
Høringsinnspill i forbindelse med konsekvensutredning skolestruktur for Nordre Ringsaker 

– f.sak 47/2021. 

 

Vi har lest igjennom rapporten utarbeidet av WSP Norge AS. Hovedutgangspunktet for 

konsekvensutredningen var at den skulle belyse de temaer som kommunestyret har vært opptatt av i 

forbindelse med vurderinger av skolestruktur i Nordre Ringsaker. 

Innledning: 

Utredningen skal som kjent drøfte de tre alternative modellene: 

1. 0-alternativet, som innebærer en konsekvensutredning av eksisterende skolestruktur. 

2. Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler. 

3. Et alternativ der det legges ned 4 skoler. 

For alle modeller skal følgende vurderes: 

- Konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig utvikling. 

- Konsekvenser for befolkningsutvikling. 

- Konsekvenser for verdiutvikling for boliger. 

- Konsekvenser for barna- der både barnets beste vurderes og der psykososiale konsekvenser 

vurderes. 

- Konsekvenser for folkehelse. 

- Sosiologiske konsekvenser. 

- Pedagogiske konsekvenser. 

Grunnlaget for alle vurderingene ovenfor, innebar dette, i tillegg til bruk av tilgjengelig data av fakta 

og forskning, dialog med representanter for ulike interessegrupper i Nordre Ringsaker, og deres 

synspunkter, og som skal være en del av konsekvensutredningen. 

I nevnt rapport kan vi ikke se at alt dette er i hensyntatt, eller inntatt i rapporten.  

Innledningsvis bekrefter WSP at det har vært et stort engasjement i alle bygdene for skolene og 

lokalsamfunnene, og at det har vært stor oppslutning i all brukermedvirkning. Men vi kan ikke se at 

dette i særlig grad er blitt hensyntatt i det videre arbeidet med utarbeidelsen av rapporten. Det er 

derfor med undring vi stiller spørsmålet om hva WSP har tatt med av alle innspillene, forslagene og 

meningene som er blitt ytret gjennom alle brukermøtene. 

Det som i mindre grad er i hensyntatt i rapporten er Lismarkas geografiske plassering i forhold til 

Lillehammer og Moelv, som om få år mest sannsynlig vil få Mjøs-sykehuset med mange tusen nye 

arbeidsplasser. I tillegg vil også sykehuset på Lillehammer bestå i en eller annen form, med 

funksjoner som i dag, helst flere. Dette tilsier fortsatt mange, og mange nye arbeidsplasser på en 

strekning av vel 30 km, 31 minutter i kjøretid. På denne strekningen ligger både Lismarka, Åsmarka 

og Brøttum, og også Mesnali opp mot Sjusjøen. Å ikke tenke at det vil for mange nye tilflyttere og 

innbyggere være høyest aktuelt å bosette seg i disse områdene, hvor det er oppegående 

bygdemiljøer med gode skoler, barnehager og utbredt aktivitet på kvelds- og fritid, vil være en lite 

framtidsrettet tenkning fra Ringsaker kommune sin side. Det er jo nettopp nå de må tenke å ta hele 

kommunen i bruk - by og bygd. 

 

 



Dette skriver WSP om lokalsamfunnet Lismarka: 

Lismarka er et spredtbygdt bygdesenter etablert rundt vegkrysset Lismarkvegen-Sjusjøvegen. Det er 

ligger et boligfelt med eneboliger langs med Lismarkvegen. Den tidligere dagligvaren er lagt ned og 

lokalene er tatt i bruk til andre formål. I området rundt er det boligfelt med tomannsboliger. Det 

ligger godkjente byggeområder som foreløpig ikke er tilrettelagt for utbygging. Det er lite 

etterspørsel etter tomter for bygging. 

Det korrekte er at det er to etablerte boligfelt i Lismarka, Hagatun-feltet og Granlifeltet, som henger i 

sammen med gjennomgående internvei. Det er gangavstand til skolen fra begge byggefeltene. I 

tillegg ligger det, som nevnt boliger på begge sider av veien etter Lismarkveien gjennom Lismarka. 

I tillegg er det spredt bebyggelse i hele bygda hvor flere hus ligger i samme områder som gjør at 

barna har lekekamerater i nærheten uten å måtte reise til skolen eller til større byggefelt. 

 

I forlengelse av Granlifeltet i sør-øst er det et område på 48da som er regulert til 36 boligenheter. 

Det er i tillegg, pr. i dag 3-4 boligtomter klar for salg på Granlifeltet. 

Det er etterspørsel etter boligtomt i Lismarka. Dette er sist registrert på kommunens postliste for 

noen uker siden. 

Det er for tiden ikke bruktboliger til salgs i Lismarka. Det har de siste årene blitt solgt 3-5 

boliger/eiendommer i året. Disse boligene har blitt solgt fort, og pr. dd. er det ingen boliger til salgs. 

 

I tillegg til forsamlingshuset Hagatun er det flere møteplasser i bygda. Dette er både i det nevnte 

vegkrysset, med et stort og fint grøntanlegg med paviljong og sitteplasser, det er ved eldreboligene i 

bygda og det er møteplasser vel alle aktivitetsarenaene som finner i Lismarka. 

Eldreboligene i bygda (7 hus) ligger som er eget felt sammen med de nevnte tomannsboligene like 

ved Jokerbygget (tidligere butikken). Eldreboligene i Lismarka driftes som en egen stiftelse sammen 

med eldreboligene (3 hus) på Brøttum. Det er kun Lismarka og Brøttum i Nordre Ringsaker som har 

eldreboliger i bygda.  

 

Jfr. pkt. 3.1 i rapporten, under «Ringsaker kommune skal» burde absolutt det som nevnt ovenfor 

være høyest aktuelt når det står beskrevet at Ringsaker kommune skal legge til rette for et mangfold 

av attraktive boområder i hele Ringsaker. Som nevnt med nytt storsykehus i Moelv og fortsatt 

sykehus på lillehammer vil vi tro at det vil være høyest aktuelt å bosette seg etter aksen Lillehammer-

Moelv med tilhørende bygder. Som nevnt innledningsvis, så kan vi ikke tro at alle vil bosette seg i 

byområdene. Med gode skoler og barnehager som gode oppvekstsentre, samt allsidig aktivitetstilbud 

på fritida vil mange ha ønske om å bosette seg i slike områder. Dette vil også underbygge Ringsaker 

kommune sitt målrettet arbeid som nettopp er å oppnå befolkningsvekst, som de videre beskriver at 

befolkningsvekst er helt vesentlig for kommunen, blant annet for å skape attraktive og livskraftige 

lokalsamfunn. 

 

Med nærhet til Lillehammer, Moelv og Sjusjøen, som gjennomfartsåre fra Moelv til Lillehammer 

gjennom Næroset og Åsmarka, må Lismarka absolutt være et aktuelt sted å satse videre for 

Ringsaker kommune, med utvikling som bo-område og bygge videre på den eksisterende gode skolen 

og barnehagen.  



7. august 2021. 

Bygdeutvalget i Lismarka 

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

 

 

  


