
Vedrørende rapport levert av wsp i forbindelse med skolestruktursaken i Nordre Ringsaker. 

 

Vi i bygdeutvalget reagerer på feil og mangler om Lismarka i utredningen og mener dette bør 

synliggjøres i forkant av en høring slik at den kan foregå på riktig grunnlag. 

- Side 46 i rapporten sier at alle mennesker skal bosette seg og leve i kommunen med tilgang 

til bolig til en pris de kan betale. Tilgang til skole, barnehage, offentlig transport, møteplasser 

og kommunale tjenester. Alle barn skal ferdes trygt til og fra skole og delta i fritidsaktiviteter. 

Eldre skal kunne leve aktive liv. Dette gis som eksempler på kvaliteter i et lokalsamfunn. I dag 

har Lismarka dette. Men, vi bruker også tjenester i Lillehammer som legevakt, fastlege og 

andre tjenester som kiropraktor, fysioterapeut o.l. ved behov for dette.  

Det står også at en viktig kvalitet er miljøaktiviteter som ren luft, støyfrie områder og 

rekrasjon. Noe Lismarka også innehar. 

 

- Vi legger merke til at s.50 i rapporten sammenlignes bygda med døende lokalsamfunn, 

utenfor pendleravstand til nærmeste by og hvor tilbud er lagt ned, ingen leker i hagen og 

fraflytting før skolenedleggelse. Her i Lismarka er ikke dette en realitet, vi har ila årene økt 

med tilbud og aktiviteter og befolkningen har også økt. Dette nevnes ikke. 

 

- Det levende samfunn beskrives å være plassert i nærheten av by, mens konklusjonene til wsp 

s.83 så skriver de at skolen som er valgt opprettholdt er lenger unna Lillehammer og kan ikke 

dra vekselvirkninger på byene som de andre lokalsamfunnene. Her snur de altså det som 

beskrives som positivt og viktig og skriver ingenting om eventuelt konsekvensene av dette. 

 

 

- Det skrives at den skolen som er valgt opprettholdt inneholder mer variasjon i tilbud og 

møteplasser. Lismarka sine tilbud og møteplasser er ikke nevnt.  

Aktivt skytterlag, med skytterhus som brukes også i andre arrangementer. 

Aktivt idrettslag, fotaball, ski, innetrim osv. 

Yoga 

Teaterlag 

Kunstgruppe, maleklattene 

Lismarka Røde Kors 

Lismarka trial, Lismarka løpegruppe 

Hagatun forsamlingslokale 

Vi er eneste bygd med eldreboliger, disse er heller ikke nevnt 

Lismarka s-lag er nevnt som kultur med spørsmålstegn og samfunnshus i miniatyr i rapporten til 

wsp. Dette er svært misvisende. S.laget inneholder Siwu musikk, Lismarka Rockschool, 

Rockeverksted, lyd og lysskole med 20 elevplasser. Her trekkes unge og lovende fra hele 

Innlandet. 

Historielaget har tilhold i Lismarka 



Det er flere gapahuker i Lismarka 

Badeplasser, båtplasser og fiskeplasser (Bådshaugtjernet) 

- I tillegg merker vi at næring utover dette som blant annet Vollgården ponnistall, Tyrilihaugen, 

et aktivt landbruk med gårder i drift, entrepenører osv heller ikke nevnes i motsetning til hva 

vi ser blir nevnt hos de andre. Dette til tross for at rapporten s. 14 sier at Ringsakers styrker 

er blant annet særlig landbruk. 

Så lenge rapporten fremstiller det som en sammenligning synes vi det er underlig at 

ingenting av dette er nevnt om Lismarka, men utelatt. Innspillene de har fått i ulike møter 

burde gjøre at de hadde denne informasjonen.  

 

- Det skrives at bygdene har opplevd nedgang i befolkningen, dette stemmer ikke for Lismarka, 

da de er den bygda sammen med Brøttum som har opplevd vekst. 

 

- Wsp skriver ingenting om konsekvensen av at valgt opprettholdt skole er i feil kjøreretning 

for alle som ikke jobber på fjellet, og de fleste jobber ikke på fjellet.  

