
 

Høringsinnspill til WSP’s konsekvensutredning av skolestruktur i Nordre Ringsaker  

 

Har lest WSP’s konsekvensutredning med analyse og vedlegg, en rapport som beklageligvis er 

preget av feil og mye klipp og lim. 

Har også lest alle innkomne høringsinnspill pr dato. Mange av høringsinnspillene belyser feil, 

mangler og motstrid i dokumentene på en ryddig måte. Henviser i den sammenheng spesielt til 

høringsinnspill fra Håkon Haugsrud.  

Utredningen 

Det som er ille med utredningen er at politikere blir forelagt en mangelfull konsekvensutredning 

med åpenbare feil og mangler som grunnlag for en viktig avgjørelse for svært mange av Ringsakers 

innbyggere.  

En av WSP’s mange tvilsomme ‘’konklusjoner’’ er at bygdesamfunn må være tuftet rundt en 

næringspark/samling av tjenestefunksjoner for å ha livets rett. Dette er feil og er absolutt ingen 

betingelse for at ei bygd skal kunne fremstå som et godt og attraktivt sted å bo. Åsmarka har da 

også, i tillegg til egne arbeidsplasser i bygda, tilgang til et stort og allsidig arbeidsmarked på alle 

kanter (også på fjellet). Vi har en særdeles god nærskole med resultater godt over gjennomsnittet, 

barnehage (m/ busslommer og fotgjengeroverganger for skolebarna), flott samfunnshus, kirke, 

topp idrettsanlegg sommer og vinter, stier og løyper i flott natur, Næra og en utsikt i særklasse. 

WSP’s materiale i utredningen viser at de kun har kjørt hovedvegen gjennom bygdene uten å ha 

befart skolebyggene innvendig og bare tatt noen vinterbilder av uteområdene. De har heller ikke 

observert bebyggelse utover det som ligger nærmest hovedvegen. Lettvintheten er skremmende 

fra en profesjonell aktør, hvilket tydeliggjøres ytterligere ved at det ukritisk er benyttet gamle 

kommunale tabeller med faktafeil i romprogram for flere skoler. Utredningen bygger også på 

samme tall for etterslep på vedlikehold som i kommunens gamle oversikter, dette selv om det på 

Åsen skole blant annet ble installert nye desentraliserte ventilasjonsanlegg i alle klasserom i 2020, 

og de doble dusj- og garderobeavdelingene for lagidretter/trening fremstår som nye. 

WSP fremstiller også Åsmarka bare som ei bygd med litt bebyggelse på begge sider av en sterkt 

trafikkert veg. Trafikkopplysninger for Næroset og Mesnalia er ikke nevnt. For det første så er 

Åsmarka litt mer enn en bebyggelse langs en sterkt trafikkert veg. For det andre så er 

trafikkmengden akkurat den samme gjennom Næroset, og i Mesnalia er den betydelig større ved 

at trafikken som skal til/fra fjellet fra Brøttum, Lismarka og hele Lillehammersiden kommer 

‘’innpå’’ i tillegg.  

I motsetning til WSP så er bygdefolket godt fornøyd med kirkas beliggenhet i Åsmarka. Den ligger 

altså ikke mellom Åsmarka og Næroset som WSP skriver. Åsmarka strekker seg faktisk helt ned til 

like ovenfor Arneberg, dette selv om nedre del av bygda vår av en eller annen grunn fikk 

postadresse Næroset under postens omlegging for en del år tilbake.  

At firmaet Kvarberg AS befinner seg 3-4 km nord for sentrum ser bygdefolket på som en 

fordelaktig og flott lokasjon, ikke en ulempe slik WSP fremstiller det som. 

Åsmarka er ei bygd i Nordre med stabilt innbyggertall. Innbyggertallet kunne også ha øket de 

siste 20-30 år om tilrettelegging av tomteområder hadde skjedd. Åsmarka har hatt det høyeste 

antall skoleelever over år, og er også den bygda som har den yngste alderssammensetningen i 



Nordres bygder. Dette sier noe om bygdas attraktivitet også for barnefamilier, og står i sterk 

kontrast til Ringsakers to bysentra som opplever en sterk forgubbing, en trend som trolig bare vil 

fortsette å tilta i årene fremover. 

Med forbehold så er elevtallene pr skolestart 2021 slik (kommunens/WSP’s elevtall pr oktober 

2020 er angitt i parentes):   

Åsen  (61) 61 

Lismarka (51) 54 

Fagernes (43) 43   

Mesnali (39) 32   

Det kan i det store og hele virke som WSP har styrt sin utredning mot et gitt, ønsket og forutsatt 

utfall. Dette underbygges av at tidligere innsendte innspill under prosessen ikke er nevnt/vektlagt, 

og de unisone tilbakemeldingene gitt på Padlet og i utallige leserbrev fra alle som vil beholde sin 

nærskole er knapt nok nevnt. Derimot er noen ytterst få som ønsker seg storskole tillagt stor vekt.  

Den valgmuligheten har de selv om nærskolene beholdes.  

En grundig konsekvensutredning for de som blir mest berørt i hverdagen ved en evt 

skolenedleggelse mangler helt i utredningen. Skolenedleggelser inkl barnehage og SFO vil, som 

naturlig er, ha store negative konsekvenser for både barn og foreldre mht økonomi og tid. 

Etablert aktivitetsnivå innen spesielt trening og idrett i bygdene vil også gradvis avta/forsvinne. 

Eller har kommunen lagt inn økonomiske midler/tiltak i sine budsjetter til å opprettholde dette? 

Utvikling 

Det må her nevnes at Åsmarka, i første omgang, har attraktive tomteområder med et potensiale 

på 150-200 tomter nær inntil offentlig infrastruktur og med svært kort gangavstand til skolen. 

Områdene er solrike og med god utsikt. På det første området har nå Ringsaker Almenning 

engasjert et anerkjent firma for detaljregulering av ca 45-50 tomter. 

Vil bli hørt 

Bygdefolket ønsker å bli hørt av dere politikere, og at dere tar innover dere bygdefolkets unisone 

ønske. Nordre bidrar med betydelig skatteinngang til kommunen og betaler sine offentlige avgifter 

på lik linje med innbyggerne i urbane strøk. Det eneste vi har fra kommunens side er nærskole, og 

det er den desidert viktigste institusjonen bygdene har. Håper derfor dere vil lytte til folket, og at 

flere bygder får beholde sin skole, deriblant Åsen skole i Åsmarka. 

Politikere, tenk over:  

• Valgløfte gitt i offentlighet av flere fremtredende AP-politikere før siste kommunevalg 

• Ringsaker kommunen er ikke i en uhåndterbar økonomisk krise 

• Redusere investeringstakten på andre områder/steder i stedet for skolenedleggelser 

• Storsykehus i Moelv 

• Stå opp og stem etter egen overbevisning og ikke etter de oppbrukte, ensidige frasene om 

storskolenes fortreffelighet/og eller partipisk 

 

Åsmarka, 5. aug. 2021 

Trond M Aasen 


