32 

Sum elever høsten 2025 100 53 39 31 223 
Kilde: Folkeregisterets barnetall  

Tabellen viser at elevkullene framover vil ligge på rundt 30 elever hvis en inkluderer elevene fra 

Mesnali og Lismarka skoler. En antar at noen av disse elevene vil gå på Åsen, men det vil uansett 

være plass til alle elevene på Brøttum skole. Prognosene viser at barnetrinnet på Brøttum skole, 

inkludert elever fra Mesnali og Lismarka skoler (og Nordheim krets), totalt vil ha 223 elever i 2025, 

mens kapasiteten er 245 elever. 

5.4 Åsen skole 
Åsen skole har 90 elevplasser. Dette innebærer at ca. 12-13 barn hvert år kan tilbys skoleplass ved 

Åsen skole. Skoleåret 2020/2021 er det 57 elever på Åsen skole. Folkeregisterets tall tilsier at det i 

2025 vil være 42 elever ved Åsen skole. 

5.5 Samlet kapasitet Nordre Ringsaker 
Med Brøttum skole, Åsen skole og Moelv skole vil det være en samlet kapasitet på 835 elever på 

barnetrinnet i Nordre Ringsaker. I 2025 vil det ut fra Folkeregisterets tall være 611 elever i dette 

området. Dette tilsier en ledig elevkapasitet på 224 elever. 

Elevene vil få tilbud om skoleplass på det som er deres nærskole. Hvis nærskolen ikke lenger har ledig 

kapasitet til å ta imot flere elever på trinnet, tilbys elevene plass ved den nærmeste skolen med ledig 

kapasitet. Dette ser imidlertid ikke ut til å være særlig aktuelt de nærmeste årene, da det ser ut til å 

være god kapasitet ved alle de tre skolene. 
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6 En nærmere redegjørelse for hvilke av de 5 skolene som bør bestå 
I vedtakets punkt 4.1, jf. sak 16/2020, bes det om «en nærmere redegjørelse for hvilken av de 5 

skolene som bør bestå».  

Elevtallsprognoser for Nordre Ringsaker tilsier at det er mulig å få plass til alle elevene fra de fem 

skolene på Moelv skole og Brøttum skole. Dette forutsetter en befolkningsvekst på samme nivå som i 

dag og full utnyttelse av skolenes romkapasitet. For å sikre god kapasitet på skolene i Nordre 

Ringsaker foreslås det derfor å opprettholde én av skolene, Åsen skole, i tillegg til Moelv og Brøttum.  

Valg av Åsen skole begrunnes med utgangspunkt i geografisk plassering. Åsen skole ligger midt 

mellom Moelv og Messenlia og vil være aktuell nærskole for noen elever fra Fagernes og noen elever 

fra Messenlia/Lismarka i tillegg til dagens Åsen-elever. Den ligger 7 km fra Fagernes skole, 9,5 km fra 

Lismarka og 11 km fra Messenlia skole, noe som innebærer ca. 15 minutter ekstra busstur hver vei 

for noen elever.  

Skolekvalitet er sammensatt av mange faktorer, og den varierer over tid. Alle skoler har styrker og 

utfordringer, uavhengig av skolestørrelse. Dette er derfor ikke vektlagt i valg av skole. En har heller 

ikke vurdert bygdas egenart, eller satt bygdene opp mot hverandre i vurderingen av hvilken skole 

som bør bestå. Det er i kapittel 2 redegjort for konsekvenser av nedleggelse av bygdeskoler, og det 

framgår der at det er vanskelig å finne støtte i forskningslitteraturen for at skolen har avgjørende 

betydning for bosetting, arbeidsplasser og utvikling av bygdene. 

I saken er det dermed lagt til grunn at elevene i Nordre Ringsaker ikke skal ha for lang skolevei til en 

av tre likeverdige skoler i skolekretsen.  

Det vises for øvrig til saksframlegget for mer informasjon. 
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7 Oppklaringer av ulike forhold som ønskes belyst 

7.1 Innledning 
Det har kommet flere ulike synspunkter og spørsmål underveis i prosessen. En svarer her opp de 

temaer som ikke er belyst ellers i tilleggsdokumentet. 