 

- Wsp skriver om kompakt stedsutvikling. I Lismarka har vi tilbud til barn, ungdom og eldre 

som ble nevnt som viktige faktorer i en bygd, sammen med nærhet til byen. I konklusjonen 

er dette ikke nevnt, men altså formulert som at skolen som er valgt opprettholdt trenger 

skolen pga mangel på dette.  

 

- Wsp sin konklusjon sier at opprettholdelse av Lismarka vil gå på bekostning av Mesnali, 

samtidig som de sier at vi i Lismarka kan splitte barna til to ulike skoler. Dette virker svært 

ødeleggende for et samfunn, miljø og bygd.  

 

- Wsp skriver at det er mangel på etterspørsel etter tomter. Vi har i dag et område klart med 

44 tomter og er godt i gang med videre arbeid med dette, og vi merker etterspørsel, så dette 

stemmer ikke.  

 

- Vi legger også merke til at de andre bygdene nevnes uteområdene på skolen som vitkig og 

fine, mens Lismarka ikke nevnes. Vi har blant annet fotballbane, ishoceybane, turstier, 

lysløyper, sykkelbane, ballbinge, huskestativ, klatrestativ, lekerhus, sandkasse, stort område 

med skog og natur på tomten, gapahuker, sitteplasser med benker og bord. 

 

- Vi forundrer oss også av hvorfor barnehagen ikke nevnes i rapporten som ligger i skolens 

lokale og område og også vil bli berørt.  

 

- Halvparten av kommunens befolkning bor utenfor byene og tettstedene, og Ringsaker har et 

desentralisert bosettingsmønster. Det er fakta, og de trenger også noen tilbud utover det de 

lager selv med egen innsats. 

 

Vi i bygdeutvalget mener rapporten er veldig lite nyansert og det er skremmende å se hvor lite av 

innspillene som er tatt med som var flertall, og at en bygd i så liten grad får sine kvaliteter nevnt og 

videre konsekvenser for disse ved en eventuelt nedleggelse.  

Vi håper Ringsaker kommune og politikerne ser nødvendigheten av å tillegge noen opplysninger til 

rapporten før den legges ut på høring slik at grunnlaget for den blir riktig og kan gjelde. 



 

Mvh 

Bygdeutvalget i Lismarka 

Kim Marius Heen, John Kristian Bergum, Ingunn Dhorn og Camilla Storlien. 
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Kriterier/premisser 

Konsekvenser vs. «valide og reliable vurderingskriterier» 
Til grunn for utredningen lå det en bestilling om at utredningen skulle belyse konsekvenser på en rekke 

områder: befolkningsutvikling, verdiutvikling for boliger, konsekvenser for lokalsamfunnene og mulighet 

for framtidig utvikling, sosiologiske konsekvenser, konsekvenser for barna, konsekvenser for folkehelse, 

pedagogiske konsekvenser.  

Disse konsekvensene har i rapporten blitt «operasjonalisert i valide og reliable vurderingskriterier» (side 

60 i utredningen):  

1. Fysiske læringsareal som fremmer elevenes læringsutbytte  
2. Rekruttering av lovpålagt kompetanse og profesjonsfaglige fellesskap.  
3. Samarbeid med førstelinjetjenesten (PPT, skolehelsetjenesten, BTV m.fl.)  
4. Godt fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel  
5. Godt fysisk utemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel  
6. Godt psykososialt læringsmiljø som ivaretar læringsmotivasjon og trivsel 
7. Sosial bærekraft 
8. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial for en kompakt og 
aldersvennlig stedsutvikling i fremtiden 
9. Lokalsamfunn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i regionen og forventede 
plasseringer i fremtiden 
10. Lokalsamfunn hvor det er forventet en befolkningsvekst 
11. Lokalsamfunn hvor det er forventet en boligprisutvikling 
12. Alternativet krever minst mulig grad av bygningsmessige utbedringer 

 

I prosessen fra bestilling til operasjonalisering har det blitt lagt mange føringer som har vært 

premissgivende for hvordan oppdraget har blitt løst, hvordan de ulike alternativene har blitt framstilt og 

hva som har blitt vektlagt. Kanskje har dette også vært avgjørende for hvilke alternativer det har blitt pekt 

på. 

