
Høringsinnspill til WSP sin utredning av skolestruktur i Nordre Ringsaker. 
 

Jeg begynner med å si at rapporten ikke inneholder noen store overraskelser for meg.  

Jeg har fulgt prosessen nøye og vært i kontakt med flere av de involverte underveis, både ansikt til 

ansikt, på telefon og via Facebook, Messenger og E-post. Jeg har jobbet hardt for at denne 

utredningen skulle bli så opplyst og kvalitetsmessig god som mulig, men opplevde heller å bli 

mistenkt for å forsøke å undergrave den.  

Jeg opplevde en utrolig handlingslammelse fra politisk hold i forhold til å sørge for at denne 

millioninvesteringen skulle bli en best mulig utredning. Riktig nok jobbet WSP «innenfor gitte 

rammer», men når man ser at det bærer galt i vei må det være rom for å stoppe opp og gjøre noen 

tiltak.  

Jeg har derfor vedlagt en hel del dokumentasjon på det jeg videre skal ta opp.  

 

Prosessen før rapporten ble overlevert: 

Jeg fryktet tidlig at utredningen i svært liten grad ville innfri forventingene til befolkningen i Nordre 

Ringsaker. Med den betydelige avstanden og mistilliten mellom kommuneadministrasjonen og 

politisk ledelse på èn side, og store deler av befolkningen i Nordre på andre siden, var behovet for 

grundighet, uavhengighet, transparens og forståelse tilnærmet umettelig.  

Avsatte midler på èn million kroner (tilsvarende 500 timers arbeid x 2000 kr timepris) har vist seg å 

være for lite til at WSP klarer å levere en tilfredsstillende rapport.   

Det er flere helt avgjørende spørsmål som ikke er besvart, undersøkelser som ikke er gjort 

overhodet/ikke gjort godt nok, og et (ukjent?) antall avgrensinger som avviker fra det opprinnelige 

oppdraget.  

 

Det ble nærmest et mantra i noen diskusjonstråder på Facebook og E-post, at WSP måtte få «jobbe i 

fred og ro». Det kan jeg bifalle i en «analysefase» (etter at alle innspill er innhentet. Frist 1.april 

2021), men i en «innhentingsfase» bør man, fremfor å søke arbeidsro, forsøke iherdig å samle så mye 

og så riktig informasjon som mulig. Så å bli «hysjet på» før 1.april når man forsøker å hjelpe med å 

gjøre grunnlagsmaterialet best mulig synes jeg er spesielt. Jeg ble rett og slett mistenkt for at jeg ville 

sabotere, og det setter jeg liten pris på. 

 

Den 23.02.21 sendte jeg en mail til Thomas Odiin (WSP) og anmodet om et møte for å legge frem en 

hel del informasjon fra «vår side av saken». Det gikk noe tid før jeg fikk svar, men etter purring 

mottar jeg et avslag (Vedlegg 1) med henvisning til at de ikke ønsker å forskjellsbehandle noen. De 

ønsker kun skriftlig informasjon. Kan man kalle det å «sende inn» informasjon for en dialog slik 

kommunen tydelig beskriver at prosessen skal være (Ref «Rammer for prosjektet» pkt 1)? 

Jeg begynner å ane at lovnadene om at alle skal bli hørt er hule, og jeg skal få rett. 

Til tross for sitt standpunkt innrømmer WSP under fremlegging av rapporten 06.05.21 at de har tatt 

imot et antall telefoner og mail/brev fra folk som er så redde for å uttale for skolenedleggelser at de 

har tatt direkte kontakt. Det var med andre ord dumt av oss å spørre først… 

 

Ved to anledninger forsøkte jeg å gripe inn til «kommunen», men det var for meg svært uklart hvem 

som hadde ansvaret med å følge opp WSP. Siden det er politisk side i kommunen som legger føringer 

og gir oppdrag til administrasjonen valgte jeg først å sende en bekymring til Utvalg for oppvekst. Jeg 

valgte da å sende til å alle faste medlemmer, for at ingen skulle være «utenfor». Mailen er vedlagt 

(vedlegg 2)  

 



Videre mailveksling er vedlagt. Grunnen til at dette er vedlagt er å vise den heller lunkne 

interessen/evnen for å gripe inn og minne WSP på hva de har lovet underveis i prosessen; Å klage 

etter rapporten er klar vil ikke gjøre konklusjonene i rapporten noe bedre/riktigere når 

grunnlagsmaterialet er feilaktig og/eller mangelfullt. Da sitter vi der med en verdiløs rapport!  

Lene K Eikeland (PP) gjør er hederlig forsøk på å ta tak i noen av utfordringene. Hun blir «skutt ned» 

av sine kollegaer i forsøket.  

Ingen andre evner å gripe inn for å sørge for at denne millioninvesteringen blir verdt papiret den er 

skrevet på.  

Det er tilsynelatende ingen person/funksjon som kan ta tak i slike prosesser når de er satt i 

bevegelse. Prosessen seiler i vei som et skip uten noen ved roret. Det blir, som jeg har skrevet i 

vedlegg 8, som å stå å se på at rørleggeren gjør noe helt annet enn han er leid inn for, uten å gripe 

inn, men likevel å måtte betale regningen. Når man betaler for en tjeneste har man som regel 

mulighet til å kommunisere med den utførende part, og minne på hva som er forventet.  

