
 

Høringsinnspill til skolestrukturdebatten i Nordre Ringsaker 

Her kommer et knippe innspill og kommentarer til konsekvensutredningsrapporten fra WSP i forbindelse 

med høringsrunden. Kursivert tekst markerer direkte, eller lett omskrevne, sitat fra rapporten. Fet skrift 

viser til hvor i rapporten og dens vedlegg et tema er omtalt. 

 

Befolkning og demografi 

Kap. 2.1: Den generelle utviklinga i Ringsaker er at befolkninga i byer og tettsteder langs Mjøsa øker, 

mens det er befolkningsnedgang i bygdene. Det er naturlig at befolkninga øker mest der det satses og at 

den går ned der tilbud forsvinner. Talla i kap. 2.3.2 viser at skolekretsene Lismarka og Åsen ikke har en 

fallende tendens i elevgrunnlaget – Åsen har til og med ei lita økning. Disse passer derfor ikke inn i den 

generelle betraktninga til WSP, noe en ser igjen i alderssammensetninga, vist i kap. 2.3.3. Begge 

skolekretsene har yngre befolkning enn f.eks. Fossen i Moelv. Dette er en tydelig indikator på at de to 

bygdene er attraktive for barnefamilier, noe det er viktig å videreføre.  

I vedlegg 2.4 er det forsøkt å si noe om befolkningsutvikling over tid i de ulike skolekretsene. Det er 

verdt å merke seg at valg av startår, her 2000, har stor påvirkning på resultatet av «analysen». Åsen 

skolekrets vil for eksempel komme ut med vekst om en velger ett av åra i tidsrommet 2001-2008 

istedenfor 2000. Skolekretsen har dessuten jevnt over høyere innbyggertall i slutten av 20-årsperioden 

enn i begynnelsen av den. Dette er en positiv indikator på bygdas attraktivitet i dagens situasjon. 

I kap. 8.2.10 pekes det på Mesnalia, Næroset/Fagernes og Fossen som områder med forventa 

befolkningsvekst. Av de fem undersøkte skolekretsene har de to førstnevnte, ifølge vedlegg 2.4, størst 

befolkningsnedgang etter år 2000. Åsen og Lismarka kommer bedre ut. Allikevel forventer WSP kun 

generell befolkningsvekst i de tre førstnevnte kretsene. Det er en konklusjon det er vanskelig å gjenskape 

med ei nøytral tilnærming til grunnlagsdataene. 

Transport 

Kap. 2.2 viser et stort antall pendlere ut av kommunen, rundt regna til 6500 av undertegnede. Flere av 

disse pendlerne, pluss mange som jobber innafor kommunens grenser, kan måtte komme til å frakte SFO-

barn til og fra en skole som ligger 5-20 km i «feil» retning før de drar på jobb. Miljøkonsekvensene ved 

dette er ett aspekt, mindre tid til familieliv og kveldsaktiviteter andre. På toppen av dette finnes en 

bestemmelse som sier at Funksjonsfriske ikke har barn rett til skoleskyss til og fra SFO (kap. 4.12). 

Retten til skoleskyss vil med dette ha liten praktisk betydning for mange: en må kjøre bil uansett. 

Folkehelsa på kort og lang sikt vil forverres ved at flere barn fratas muligheten til å gå eller sykle til 

skolen. Dette strider med lovverket, jf. kap. 4.6: Folkehelseloven skal bidra til ei samfunnsutvikling som 

fremmer befolkningas helse. Kap. 8.1/8.2.4/8.2.5 med vurderingskriteriene 4 og 5 skal svare ut bestillers 

utredningspunkt Folkehelse, men tematikken jeg nevner her er ikke dekt i det hele tatt i rapportens 

analysedel. Utredninga er i så måte mangelfull. 