Det er f.eks. ikke åpenbart at «konsekvenser for lokalsamfunn» skal operasjonaliseres til:  

8. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial for 

en kompakt og aldersvennlig stedsutvikling i fremtiden 

9. Lokalsamfunn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i 

regionen og forventede plasseringer i fremtiden 

I stedet for å belyse konsekvenser av skolestrukturendringer for de ulike lokalsamfunnene, gjør man i 

rapporten «kompakt stedsutvikling» (eller potensiale for dette) og «gunstig plassering av arbeidsplasser» 

(nå eller i fremtiden) til kriterier for hva som, etter utredernes mening, er den gunstigste plasseringen av 

skole(r). Hvordan kom vi dit? 

Det er også flere andre kriterier som ikke var del av den opprinnelige bestillingen. 

- Lokalsamfunn hvor det er forventet en befolkningsvekst 

- Lokalsamfunn hvor det er forventet en boligprisutvikling 

- Alternative krever minst mulig grad av bygningsmessige utbedringer 

Samtidig er andre aspekter ved skolestrukturen som burde være relevante, ikke tatt med i vurderingen: 
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- Geografi sett opp mot naturlig trafikkmønster i Nordre Ringsaker knyttet til hvor foreldre jobber 

(kjøring til/fra SFO). De praktiske utslagene for folk. 

- Kvalitetene (resultater/trivsel) ved de ulike skolene 

Kompakt stedsutvikling 
«Basert på kommunale strategier om at en skal satse på kompakt stedsutvikling og at utvikling skal 

prioriteres der det er en konsentrasjon av boliger og tilbud i dag bør kommunen prioritere videre utvikling i 

Mesnali og Næroset.» (s.68 i utredningen) 

 Hvilke kommunale strategier siktes det til her? Hverken kommuneplanens samfunnsdel, 

kommuneplanens arealdel eller planprogrammet for revisjon av arealdelen nevner «kompakt 

stedsutvikling». Det er så vidt nevnt i vedtatt planstrategi, men ikke som argument for hvilke 

bygder/tettsteder som skal prioriteres og ikke. 

 Ingen av nevnte planer legger opp til at man skal prioritere mellom bygder der kommunen skal 

prioritere en videre utvikling og hvor man ikke skal gjøre det.  

 Hva betyr «en konsentrasjon av boliger og tilbud»?  

Alle de aktuelle bygdene har en konsentrasjon av boliger (noen mer, andre mindre) og tilbud 

(skole, barnehage, idretts- og kulturtilbud, samfunnshus med mer – noen har i tillegg butikk, 

kirke m.m).   

Hva står det egentlig i de sentrale dokumentene? 

 I kommuneplanens samfunnsdel står det:  

o «Ringsaker skal ha et desentralisert utbyggingsmønster med eksisterende tettsteder og 

bygdesentre som utgangspunkt» 

o «Ringsaker har et desentralisert bosettingsmønster med 2 store tettsteder og mange små 

bygdesentre» 

 I gjeldende kommuneplan er det et mål å «Styrke eksisterende tettsteder og bygdesentre» 

 Ved behandling av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 8.3.21 vedtok 

kommunestyret: 

o «Ringsaker kommune vil være positiv til bolig- og befolkningsutvikling i både by og bygd»  

 Vedtatt planstrategi: «Det er en målsetting at tettsteder og bygdesentre skal videreutvikles». 