Tilbakemeldingene var at vi ikke må «forstyrre» WSP i sitt arbeid med å samle inn informasjon.  

 

Fra midt i februar var utredingen inne i det jeg vil kalle en nedadgående spiral. 

 

En frustrerende prosess 

Jeg ønsker å bruke noen linjer på å fortelle om min opplevelse av møtet med WSP og 

kommunepolitikken. 

Jeg vil meget forenklet og punktvis gjøre rede for hva jeg forsøkte å gjøre da jeg forstod at denne 

utredningen var på feil kurs ift gitt oppdrag og forventninger i befolkningen.  

Jeg mener dette er relevant for å vise folk som leser dette hva som skjer, og ikke skjer når man 

forsøker å ta tak i en prosess som mange ulike spillere har mange ulike meninger og agendaer med.  

Jeg må bare si at det er ganske utmattende for en amatør å bevitne denne typen maktesløshet og 

handlingslammelse. Mailrekkene som er vedlagt viser hva om ble skrevet, men like interessant er det 

ofte hva som ikke bli skrevet. Les. Gjør dere opp en mening selv.  

 

Punktvis tidslinje:  

-Jeg oppdager at flere og flere lovnader fra WSP ikke ser ut til å svare til forventingene. 

-Jeg kontakter WSP pr telefon for å få til et møte slik at vi kan ha en dialog der vi effektivt kan legge 

frem våre synspunkter, informasjon som vi har samlet, og ha for å ha en dialog med dem. Får til svar 

at jeg må sende det skriftlig. Jeg sender mail 23.02.21.   

-Jeg venter på svar, mens dyrebar tid renner ut. 

-Jeg bruker blant annet mye tid på å få til en komplett liste over lag og foreninger i Nordre (med 

kontaktinformasjon) slik at WSP kan kalle dem inn (listen kommunen har levert er håpløs) 

-Jeg purrer på svar fra WSP. 

-Svaret kommer på mail: Anmodning om møte er avslått. (Vedlegg 1) 

-Jeg ligger våken hele natten og skriver mail til utvalg for oppvekst i håp om at de kan ta tak.  

(Vedlegg 2) 

-Lene Eikeland (PP) reagerer og videresender min mail rett til WSP og spør om de kan gjøre noe mer. 

(Vedlegg 3) 

-WSP svarer at jeg allerede har fått svar, og at de selv er fornøyd med prosessen. (Vedlegg 3) 

-Det begynner å tikke inn svar til Lene Eikeland fra andre medlemmer av utvalget som mener dette er 

debatt og utidig osv. (Vedlegg 4 – 5)  



-Willy Kroken føler for å presisere hva utvalget skal og ikke skal gjøre. (Vedlegg 6) 

-Hamar Arbeiderblad lager en sak på at Willy Kroken sier ifra hvordan utvalget skal jobbe.  

(HA: «Refser politikerne» 13.03.21) 

-Jeg svarer i et avisinnlegg 16.03.21 for å klargjøre hva som var min hensikt med å kontakte utvalg for 

oppvekst, og for å lufte mine bekymringer. (Vedlegg 7) 

-Jeg skjønner da på responsen at utvalg for oppvekst ikke kommer til gjøre noe mer. Verdifull tid går 

forbi mens fristen for å levere alle innspill nærmer seg med stormskritt. Frustrasjonen over 

situasjonen når nye høyder. Det er som å stå å se på et skip på vei mot et skjær, men ingen står bed 

roret!  

-Med innspill fra Lillian Baardseth Sollid, Anya Bratberg og Camilla Storlien skriver jeg et innlegg, 

«Post its og penn» som jeg sender til Kommunestyret, Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad i håp at 

noen av partiene har handlekraft til å sette i gang noen tiltak (Vedlegg 8) 

-Lars Svendstad (Frp) svarer meg noe om at en evt ny regjering ikke vil bedre kommuneøkonomien… 

Christian Haugen (SV) svarer Svendstad og legger frem sin tolkning av det som skjer (Vedlegg 9) 

-Det begynner å tikke inn mail med svar fra kommunestyremedlemmer med ulike syn på saken. 

Svært få av dem later til å ha noe som helst planer med å ta ansvar for prosessen, det hele minner 

mer om en god gammeldags partikrangel (Vedlegg 10 – 17) 

-Jeg blir svært frustrert over det jeg opplever som uvilje/evne til å ta tak i konkrete punkter jeg har 

belyst, og at jeg har brukt mye tid og krefter på at denne utredningen ikke skal være bortkastet (Husk 

hele tiden at det tilliten til rapporten det står om nå: Blir prosessen dårlig, blir rapporten dårlig, og 

da er den bortkastet penger, tid og krefter, og vi er tilbake der vi var i høsten 2020!) 