Kommunevisjonene 

Kap. 3.1: Kommunens visjon er blant annet å: 

- tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker 

- sikre gode oppvekstmiljø 

- synliggjøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes i kommunen 

Visjonene blir innholdsløse om det ikke ligger et virkelig ønske bak om å jobbe mot dem. Mangfoldet av 

attraktive boområder vil bli redusert når kommunen plukker ut noen bygder de ønsker å satse på og 

reduserer satsinga i de øvrige. Det sosiale oppvekstmiljøet i Åsmarka vil forringes dersom barna spres på 

flere skoler. Rekrutteringsbasen til idrettslaget vil etter hvert smuldre opp når barna velger aktiviteter 

knytta til sine nye skolemiljø. 



 

Mye av det samme går igjen i kap. 9.3.1: Nærskoleprinsippet vil føre til at enkelte av barna som i dag 

tilhører Åsen da vil tilhøre Messenlia. Åsmarkas øvrige barn nevnes ikke. Spørsmål som ikke er utreda: 

- Vil barna i bygda deles mellom to eller tre skoler? 

- Hva med konsekvenser for lokalsamfunnet når barna sendes i ulike retninger? 

- Vil idrettslaget overleve? 

Dette er helt sentrale spørsmål som utreder må sette seg godt inn i før det kan anbefales en skolestruktur. 

Befolkningsvekst og attraktivitet 

Kap. 3.2: Befolkningsvekst er helt vesentlig for kommunen. Styrken til Ringsaker kommune i dag er 

mangfoldet av steder en kan bosette seg. Vi har to småbyer og en rekke bygder med sine helt egne 

kvaliteter. Det viktigste trekkplasteret for å tiltrekke seg barnefamilier og par i etableringsfasen er skole i 

rimelig nærhet til bostedet. Opprettholdelse eller vekst i befolkninga vil være svært vanskelig uten slike 

skoler. En mer homogen kommune vil bety lavere attraktivitet, totalt sett, og påvirke kommunens 

innbyggertall negativt. 

Kap. 3.2.1: Usikker effekt av et sjukehus i Moelv pga. andel innpendling. Attraktiviteten til både Moelv 

og bygdene rundt vil øke for framtidas sjukehusansatte. I denne sammenhengen kan en vente at spesielt 

Næroset og Åsmarka vil være såpass nær den store arbeidsplassen at de to bygdene vil oppleve økt 

interesse for å etablere seg dersom de fortsetter å framstå som attraktive. I kap. 3.4.2 står det nettopp at 

det skal være attraktivt for familier å bosette seg i kommunen. Da må en være attraktiv for alle, ikke bare 

for dem som foretrekker småbyer. 

Kap. 8.2.10 / 9: Det sees helt bort fra den betydelige andelen som foretrekker et landlig liv i nordre 

Ringsaker samtidig som de jobbpendler til mjøsbyene. Det blir for snevert å legge til grunn at brorparten 

av innbyggerne skal arbeide i den bygda de bor i. Det vil føre til lavere befolkningstall enn om en har ei 

mer variert befolkningssammensetning. Igjen hoppes det bukk over demografien i Åsmarka som tilsier ei 

god befolkningsutvikling her. Bygdas beliggenhet gir tilgang til et stort arbeidsmarked med Hamar, 

Brumunddal, Moelv, Gjøvik og Lillehammer innafor en kjøreavstand på 35 minutt. 

Rekruttering 

I kap. 5.7 uttrykkes det bekymring for at det er vanskeligere for små skoler å skaffe kvalifiserte lærere i 

tider med lærermangel og at erfaringer fra Nordland viser at skolestedets beliggenhet kan være viktigere 

enn skolestørrelsen. Dette er argumenter som ikke er spesielt relevante i denne saken, da det ikke er 

generell lærermangel og skolene ligger i forholdsvis sentrale strøk i forhold til dem det sammenlignes 

med i rapporten. 

Sentralisering 

Kap. 6.1: Sentralisering av tilbud fører til sentralisering av mennesker. Arbeiderpartiet har argumentert 

med at sentraliseringstrenden taler for å legge ned skoler. Rapporten viser at mennesker blant annet 

sentraliseres fordi de må, ikke nødvendigvis fordi de vil. Politikerne har et stort ansvar for å legge til rette 

for ei god utvikling for hele kommunen, ikke bare sentrale strøk. 