 Innlandsstrategien: «Vårt felles mål er at Innlandet skal være en god plass å bo og leve, både i by 

og bygd» 

Gitt at det er ønskelig at vi blir mer kompakte - gjør det å beholde Messenlia som den eneste skolen 
at Nordre Ringsaker blir mer kompakt? Vil vi måtte kjøre mindre til skole, fritidstilbud, handel og 
arbeid? Ha flere tilbud nær der vi bor? Eller forutsetter den ønskede utviklingen at vi slutter å bo der 
vi bor? Nordre Ringsaker blir ikke mer kompakt av å legge ned fire skoler. Det som skjer er at flere får 
lengre skolevei, oppsmuldring av sosiale fellesskap, lengre vei til fritidsaktiviteter. Måtte i så fall være 
hvis flere flyttet til Mesnali, men der finnes det per nå ikke boligtomter.  
 

Faktafeil 

Innbyggertall / befolkningsutvikling 

Befolkningsutvikling i Nordre Ringsaker 
Det tegnes gjennomgående i rapporten et bilde av befolkningsnedgang i Nordre Ringsaker. Det er et 

unyansert bilde. Brøttum (som også er en del av Nordre Ringsaker) har hatt solid vekst over flere år. 
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Lismarka har også hatt en stabil utvikling (svak vekst), og også i Åsmarka er det flere innbyggere nå enn 

for 20 år siden.  

Feil om innbyggertall i Lismarka 
På side 17 i rapporten er det en figur som forsøker å framstille befolkningsutviklingen i de aktuelle 

bygdene, basert på grunnkretser «i naturlig tilknytning til de aktuelle skolene».  

Hvordan er det definert hvilke grunnkretser som har en «naturlig tilknytning til de aktuelle skolene»? Det 

ville være naturlig å bruke de gamle skolekretsene, som fortsatt finnes som et kartlag i kommunekartet 

for Ringsaker (se kart under). Lismarka utgjøres i så fall av de fire grunnkretsene Olasveen, Botshaugen, 

Puttenberg og Løkkehagen og har ifølge SSB pr. 2019 (som WSP bruker som måletidspunkt) 664 

innbyggere. De tre bygdene Åsmarka, Mesnali og Lismarka er i virkeligheten temmelig jevnstore med 

tanke på innbyggertall (Lismarka har noen få innbyggere flere enn de to andre). I figuren fra WSP ser det 

imidlertid ut til at Lismarka er klart minst av de aktuelle bygdene med godt under 600 innbyggere. 

Forklaringen er sannsynligvis at man i rapporten har utelatt/glemt en av de fire grunnkretsene som 

Lismarka utgjøres av. Den aktuelle grunnkretsen er heller ikke lagt til en av de andre skolene. Dette er 

uheldig i en rapport der man legger opp til å vurdere de ulike bygdene opp mot hverandre.  
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Kilde: SSB.  

Forutsetning: At bygdene tilsvarer grunnkretsene innenfor de gamle skolekretsene 

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

Brøttum 1999-2021
Grunnkretsene Freng, Alm, Bruket, 
Solbergenga, Halla, Brøttum kirke

550

600

650

700

Lismarka 1999-2021
Grunnkretsene Olasveen, 

Botshaugen,Løkkehagen, Puttenberg

550

600

650

700

Åsmarka 1999-2021
Grunnkretsene Åset, Hansåsen, 

Kauserud

600

650

700

750

800

Mesnali
Grunnkretsene Harkerud, Sjusjøen, 

Sagstua, Jonsonhaugen

1000

1050

1100

1150

Næroset
Grunnkretsene: Brattbakken, 

Kvisla, Kvernstua, Afset, Rødberget



7 
 

 

Etterspørsel etter tomter 
På side 16 står det om Lismarka at det er «lite etterspørsel etter tomter for utbygging». Ringsaker 

kommune eier noen få tomter i Lismarka. Hva er gjort for å markedsføre disse. I motsetning til andre 

kommunale tomter, blir tomtene i Lismarka ikke markedsført av kommunen. 

https://www.ringsaker.kommune.no/boligtomter.471419.no.html  

Samtidig viser rapporten at boligprisene i Lismarka historisk har vært høyere enn i de andre bygdene. Det 

bør være en indikasjon på en viss attraktivitet og et potensial for økt etterspørsel.  