Jeg skriver da et «rett fra levra»-svar til kommunestyret på mine egne vegne. (Vedlegg 18) 

-Etter dette mottok jeg en mail fra Christian Haugen (SV), men den ønsket Haugen at skulle bli 

mellom oss, så den legger jeg ikke ved her.  

-Så blir det stille. WSP jobber videre på sin måte. Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre. Fristen 1.april 

kommer og går. 

-6. mai kommer rapporten med feil, mangler og merkelige konklusjoner.  

 

Tillit 
 

Å kunne ha tillit til rapporten når den foreligger er helt grunnleggende. 

Det holder ikke at èn gruppering har tillit til at jobben er gjort bra, det må alle ha.  

Om begge sider etterpå vil være fornøyd med innholdet i rapporten er vel tvilsomt. Men at arbeidet 

som er gjort er godt nok, det må man i noen grad være enige om, ellers vil verdien være minimal. 

I dette tilfellet blir det umulig å være enig i det.  

 

Det viser seg at man ikke kan ha blind tillit til konsulentselskapene hva angår kvalitet og 

uavhengighet.  

Klassekampen skriver om åpenbare problemer med disse utredningene: 

Konsekvensutredninger slaktes: 
RAPPORT: Halvparten av statens konsekvensutredninger holder for dårlig kvalitet, ifølge en 
evaluering fra Multiconsult. Multiconsult har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å 
vurdere kvaliteten på statens konsekvensutredninger. Den dårlige kvaliteten kan både skyldes at 
relevante spørsmål er mangelfullt utredet, og at utredningene har metodiske svakheter. 
Undersøkelsen viser også «svært variabel etterlevelse» av forskriften for konsekvensutredninger. 



Multiconsult trekker i tillegg fram at konsekvensutredningene kan være vanskelige å spore opp når de 
først er gjennomført. Én anbefaling er derfor å opprette et register for konsekvensutredninger.©NTB 
 

-Klassekampen tirsdag 23.februar 2021 

 

Det er heller ikke slik at alle på politisk side har ubetinget tillit til rapporten. Flere jeg har snakket 

med uttrykte at WSP måtte «arbeide uavhengig» for å være troverdige. Et eksempel på dette er Heidi 

Helene Pabsdorff (H) sitt svar til Lene Kristine Eikeland (PP) fra 5.mars 2021 (vedlagt): 

«Det jeg er opptatt av i denne serien av mailer er uavhengigheten som WSP absolutt må ha. Uten 
den vil ikke rapporten for min del være noe jeg kan stole på» 
 

Det er i hovedsak 2 ting som er problematisk med WSP sin uavhengighet etter mitt syn: 

 

1. Det politiske:  

For det første gjennomførte WSP «innledende møter» med Rådmann og Ordfører ved prosjektets 

oppstart. Dette er to aktører helt i toppen av kommuneledelsen som har frontet at de ønsker 

skolenedleggelser. Vi har ingen mulighet til å vite hva som er sagt på disse møtene med mindre det 

finnes opptak som kan fremlegges. Dette burde definitivt vært gjort på en annen måte for å skape 

tillit.  

Slik ble transparens og avhengighet er satt i tvil allerede fra starten av prosessen, da den nødvendige 

tilliten mellom disse aktørene og deler av befolkningen ikke i det hele tatt er til stede. 

Når i tillegg andre parter som også ønsker møter med WSP for å formidle sin side av saken blir 

avviste, blir det umulig for oss å stole en rettferdig og uhildet rapport uten slagside.  

Rapporten, slik den fremstår nå, forsterker og bekrefter hva jeg fryktet. 

 

2. Det forretningsmessige:  

WSP beskriver seg slik i innledningen til folkemøtene:  

-Et verdensledende teknisk rådgiverselskap 

-Planlegger, prosjekterer og leder ulike prosjekter innen bygg og eiendom, infrastruktur og 

samferdsel, industri, energi og miljø.  

-Planlegger, utformer og utvikler bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. 

-Kåret til verdens mest bærekraftige ingeniørselskap de to siste årene (World Finance Press) 

 

Videre fra WSP sin internettside:  

«Vi er fremtidsrettede og utfordrer det etablerte. Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer, 

moderniserer og utmerker oss. Vi stiller spørsmål, ser på komplekse problemstillinger fra forskjellige 

vinkler, følger med på utvikling og trender, og finner løsninger som kan bryte paradigmer. Vi 

omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt alle beste, fordi våre løsninger er 

med på å forme morgendagens samfunn» 

 

Det er trygt å anta at skoleutredninger ikke er hovedinntekten til dette selskapet, men en virksomhet 

som drives fordi selskapet kan trekke ut diverse synergieffekter.  

De effektene kan f.eks være:  

-De besitter allerede mye kompetanse som kan brukes både i utredninger og bygging av skoler. 

-Er det stille med oppdrag på planlegging og byggesiden, kan man ta på seg skoleutredninger. 

-Man bereder markedet for egen primærvirksomhet: Driver med andre ord «reklame» for seg selv 

(med betaling!)  



 

Vi hadde ingen illusjoner om at et moderne ingeniørselskap, som selv utvikler og bygger skoler, skulle 

komme til 30-40-50 år gamle skolebygninger og mene at de tilfredsstiller moderne ønsker og krav. 