Lokalsamfunnet 

Kap. 6.3, fig. 18 og kap. 6.4 femte og sjette avsnitt tar for seg viktige faktorer i nærmiljøet for helse, 

trivsel og livskvalitet. En sentral møteplass forsvinner om skolen legges ned. I Åsmarka vil nedlegging av 

skolen ha konsekvenser for det sosiale livet i bygda – både for skolebarna og foreningslivet. 

Kap. 8.1/8.2.7/8.2.8: Vurderingskriteriene 8 og 9 skal svare ut bestillers utredningspunkt Konsekvenser 

for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig utvikling. Kriteriene er konsentrert om 

kompakt stedsutvikling og plassering av arbeidsplasser og utelater dermed viktige tema som påvirkning 

på lokalmiljø og foreningsliv. Åsmarka framstilles med et dødt sentrum uten møteplasser, tilbud eller 

aktivitet. Dette er direkte feil, da aktivitetsnivået er høyt, spesielt utenom arbeidstid. Her fins det 

barnehage, gatekjøkken, samfunnshus, felles fotballanlegg for Åsmarka, Lismarka og Mesnali, skiløyper, 

akebakke, skateboardrampe, parsellhager og ridesenter, i tillegg til aktiviteter på skolen på kveldstid. Sjøl 

om mange av aktivitetene ikke kan knyttes direkte til arbeidsplasser, er dette tilbud og funksjoner som gir 

bolyst. Dette gjenspeiles i at Åsmarka har den yngste befolkninga av de fem undersøkte skolekretsene, jf. 



 

kap. 2.3.3, og en stor andel innflyttere, spesielt i området rundt skolen. Videre har WSP lagt vekt på 

lokalisering av arbeidsplasser mtp. framtidig vekst. Alderssammensetninga i bygda tyder på at fravær av 

større arbeidsplasser ikke legge noen demper på tilflyttingsviljen. Argumentet mot Åsmarka virker derfor 

oppkonstruert og uten sammenheng med fakta. 

Kap. 9.1.2 og rapporten for øvrig har et sterkt fokus på kompakt stedsutvikling, mulige framtidige 

arbeidsplasser og et sentralisert servicetilbud. Dette har lite med barns beste å gjøre, men 

argumentasjonen gjentas i kapittel etter kapittel og virker å være svært sentral i vurderingene. Verdien av 

hvert enkelt lokalsamfunn og et desentralisert tilbud virker ikke å være vurdert, eller verdsatt i det hele 

tatt. Rapporten beskriver at det vil være svært negativt for bygdene om uteområdene ved skolene ikke 

videreføres. For Åsmarkas del er det like negativt å miste skolebygningen, da mange fritidsaktiviteter 

benytter både klasserom og gymsalen. 

Kap. 10: Lokalsamfunnene i Åsmarka og Lismarka vil også kunne tjene på en slik bygdesatsing med 

utgangspunkt i Sjusjøen/Mesnali som vekstmotor. Påstanden framsettes uten begrunnelse. Hvorfor tjener 

Åsmarka og Lismarka på at skolene legges ned? Tapet av nærskolen vil være negativt. 

Kap. 12: Konsekvenser for barnehagene er ikke utreda. Dette spørsmålet er viktig, da flere av 

barnehagene ligger i tilknytning til skolene. Konsekvensene må belyses før framtidas skolestruktur kan 

anbefales. 

Annet 

Kap. 8.2.6: Det skrives fint om mangfold og større utvalg av personer en kan velge å ha relasjoner med 

ved større enheter. Faktum er at en like gjerne kan forsvinne i mengden på større skoler. Dette har jeg 

både opplevd og observert sjøl gjennom egen skolegang på Fredrikstads største grunnskole. 

Generelt er graden av synsing og generelle betraktninger for høyt i rapporten. Eventuelle 

skolenedleggelser vil sterkt påvirke livet til barn, barnefamilier og lokalsamfunn. En må kunne forvente at 

den kommende beslutninga bygger på et godt kunnskapsgrunnlag der utrederen og beslutningstakerne har 

satt seg godt inn i både skolene og skolekretsene/bygdene. Saken er for viktig til å tas så lett på! 
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