Informasjon om skolene 
Gjennom utredningen legges det opp til å sammenlikne/sette de ulike bygdene/skolene opp mot 

hverandre. Skal man først gjøre det, bør man behandle alle likt og komme med riktige - og ikke misvisende 

- opplysninger.  

I utredningen opplyses det om at det er utedoer på Lismarka skole og at det mangler musikkrom. Begge 

deler er feil. Det står videre at SFO-lokalene også disponeres som klasserom. Dette er ikke helt riktig, da 

SFO i tillegg til rom som også brukes som klasserom, også har egne arealer kun for SFO. Det opplyses også 

at det er en uheldig løsning for levering av barn med bil. Dette framstår også som underlig, da det både er 

en rundkjøring med muligheter for av- og påstigning, og en parkeringsplass der ungene ikke trenger å 

krysse noen vei for å komme til/fra skolen. 

Videre er det grunn til å spørre om hvorfor det ikke er tatt med at det ved Lismarka skole er store 

lekeområder, klatrestativ, ballbinge, fotballbane, skøytebane, lysløype, akebakke, sykkelløype, stier og 

naturområder, når man f.eks om Åsen skole skriver: "Skolen har store lekeområder i tilknytning til skolen, 

og et idrettsanlegg ligger like ved. Skoleområdet inneholder blant annet skateboard-ramper, ballbinge, 

akebakker og et stort klatrestativ. Rundt skolen er det rikholdige naturområder, der de blant annet 

disponerer to gapahuker". 

 

Plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i regionen og 
forventede plasseringer i fremtiden 
På side 68 i rapporten står det:  

«Lismarka ligger i nær tilknytning til Lillehammer og også nærme Sjusjøen. Det ligger imidlertid ikke langs 

en potensiell næringsåre fra sør, fylkesveien som går gjennom Næroset, Åsmarka, Mesnali på vei til 

Ringsakerfjellet.»  

 

Gjør ikke Lismarka det? FV 216 går gjennom Lismarka, riktignok ikke tvers gjennom sentrum av bygda. I 

tillegg går både Sjusjøvegen (fra Brøttum til Sjusjøen) og Lismarkvegen/Åsmarkvegen (fra Lillehammer og i 

retning Åsmarka) tvers gjennom sentrum av bygda.  

Bo- og arbeidsregionen stopper ikke ved kommunegrensa. Lismarka ligger 15-20 min. fra Lillehammer, og 

ferdselsårene gjennom bygda brukes av mange (både fra Lismarka og andre bygder i Nordre) som har sin 

arbeidsplass i Lillehammer, Moelv, Sjusjøen og andre steder.  

 

https://www.ringsaker.kommune.no/boligtomter.471419.no.html
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Skjevheter 
Vi har tidligere nevnt skjevheter i omtaler av de ulike bygdene.  

I tillegg oppfatter vi betydelige skjevheter i hva som trekkes fram fra medvirkningsmøtene. De direkte 

sitatene som er trukket fram er, med få unntak, uttalelser som trekker i retning av færre og større skoler. 

Er det representativt for det som kom fram?  

Det er ikke overraskende at rapporten, ut fra de premissene som er lagt, konkluderer med at størst er 

best. På en del områder er det nok også riktig at større skoler har fordeler som de små skolene ikke har. 

På den annen side har også mindre skoler noen fordeler som de større skolene ikke har. Med unntak av 

gode uteområder, blir disse i liten grad nevnt. Eksempler på dette er:  

 Pedagogiske og sosiale effekter av aldersblandet undervisning 

 Mindre skolers forutsetninger/fortrinn for nettopp å kunne oppfylle nye krav til elevaktiv, 

praktisk, tverrfaglig og tilpasset opplæring 

 

Mangler 
Det er flere viktige perspektiver som ikke er belyst, blant annet:  

 Geografi sett opp mot naturlig trafikkmønster i Nordre Ringsaker knyttet til hvor foreldre 

jobber (kjøring til/fra SFO). De praktiske utslagene for folk. 85 av de tiltenkte 126 elevene ved 

Messenlia skole vil måtte busses/kjøres fra andre bygder. Jobber man i en annen retning, 

hvilket er tilfelle for de aller fleste, kan de praktiske konsekvensene bli store – særlig for 

foreldre med barn i SFO-alder. 