Jeg kjøper ikke at WSP sin grunn til å drive innen dette forretningsområdet er en rørende omsorg for 

barna som går på slitte skoler. De er i bransjen for å tjene penger: En ærlig sak! 

Å «godkjenne» skolebyggene i Nordre Ringsaker som gode læringsarenaer er imidlertid det samme 

som å slå bena under sin egen virksomhet, og DET vil med respekt å melde aldri skje.  

 

Oppdragene WSP har rundt omkring i landet forteller nok kke overaskende at: 

-Det er mange gamle skolebygg i Norge.  

-Det er stort sett etterslep på vedlikehold over alt.  

-Det er mange små skoler, hvorfor ikke samle dem på en ny stor en? 

-Nye krav krever nye skolebygg. Det gamle bør vekk. Bygg nytt.  

 

De bereder grunnen for sin egen virksomhet. Da har vi krysset inn i gråsonen på ærlig sak, og for min 

egen del over streken når det gjelder å ubetinget tillit til dem som profesjonell aktør.  

Slik skaper WSP et marked på den ene siden (påpeker nye krav og mangler), og selger løsningene 

(nye skolebygg) på den andre siden. Hvor er denne uavhengigheten, upartiskheten og tilliten som er 

så utrolig viktig?  

Satt på spissen vil jeg si at vi betaler dem èn million kroner for å reklamere for seg selv.  

 

Det er interessant å få vite hvor mange skoleutredninger (og antall skoler) WSP har utredet i Norge, 

og hvor mange av dem som ender med å gå imot kommunenes anbefaling om å legge ned.  

På direkte spørsmål fra Tormod Skaare (SP) klarte WSP bare å komme med ett slikt eksempel, fra 

Nesbyen. Om vi går ut fra deres egen skisse fra folkemøtene kan vi telle 31 steder på norgeskartet de 

har utredet skoler. I Nordre utreder de 5 skoler samtidig. Er snittet bare så lavt som 2 skoler pr sted 

snakker vi 60 skoler som WSP har utredet. Er det bare Nesbyen som er videreført av disse (30-60?) 

ser vi at våre skoler hadde dårlige odds.  

 
 

 

 

 



 

Rapporten:  
 

Ved gjennomlesing av rapporten har jeg spørsmål, kommentarer eller feilretting på tilnærmet alle de 

91 sidene. Det blir for omfattende å gå igjennom alt, men jeg vil nevne noe av det som oppleves 

spesielt viktig å kommentere.  

 

Når det gjelder WSP sine innspill om forskning og statistikk må jeg bare innse at jeg ikke har 

tilstrekkelig med utdanning eller innsikt til å mene for mye om det som presenteres som fakta. 

Likevel slår det meg (som WSP selv sier) at det er lite norsk forskning på skoler og skolenedleggelser, 

og jeg unders da om forskning f.eks fra Kina som trekkes frem kan være mer relevant enn våre egne, 

lokale erfaringer? 

Men når det kommer til observasjoner, vurderinger og konklusjoner om Nordre, spesielt mot slutten 

av rapporten, er jeg, og flere av mine sambygdinger, mer enn godt nok i stand til å se at denne 

rapporten styrer mot en ønsket konklusjon. Man dår inntrykk av at konkusjonene er skrevet først, for 

deretter å bygge opp argumentasjonen. Om ikke for det svært alvorlige bakteppet er noen av 

vurderingene vi leser om i rapporten nesten komiske og gjennomsiktige fordommer uten rot i 

virkeligheten.  

 

Vi har følgende spørsmål og klagepunkter: 

Begynner med «Rammer for prosjektet»: 

Pkt 1: «Som en del av utredningen er det lagt opp til at det skal gjennomføres en dialog med 

representanter for ulike interessegrupper» Hva er en dialog? Må det ikke nødvendigvis føres en 

samtale med argumenter frem og tilbake for å ha en dialog? WSP HAR IKKE LEVERT PÅ DIALOG. 

Pkt 4: Det er viktig at formannskapet nå legger tydelige rammer for utredningen som skal 

gjennomføres slik at det ikke i etterkant kan vurderes at ikke alle forhold er belyst»  

Ærlig talt: Her er vi ikke i nærheten.  WSP HAR IKKE LEVERT. 

Pkt 7: «Det vil legges opp til en innledende dialog mellom leverandør og ordfører før leverandør går i 

gang med utredningen». Om ikke dette kunne vært tidenes mulighet til å påvirke utredningen i 

ønsket retning så vet ikke jeg! Om ordfører og rådmann ønsket å fremstå upartiske og tillitsvekkende 

burde de forstått at det var behov for en bedre plan her. 

 

Videre: 

-Det er flere direkte feil i grunnlaget. Som for eksempel at Åsen ikke har eget SFO rom. Åsen 

Barnehage legger IKKE beslag på hverken mat og helse rommet, eller kunst og håndverksrommet. 

Denne misforståelsen kommer fra gamle skisser som er studert, og hadde lett blitt oppklar ved en 

fysisk befaring. Useriøst av WSP.  