7.2 FDV-utgifter og renholdsutgifter 
Det er stilt spørsmål ved hvorfor det ikke er lagt inn økte FDV-utgifter og renholdsutgifter på Brøttum 

og Moelv skole som følge av økning i antall elever. Dette er fordi disse utgiftene er de samme 

uavhengig av antall elever på skolen. Bygningsmassen er den samme, og det er samme areal som skal 

rengjøres, vedlikeholdes og varmes opp. Renholdsressurser blir kalkulert ut fra antall kvadratmeter, 

møbleringstetthet samt type materialer på møbler. Det er imidlertid lagt inn økt ledelsesressurs, 

merkantilressurs og økt bemanning på SFO på Brøttum skole i forbindelse med skolestruktursaken. 

7.3 Ombygging av videregående skole og investeringsbehov ved Moelv skole 
Det har kommet ulike henvendelser vedrørende ombyggingen av videregående skole og hvilke 

investeringsbehov det vil være for at skolen skal kunne ta imot elever fra Fossen og Fagernes. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2018 i k.sak 82/2018 «Budsjett og handlingsprogram med 

økonomiplan 2019-2022». I handlingsprogrammet går det fram at Moelv skole har behov for å øke 

kapasiteten for antall elever, i første omgang for 5.-7.trinn. Bygningene til tidligere Ringsaker 

videregående skole, ligger rett inntil Moelv skole og den nye Moelvhallen. I budsjettet ble det derfor 

lagt til rette for at disse lokalene kan tas i bruk som undervisnings- og møterom. Dette vil gi Moelv 

skole en økt fleksibilitet ved store elevkull på mellomtrinnet, samtidig som det vil øke skolens 

kapasitet til å ta imot flere elever.  Dette er bakgrunnen for ombyggingen av Ringsaker videregående 

skole. Rådmannen sier i samme handlingsprogram at en vil komme tilbake til en samlet løsning for 

skolebygg i Moelv i egen sak om prioriteringsplan for større skoleinvesteringer. Videre vedtok 

kommunestyret i møte 18.12.2019 i k.sak 082/2019 «Budsjett og handlingsprogram med 

økonomiplan 2020-2023», og det ble fattet følgende vedtak:  

 
«Skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali 
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til 1. oktober 
2020. Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, 
ansatte, elever og foreldre.» 

 

Med de investeringer som er gjort i det som nå er benevnt som G-bygget (tidligere videregående), er 

det ikke behov for ytterligere investeringer i bygningsmassen ved Moelv skole i overskuelig framtid. 

Slik det vises i kapittel 4 vil det være god kapasitet ved skolen framover. Det er ingen gjenstående 

arbeider i G-bygget utover utvendig maling. 

7.4 Uteområdet på Moelv skole 
Normen for uteområdet ved en skole tilsier et minimumsareal på 15.000 kvm. for skoler med 300 

elever. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 kvm. For en skole med 500 elever bør 

uteområdet dermed være minst 20.000 kvm. Ved Moelv skole er aktivt uteområde på 25.800 kvm. 

Det er slik sett god plass for elevene. Elevene ønsker seg flere områder tilrettelagt for ulike 

aktiviteter og ballspill, men det er ikke plassmangel. Når friminutt avvikles til ulike tider, er dette gjort 

fordi en har sett nytten i at det er lærere som kjenner elevene som har tilsyn i friminuttet, og at en 

da kan utnytte arealene bedre.  
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7.5 Leie av paviljong, kjøp av moduler og utgifter til gymsal på Fagernes skole 
Leie av midlertidig paviljong på Fagernes ble vedtatt 17.6.2015 i k.sak 45/2015. Det ble der også 

vedtatt rehabilitering av gymsal, riving av eksisterende garderober og en løsning der innleide 

garderober i det nye modulbygget brukes til gymsalen. 

Leien av paviljongen på Fagernes er 1,834 mill. kroner + mva for 2020. Budsjettet for 2021 settes opp 

med utgangspunkt i budsjett 2020, hvor leie av paviljong Fagernes skole ligger inne med 1,834 mill. 

kroner. Demonteringen av paviljongen er lagt inn med en utgift på 1,081 mill. kroner. Det er da 

forutsatt at alle leide moduler leveres tilbake. Etterbruk av anleggene er det ikke tatt stilling til per i 

dag. Eventuelle engangsutgifter i forbindelse med demonteringen av paviljongen eventuelt å kjøpe 

garderobemoduler vil utgiftsføres i investeringsregnskapet og ikke påvirke kommunens driftsutgifter.  

