
Fra: Fauskerud, Odd Arne <odd.arne.fauskerud@multiconsult.no> 
Sendt: mandag 9. august 2021 16.44 
Til: Postmottak Ringsaker kommune 
Emne: Høringsinnspill Skolestruktur-saken i nordre Ringsaker 
 
Hei 
Ber om at det etterfølgende legges inn som høringsinnspill i skolestruktursaken for nordre Ringsaker. 
 

Hvordan skape langsiktighet, forutsigbarhet, trygghet og vekst i bygdene i en av Norges 

største bygdekommuner? 

  

Etter å ha fulgt debatten om skolenedleggelser i nordre Ringsaker tett, har det dannet seg et 

bilde hos meg om hvilke drivere, holdninger og grunntanker ledende politikere og partier i 

kommunen styres av. Et innlegg i GD 2021-08-02 fikk bekreftet på mange måter det jeg har 

hatt en gryende mistanke om (https://www.gd.no/i-15-av-26-kretser-i-ringsaker-har-

innbyggertallet-gatt-ned-ma-bruke-flere-ressurser-pa-bygdene-vare/s/5-18-

1393362?fbclid=IwAR0IaOCwr6j4JjfW0YJR7nhLndIJ8Ju1aw-

ZfrKOa6ibrzafzbNZRJd_5Wo).  

I og for seg er det greit å få mistanken bekreftet, men også litt skremmende dersom det er 

slike holdninger som her presenteres som er rådende.    

Det framstår for meg som at de som er våre folkevalgte ledere og ansvarlige ikke har noen 

visjoner, mål eller tiltak for å sikre bosetning i hele kommunen. Det finnes ingen langsiktige 

planer for hvordan en bygdekommune som vår kan utvikles for å bli en attraktiv boplass - 

med stort spenn i valgmuligheter - enten du har urbane eller rurale preferanser. I stedet velger 

de som skal føre oss inn i framtida å bruke samfunnstrender som unnskyldning for manglende 

aktiv politisk styring.  

En kommune uten visjoner og mål - for hele befolkningen - er som en båt på åpent hav uten 

seil og motor. Det er bare gjennom langsiktighet fra kommunens politikere og administrasjon 

at det kan skapes forutsigbarhet for bygdene og trygghet nok til at målet om befolkningsvekst 

kan gjelde hele kommunen.  

Det vi trenger er en tydelig retning, målsetninger og kanskje noen visjonære tanker: hva vil 

Ringsaker kommune at bygdene skal bety for verdiskapningen i en av landets største 

bygdekommuner? 
 
Mvh 
Odd Arne Sørlien Fauskerud 
Lismarka 
92 01 58 23 
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