-Det står videre at garderober i gangene er uheldig ved evakuering (f.eks brann) Det virker underlig 

mtp de brede gangene, og det faktum at alle klasserom lett kan evakueres via vinduer uten bruk av 

stige. 

-Summen for vedlikeholdsetterslepet er IKKE KORREKT. I den oppgitte summen på 8,64 mill ligger 

blant annet ventilasjonsanlegg som allerede er installert. Vi antar at summen må slankes med ca 4 

mill, men dette er ikke bekreftet pr.dd. Papirene er begjært utlevert fra kommunen, men de har ikke 

på snaue 3 mnd klart å oppdrive disse tallene. Dette kommer vi helt sikkert tilbake til.  

-Hvilke konsekvenser vil nedleggelse av skolene i Nordre Ringsaker få? Til å være en 

konsekvensutredning er konsekvensene svært dårlig belyst!  

-Har WSP skaffet seg kunnskap om hvor foreldrene i bygdene ser for seg å sende barna på skole om 



deres nærskole blir nedlagt? Det er i høyeste grad relevant da det hverken bestemmes av kommunen 

eller WSP, men vil påvirke elevgrunnlaget på den/de skolene som består. 

-Hvordan vil dette påvirke hvilke skoler som på sikt vil klare å opprettholde et tilfredsstillende 

elevtall? 

-Sitat WSP:«Mesnali MÅ være med i alle løsninger» Er dette en politisk føring? Hvor kommer den 

føringen fra?  

-Sitat WSP: «lykkes en med en slik bygdesatsing vil dette komme alle lokalsamfunnene i Nordre 

Ringsaker til gode» Enn om man ikke lykkes? Er det i det hele tatt noe som helst dekning for en slik 

påstand? Hvilke goder ser WSP for seg, helt konkret, at Åsen vil få av dette?  

-Sosiale konsekvenser er avgrenset til å gjelde kun barnas sosiale konsekvenser. Dette er en helt 

håpløs forenkling av virkeligheten siden barn åpenbart bor sammen med voksne og søsken som i 

meget stor grad påvirker hverandres liv og hverdag.  

-Hvordan kan man gjennomføre en utredning av det psykososiale miljøet på skolene uten å intervjue 

sosiallæreren ved de 5 skolene?  

-Vi er på ville veier hvis vi skal sende 200 + elever ut i daglig skoleskyss for at pedagogene, 

helsesøstre og driftspersonell skal slippe å kjøre selv.  

-WSP sier at de yngre elevene opplever et faglig dropp ved skolebytter. Er det vurdert at min datter 

kan ofres i så måte? Kan WSP garantere at dette ikke går ut over videre skolegang/mestring? 

- Hva synes WSP om den tekniske, digitale utrustningen og utdanningsmateriellet på Åsen skole?  

Hva synes WSP om møblene, fargevalg på veggene? Det kan de selvsagt ikke svare på ettersom en 

befaring ikke er gjennomført. En utredning uten befaring…altså; Er det mulig? 

- Gode utearealer reduserer omfanget av vold, mobbing og uro, og stimulerer til trivsel, motivasjon 

og læring. Her må man trekke frem Åsen som spesielt godt rustet med sine fine utemiljøer (i og 

utenfor skolegården) Her innfrir i allefall Åsen skole stort! 

- Er det et stort poeng at næringslivet må ligge i grenda for at de som bor der skal bidra i felleskapet?  

Næringen jeg representerer bidrar årlig med rund 200 mill i kommunekassa, men jeg har ikke jobbet 

èn dag innenfor kommunegrensa. Jeg skatter likevel til Ringsaker, og ønsker noe igjen for 

skattepengene.  

- Det er helt hårreisende at WSP ikke har utredet Moelv og Brøttum skolene som nødvendigvis skal ta 

imot en stor del av elevene fra Nordre. De anbefaler kommunen ikke bare å legge ned skoler, men 

hvilke skoler som skal bort, og uavhengig av geografi og dialog med foreldrene om hvor de da vil 

velge å sende barna. Oppgitt kapasitet på Brøttum (425) settes i tvil av personer som jobber der, men 

som ikke tør å stå frem.. 

- Figur 9 (side 17) Viser en svakt fallende, eller flat befolkningsutvikling. Bør man ikke være fornøyd 

med det, fremfor å risikere økt fraflytting? Nok en gang er ikke nåtidsbildet bra nok, men man ser for 

seg at det kan bli fraflytting, fordi det er «trenden». Nærskoler er en særs viktig del av hverdagen til 

familier med barn. 

- Figur 10 viser at Åsen har hatt stigning i elevtallsutviklingen. Hvor er analysen på grunnen til det?  

Det er ikke bare flere barn født, men folk har flyttet barna (og familien) til bygda på grunn av skolens 

kvaliteter. Det har sågar flyttet folk hit fra Danmark, så godt som utelukkende pga skolen! 