 Pendlemønster Nordre Ringsaker. «For Ringsaker som helhet er det større utpendling til 

Hamar enn til Lillehammer. Det er ikke utredet om dette er representativt for innbyggerne i 

Nordre Ringsaker». Dersom dette hadde vært utredet, ville utredningen sannsynligvis vist at 

utpendlingen fra Nordre Ringsaker er større til Lillehammer enn til Hamar.   

 Kvalitetene (resultater/trivsel) ved de ulike skolene er ikke belyst. Lismarka skole har på 

nasjonale prøver ofte hatt resultater over landssnittet og over snittet i Ringsaker kommune.  

 Uklarheter i forhold til hvilke prinsipper som skal gjelde for hvilke skoler elever fra ulike deler 

av Nordre Ringsaker skal høre til. 

 Skolenes betydning for idretts- og foreningsliv er dårlig belyst. I alle de aktuelle bygdene 

tjener skolene samfunnsnyttige formål utover det rent skolemessige. Uteområder, gymsaler, 

garderober og toaletter til bruk ved idrettslagenes aktiviteter er noen av eksemplene som 

blir dårlig belyst.  

 Videre bruk av bygningene og uteområdene ved skoler som foreslås nedlagt, herunder 

vurderinger av barnehager i byggene og på områdene. 

 Rapporten synliggjør ikke kvalitetene de mindre lokalsamfunnene har, hverken i seg selv eller 

som del av en mangfoldig Ringsaker kommune. Det underliggende budskapet er at det er 

noen av bygdene det ikke er verdt å satse på.  

 Skoleskyss. Det er kun sett på hvor mange som har skoleskyss (i dag og ved de ulike 

alternativene), ikke hvor mye lengre skoleskyssen vil bli.  

 En kraftsamling om ett eller to av lokalsamfunnene som knutepunkt forutsetter mer enn 

bare å opprettholde skolen. Er man innstilt på det? Det har så langt i prosessen ikke blitt lagt 

opp til andre tiltak for å øke oppslutningen om et alternativ med færre skoler.  
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Inkonsekvenser 
 I rapporten står det at Lismarka er et av lokalsamfunnene som «ligger nærmest store 

arbeidsplasser i dag og der det er forventet størst økningen i fremtiden». Likevel er ikke 

Lismarka utpekt som et lokalsamfunn det er verdt å satse på. 

 «Åsen og Lismarka har for tiden flest barn», og har over tid den mest positive 

befolkningsutviklingen av bygdene. Likevel er dette de to skolene som foreslås nedlagt i alle 

alternativene til dagens struktur. 

 Lismarka har over tid hatt høyest boligpriser av de aktuelle bygdene. Priser sier noe om 

attraktivitet og potensiale. Likevel er ikke Lismarka med i noen av alternativene. 

 «I den grad skole skal beholdes i lokalsamfunn hvor det forventes generell befolkningsvekst 

er det Næroset, Fossen og Mesnali» I to av disse bygdene har det over tid vært en tydelig 

befolkningsnedgang, og dette er også bygdene med færrest barn. 

 Rapporten peker på at satsing på ett eller to lokalsamfunn vil gi mer kompakt stedsutvikling. 

De innbyggerne som ikke bor i de utpekte lokalsamfunnene vil neppe oppleve at hverdagen 

blir mer kompakt, men snarere at den vil bestå av mer kjøring og oppsplitting av sosiale 

fellesskap. 

 Det pekes på krav i LK20 knyttet til elevaktiv, praktisk, tverrfaglig og tilpasset opplæring og at 

dette blant annet forutsetter flere spesialrom. Samtidig er flere av de mindre skolene 

nettopp på disse områdene langt framme.  

 Rapporten er entydig i sin vurdering av at de mindre skolene ikke har livets rett, men klarer 

samtidig ikke å belegge med forskning at større skoler er bedre enn mindre skoler. 
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