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15.5.21 melding på Messenger til Odd Amund Lundberg og Anita Ihle Steen fra Camilla Storlien 
 
Hei. 
Jeg må spørre dere angående rapporten fra wsp da det var enighet om at de skulle få oppdraget og 
gjøre en konsekvensutredning av dere.  
Rapporten inneholder flere mangler og også flere faktafeil. Hvordan og til hvem skal dette formidles? 
Jeg ser at mye av tidligere utredning som kommunen gjorde er klippet inn i wsp sin rapport, og både 
befolkning, økonomiske tall og hva som står om skolebygg ikke stemmer. 
Det et vanskelig å se at dette er en konsekvensutredning som det ble bedt om, annet enn at det er 
brukt tidligere materiale som i utgangspunktet ikke stemte, og derfor skulle det gjøres en ny 
utredning. 
 
Takker for svar og god helg. 
 
Mvh Camilla Storlien 
 
Hei. Det må du sende inn i høringen. 
God helg. 🙂🙂 
Mvh 
Odd-Amund 
 
Så faktafeil skal det gis beskjed om i høringen? 
Hva tenker dere om at rapporten inneholder direkte feil i forhold til flere ting? Camilla 
 
Må påpeke de feilene som er i høringen. Vi tenker ikke så mye før høringsinnspillene har kommet 
inn. Odd Amund 
 
Det er jo underlig å ikke reagere på dirkete feil, men da reageres det vel på det når innspillene 
kommer. 
Jeg er forundret over at wsp ikke har gjort en egen ekstern utredning som det ble bedt om, men at 
det er blitt klippet og limt inn fra tidliger utredninger som da viste seg å ikke medføre riktighet den 
gangen heller. 
Jeg beklager å være kritisk, men dette betyr så mye for så mange at vi må forvente at riktige 
opplysninger i det minste blir lagt frem. Camilla  
 
Jeg fulgte også med på møtene i utvalg for oppvekst, og der ble det forsøkt å stille kritiske spørsmål 
nettopp rundt flere av disse manglene og feilene, men det ble da ikke gitt rom for dette, da man 
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tydligvis ikke skulle være kritisk. Derfor fikk disse da altså bli en del av rapporten. Her er mange ikke 
hørt, igjen. Jeg lurer fortsatt på hvordan dere forholder dere til dette. Camilla  
 
Jeg ser at Thomassen er kontaktperson fra Ringsaker kommune i forhold til rapporten fra wsp, så da 
bør vi kanskje sende innspill til han nå om direkte feil og mangler. Og, om dere ikke ønsker å gjøre 
dette, så kjenner iallefall jeg behov for å gjøre det. 
God helg,  god 17.mai og @Odd-Amund Lundberg takk for noe svar 💚💚Camilla  
 
Jeg sender innspill til kommunen om faktafeil og mangler. For en høring bør inneholde riktige 
opplysninger mener jeg, hvis ikke uttaler man seg på direkte feil grunnlag i en høring. Camilla  
 
Nye meldinger 20.5.21 
 
Jeg må desverre spørre en gang til. Det kommer nå straks innspill fra flere angående faktafeil, til dels 
veldig store feil og mangler i rapporten wsp har levert. Bør ikke da RK skrive et vedlegg som iallefall 
inneholder riktige tall mtp økonomi, befolkning, hva skolen og bygda inneholder slik at høringen kan 
skje på riktig grunnlag? 
Jeg har vært i kontakt med Thomassen og han skulle se på mine innspill, men det er dere som 
politikere som skal komme med et sluttresultat, da må det være basert på fakta, ikke klipp og lim 
som wsp har gjort fra tidligere utredninger som ikke stemte. Det var grunnen til at dere også ønsket 
en ekstern vurdering. Dette er jo ikke gjennomført. 
Jeg håper dere ønsker riktige opplysninger slik at folkene kan bidra i høringen på fakta og ikke feil 
opplysninger. Camilla  
 
Send det over slik at det følger saken i formannskapet. Så får vi da vurdere på onsdag om rådmannen 
må gjøre noe mer før det sendes ut på høring. Dine mld her og Odd Amund og mitt svar sendes til 
journalføring. Anita Ihle Steen 
 
Supert at det journalføres. Det blir sendt postmottak, Thomassen og formannskapet før onsdag. 
Men, tenker virkelig at det må komme frem det som stemmer og er fakta før en høring, og det må 
også bli deres oppgave, og er deres oppgave som folkevalgte. Takk for svar @Anita Ihle Steen. 
Camilla 
 
@Anita Ihle Steen du sier rådmann må finne ut om mer skal gjøres, men det er det dere som 
politikere som skal gjøre. Jeg håper dere tar det ansvaret 💚💚💚💚Camilla  
 
Det er jo akkurat det jeg sier. At vi må vurdere om rådmannen må gjøre noe mer.Anita 
 
Fint. Jeg håper dere ønsker en høring med grunnlag i fakta, for rapporten inneholder store feil og 
mangler, desverre 😔😔Camilla  
 
Da kommer det frem i innspillet og som sagt vi vurdere dette. Nå er det natt her. Anita 
 
Innspillet har jeg lest, som skal frem i formannskapet, og rådmann mener det er godt nok. Det tenker 
jeg dere forstår at det ikke er, med store faktafeil og mangler 💚💚💚💚Camilla 
 
Det jeg mente med innspill er det du har varslet at oversendes. Anita 
 
Innspillene dra bygdene kommer, så da tror jeg det er forståelig at det bør vurderes et vedlegg til 
høringen. Camilla  
 



God natt -Anita 
 
Regner da med at hele chatten blir journalført. For meg er det viktig at det blir journalført, så hvor 
kan man da finne det igjen? 
God natt. Camilla  
 
 
Sendt fra min iPhone 
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