-Pkt 2.4.1 side 19: «Skolene er befart» Hvilke krav stilles til en befaring? Vi vet at enkelte fra teamet 

har stoppet ved skolene en gang rundt vinterferien og sett byggene fra utsiden (Gjelder for Åsen og 

Lismarka) Det er snakk om uanmeldte møter, uten å søke kontakt med lærerstaben eller barna, og 

uten å fysisk gå inn i skolebyggene. Hva slags verdi en slik befaring har er i beste fall diskutabelt, men 

heller en skandale mtp hvor bastant de uttaler seg om skolenes kvaliteter/bakdeler. Dette er for 

dårlig, og ikke en utredning verdig. 

-På figuren som viser prisutvikling på hus der skole er nedlagt viser grafen tydelig en forskjell på 



3000Kr på kvm. Et hus på 150 Kvm vil da tape seg 450000 kr i verdi. At det konkluderes med at dette 

ikke er «vesentlig» er merkelig.   

Det er forstemmende å lese hvor lite av foreldre og andre innbyggere har blitt lyttet til og hørt.  

WSP har i «brukermedvirkingsmøtene» brukt en tilnærming om at det er ikke de fleste argumentene 

som gjelder, men de beste.  

Problemet med en slik tilnærming er jo nettopp at det tilsynelatende er 50/50 fordeling mellom dem 

som mener det ene eller det andre, mens det i virkeligheten er et klart flertall på ene siden.  

WSP får frem at det er ulike argumenter, og hva disse er, men ikke hvor mange som mener det ene 

eller det andre. Slik visker de ut demokratiske prinsipper om at selv om mindretallet selvsagt skal bli 

hørt, må man vektlegge hva flertallet mener. Når WSP i tillegg bestemmer hvilke som er de beste 

argumentene blir det rart.  

Når bygdefolket sier at «vi trenger skolene våre» svarer WSP, «nei da, det gjør dere ikke, for 

forskning fra Danmark viser at…» Det er ikke troverdig å vurdere dette fra utsiden ute å omfattende 

dialog med lokalbefolkningen.  

 

WSP`s forhold til status pr NÅ: 

Status pr NÅ har ikke hatt så mye å si for WSP. At foreldre og elever, i soleklart flertall, er svært 

fornøyde (mens de misfornøyde eller likegyldige så klart finnes, men utgjør svært få personer) ser 

WSP bort fra.  

De er mer opptatt av at det KAN bli vanskelig å rekruttere lærere, enn at det er en svært god 

lærerstab på Åsen nå.  

Det psykososiale miljøet KAN bli dårlig, men det er tilsynelatende veldig bra nå.  

Folketallet i bygdene KAN gå ned, men har vært stabilt over lang tid.  

Greit nok å ruste for fremtiden, men man trenger ikke rasere nåtiden for å gjøre det.  

 

WSP er tidvis så opptatt av å tone ned fordeler og trekke frem bakdeler med dagens struktur at det 

er rett og slett pinlig å lese. De klarer tilsynelatende ikke å finne NOE SOM HELST positivt med 

Åsmarka og Lismarka, og det er gjennomgående. Unntatt; Nå de nevner «skolenes uteområder oppe i 

Nordre Ringsaker, som er i en særstilling!» Men, det skulle bare mangle; Hadde de sagt noe annet 

om uteområdene våre hadde vi måtte spleiset på en tur til Specsavers.  

Det blir til tider komisk lesing hvordan absolutt alt som kan være litt positivt likegjerne kan være 

negativt, og hvordan det virker som det er 50/50 fordeling mellom dem som mener det.  

 

Det er tydelig at de ikke klarer å relatere til hvordan det er å faktisk bo i Nordre Ringsaker, men 

påberoper seg kunnskap om området som de ikke engang har samlet inn selv! Det er ukritisk klippet 

og limt fra kommunens egen rapport, krydret med egne fordommer og forestillinger. To eksempler:  

Åsen har ikke noe sentrum eller potensiale for utvikling. Lismarka har ikke noen «sentrumsfølelse» 

(hva nå enn som er måleenheten for «Sentrumsfølelse»?) 

Det skinner ganske tydelig gjennom hvem som skal løftes frem og hvem som skal tones ned. Det er 

en gjennomgående tone at Mesnali og Næroset er flott og verdt og satse på (ikke uenig der!) men at 

Åsen og Lismarka bare er….der… 

 

Noen råd til slutt:  

Timingen for å legge ned bygdeskoler kunne knapt ha vært verre:  
-Sykehussaken er landet i Moelv! Hurra! 



-Vi aner ikke ettervirkningene av den globale pandemien ennå (den største krisen vi har stått i siden 
2.verdenskrig)  
-Trenden, i betydningen «det siste nye», er at folk ønsker seg aktive liv, i nærheten av naturen, 
trygghet og armslag.  
-Velvillige og fremoverlente arbeidsgivere gir muligheter vi ikke hadde for bare ETT år siden. 
Hjemmekontor / Delvis hjemmekontor frister mange: Grip muligheten.  
-Corona året har lagt begrensninger på prosesser og rammer.  
-Stortingsvalget kan komme til å vippe i en retning som kan styrke kommuneøkonomien betraktelig 
iflg sosialistisk side. Det som er bestemt nedlagt i mellomtiden er tapte muligheter.  
Her må vi “spend some money to make some money” om ikke de samme bygdene skal bli økte 
kostnader for kommunen på lang sikt.  
-Ingen skoler ellers i kommunen “lider” av dette; De er allerede godt rustet ifølge politikerne.  
-Politikk er å styre samfunnsutviklingen, ikke å gi etter for negative trender.  
-Fjellvettregel nr 8.  
 