Av leiekontrakten framgår det at utkjøp/kjøpsopsjon av leieobjektet etter endt leietid skal avtales i 

særskilt skriftlig avtale mellom partene. Det foreligger per i dag ingen framforhandlet avtale med en 

pris på hva det vil koste å kjøpe modulene etter endt leietid. Siden konkurransen var utlyst som en 

leieavtale, og det er en opsjon på leie i 5+5 år, så blir det en ulovlig direkteanskaffelse å kjøpe 

paviljongene uten at det har vært utlyst en konkurranse. 

Dersom modulene fjernes, vil en også fjerne ringmur og eksisterende kjeller som står under 

paviljongen. I tillegg vil terrenget bli planert, og det vil bli anlagt gress. Det er anslått en foreløpig 

engangsutgift til dette på om lag kr 300.000. Dersom en skal foreta en deling av bygget, må 

nordveggen på mellombygget bygges opp igjen med en yttervegg, og det må monteres søyler på 

takoverbygg. Noe tekniske anlegg er montert i kjeller under gymsal og noe i modulene som er 

garderober til gymsalen. Det er anslått en foreløpig engangsutgift til dette på om lag kr 300.000. 

Dersom en lar modulene som er benyttet som garderober til gymsal stå, vil det påløpe en leie av 

disse garderobe modulene med kr 12.000 pr. måned. Kjøp av garderobe moduler koster kr 861.495, 

og vil da bli en investeringsutgift i kommuneregnskapet. 

7.6 Avskrivningskostnader 
Avskrivningskostnad gir uttrykk for verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som 

skyldes elde, slitasje og utrangering. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden. Avskrivninger påvirker ikke likviditeten til en 

kommune, og har dermed ikke resultatmessig effekt i driftsbudsjettet til kommunen. Avskrivninger er 

dermed ikke en relevant størrelse å ta inn i saken om skolestruktur.   

7.7 Restverdi ved salg av skolebygg 
I kommuneregnskapet blir salg av f.eks. skolebygg inntektsført i investeringsregnskapet, og 

salgsinntekten kan kun benyttes til investeringsformål og ikke til løpende driftsutgifter. Restverdien 

av skolebygget må regnskapsteknisk føres bort fra eiendeler til den bokførte verdi 

(anskaffelseskostnad – avskrivninger) det står i balansen og føres mot egenkapitalen i balansen. Dvs. 

at restverdi på skolebygg ikke har noen resultatmessig effekt på driftsbudsjettet, og er dermed ikke 

en relevant størrelse å ta inn i saken om skolestruktur. 

7.8 Skoleskyss Fossen–Moelv 
I saksframlegget er det et avsnitt om merkostnader for skyss for elever fra Fossen skole til Moelv 

skole. I beregningen ble det tatt utgangspunkt i skyssgrensen på 4 km, som gjelder for elever fra 2. 

trinn. Beregningen for elevene på 1. trinn, med skyssgrense 2 km ble ikke tatt med. 

Innlandstrafikk har beregnet skyssutgifter til 11 elever på 1. trinn ved Fossen skoleåret 2020–2021 til 

kr. 82.680, dersom de skulle gått på Moelv skole. Neste skoleår ville tre av disse elevene hatt rett til 
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skoleskyss. Hvor mange elever som vil ha krav på skyss på neste skoleårs 1. trinn er ikke kjent før 

folkeregisteroppdatering i oktober og fordeling mellom skolene i etterkant av dette. 

På 2. trinn ville ikke noen av dagens elever ved Fossen skole ha rett til skyss til Moelv skole, jf. 

opplæringslovens § 7 -1.  

På 3. trinn ville to elever ved Fossen skole ha rett til skoleskyss til Moelv skole. Kostnaden for det vil 

inneværende skoleår utgjøre kr. 15.033. 

På 4. trinn ville det ikke være noen elever med rett til skoleskyss ut fra avstandskravet nevnt over. 

Samlet kostnad for skoleskyss for elever fra Fossen skole til Moelv skole inneværende skoleår ville 

utgjøre kr. 97.713. 

7.9 Personalkostnader og håndtering av eventuell overtallighet  
I løpet av et år er det mange ledige stillinger innenfor skole i Ringsaker kommune. Alle fast ansatte 

som blir berørt av en eventuell skolenedleggelse vil bli ivaretatt ved fortrinnsrett til nye stillinger. 

Overgang til annen skole vil skje i dialog med den enkelte ansatte. 

 
 
 