Det forblir vår faste overbevisning at for å tilføre nye ressurspersoner til våre fine bygder, som vil 

leve her, jobbe her, føde og oppfostre barn her, og være med å utvikle bygdene våre, og kommunen 

forøvrig, trenger vi:  

1) Arbeid. Lokalt eller pendlerjobb.  

2) Bolig. Brukte og nye. Store og små. Byggeklare tomter med utsikt og muligheter. 

3) Skole, SFO og barnehage. Nærhet. Trygghet. Kvalitet. 

4) Fritidsaktiviteter. I regi av frivillige, med støtte fra næringsliv og kommune. 

5) Gode naboer. Et bygdemiljø der man kan yte og nyte.  

6) Forutsigbarhet. Ikke nye nedleggingsprosesser annethvert år.  

 

Jo mer man fjerner fra denne lista, jo vanskeligere blir det å beholde resten av lista. 

 

For øvrig vil jeg henvise til innsendte høringsinnspill som jeg har lest:  

-Håkon Haugsrud 

-Trond Aasen 

-FAU Åsen skole 

(det er helt sikkert flere gode innlegg jeg pr.dd ikke har lest) 

 

Mvh 

Tom Åge Sollid 

Åsmarka 

Tlf: 90022188 
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Vedlegg 1:
Min mail til Odiin (WSP), purring på svar og
Odiins svar på anmoding om møte.

SV: Ønske om møte

Fra Odiin, Thomas

Til Tom Aage Sollid

Dato 03.03.2021 12:26
Hei

Vi har tatt en intern runde på deres anmodning om personlig møte med utredningsgruppen. Vi legger
stor vekt på uavhengighet i utredningen og at alle skal ha lik mulighet for å komme til orde i saken. Vi
har derfor lagt opp til en møtestruktur som skal favne alle relevante interessentgrupper. Vi vil
gjennom disse møtene samle all informasjon på en strukturert måte som gjør at den kan anvendes
videre i utredningen.

Om dere har annen relevant skriftlig informasjon må dere gjerne sende det til oss som generell
grunnlagsinformasjon.
Jeg håper det er forståelse for denne tilnærmingen og at dere får frem synspunktene deres på en
egnet måte. Kontakt meg gjerne om noe skulle være uklart.

Vennlig hilsen

Thomas Odiin
Avdelingsleder Samfunnsutvikling øst
Faglig leder utredning og analyse

Fra: Tom Aage Sollid <tasollid@online.no>
Sendt: mandag 1. mars 2021 13:57
Til: Odiin, Thomas <Thomas.Odiin@wsp.com>
Emne: Fwd: Ønske om møte (ref. telefonsamtale fredag)

Hei!

Kan ikke se å ha fått noe svar på denne forespørselen.

Vennligst bekreft at den er mottat tidligere.

Mvh
Tom Åge Sollid
Åsmarka

mailto:Thomas.Odiin@wsp.com
mailto:tasollid@online.no
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36572&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36572&_action=show#add


  
 
 
-------- Opprinnelig melding -------- 
Emne: Ønske om møte (ref. telefonsamtale fredag) 
Dato: 23.02.2021 14:48 

Fra: Tom Aage Sollid <tasollid@online.no> 
Til: thomas.odiin@wsp.com 

  
  
Hei og takk for hyggelig telefonsamtale på fredag! 
  
Som nevnt er vi er liten og uorganisert gruppe som har et sterkt behov for et møte med WSP`s 
utredere. 
Vi er i utgangspunktet tre personer som har lagt ned et betydelig arbeid og personlig engasjement på 
å sette oss inn i saken på godt og vondt. Vi har engasjert oss via arbeid i organiserte utvalg, lag og 
foreninger, og mer uformelle grupper og initiativer, samt har hatt mange samtaler med ett stort 
antall bygdefolk, og politikere. 
Vi har hatt mulighet til å trekke veksler på ett antall ressurspersoner både i- og utenfor bygdene som 
deler vårt syn, og disse er også villige til å stille opp avhengig av tidspunktet. 
 
Vårt mål er å tilføre utredningen informasjon som ellers ikke er lett å fange opp, det være seg 
personlige perspektiver og historier, historikk rundt prosessen og informasjon som gir et mer 
helhetlig bilde av vår situasjon, i den hensikt å gi WSP et best mulig informasjonsgrunnlag i sin videre 
utredning. 
Dere vil møte en godt forberedt og informert gruppe som har fulgt saken fra flere ulike ståsted og 
innfallsvinkler. 
 
Men vårt ståsted er klart; Vi ønsker å bevare de fem gode skolene og lokalmiljøene som omfattes av 
denne utredningen, med sikte på å bevare, styrke og videreutvikle bygdene i nordre spesielt, men 
også Ringsaker kommune generelt. Vi mener at en sterkere og mer målrettet satsing på bygdenes 
unike forutsetninger og fordeler vil gagne hele kommunes befolkning. 
  
Vi har forstått at WSP ønsker å avvikle personlige møter så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker også 
dette. Med de siste lettelser i corona-restriksjonene åpner det seg nye muligheter vi ikke hadde for 
kun kort tid siden. 
Vi ønsker derfor et personlig møte med leder av utredningen (gjerne med flere medlemmer hvis 
mulig) på anslagsvis 2 timer. Vi planlegger å stille med 3-5 representanter. 
 
Håper Dere vil imøtekomme vår forespørsel da vi er sikre på at mye viktig informasjon kan flyte 
begge veier i et slikt møte. 
  
  
Mvh 
Tom Åge Sollid 
E:Tasollid@online.no    
Tlf: 900 22188 

__________________________________________________________________________________ 
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mailto:thomas.odiin@wsp.com


Vedlegg 2 
Min mail til utvalg for oppvekst 

 
Fra: Tom Aage Sollid <tasollid@online.no> 
Sendt: torsdag 4. mars 2021 04:52 
Til: Ole Christian Barli <olba@politiker.ringsaker.kommune.no>; Lene Kristine Eikeland 
<lenekristineeikeland@hotmail.com>; Willy Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufseth 
Lundsæter <dyvekeirene@live.no>; Rune Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne-Lise Mellbye 
<lmellbye@gmail.com>; Heidi Helene Pabstdorff <heidi_pab@hotmail.com>; Jon Rusten 
<rusten.jon@gmail.com>; Erling Segelstad <erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>; Tormod 
Skaare <skaare.tormod@gmail.com>; Nina Elisabeth Tollan 
<ntollan@gmail.com>; postmottak@ringsaker.kommune.no <postmottak@ringsaker.kommune.no>; 
redaksjonen@ringsaker-blad.no <redaksjonen@ringsaker-blad.no> 
Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.live> 
Emne: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER 
  
Kjære utvalg for oppvekst! 
 
Jeg henvender meg til Dere med noen bekymringer rundt utredningen som skal gjennomføres av 
WSP i tiden frem til 8.mai. Det er punkter i denne henvendelsen som snarest må tas tak i for å sikre 
et best mulig informasjonsgrunnlag for utredningen. Nærmeste kritiske frist for denne henvendelsen 
er 10.mars, altså om -6- dager, og det er mye som må på plass før denne datoen.  
Jeg er klar over at utvalget ikke har satt opp noen møter før denne datoen, så jeg må oppfordre til 
Dere å jobbe kreativt og hurtig.  
 
La meg først innlede med å si at jeg henvender meg til Dere som en privatperson, men en 
privatperson som har engasjert meg i "organisasjonen" Nordre Ringsaker Samvirkelag, og i debatten 
ellers. Det er ingen som har valgt meg til talsmann i noen form for organisasjon eller lag. Jeg har kun 
forsøkt å ta et ansvar på vegne av det jeg oppfatter som en stor gruppe innbyggere i nordre 
Ringsaker, på tvers av bygdene, fordi det tilsynelatende ikke er noen andre som gjør det.  

Allerede her begynner noen av bekymringene jeg må lufte: Det finnes meg bekjent ingen felles 
koordinator eller prosjektleder for utredningen verken bygdene imellom, eller i 
kommuneadministrasjonen for den del.  
WSP har fått et oppdrag, og er på mange måter overlatt til seg selv til å finne frem til relevant 
informasjon.  
Som en utenforstående, midlertidig gjest i vår kommune har ikke WSP engang fått med seg en 
"kjentmann". 
Jeg ser ikke at det finnes noen i kommuneadministrasjonen som koordinerer, kontrollerer og 
kvalitetssikrer at WSP utfører oppdraget i henhold til intensjonen, les: At kommunen får valuta for 
pengene når først èn millon skal brukes. At WSP selv er fornøyd med sin egen prosess og sitt eget 
sluttprodukt er vel knappest noen god målestokk på oppdragsløsningen? Det er kunden som skal 
være fornøyd. Hvem er da kunden? Rådmannens stab? Partiene? Eller innbyggerne i nordre?  

Bygdene/skolene har heller ingen formell koordinerende/samordnende funksjon. Vi har FAU ved alle 
skolene, vi har bygdeutvalg, lag og foreninger, bedrifter og privatpersoner. En henvendelse til 
"nordre Ringsaker" er prisgitt hvem som "tar telefonen". Bygdenes samarbeid er prisgitt hvem som 
har kapasitet, motivasjon og tid til å følge opp, og man kan samtidig spørre seg om alle helhjertet 
ønsker et samarbeid da bygdene faktisk blir "konkurrenter" i et "spill" der skolene ligger i potten? 
Hvem/hvilken funksjon er gitt myndighet til å svare på vegne av alle partene, i alle bygdene, eller 
forhandle på vegne av disse? Svar; Ingen.  
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Det blir da svært viktig at de rette kommunikasjonslinjene er etablerte. Er de det? Hvem sørger for at 
de relevante partene er kontaktet?  

Jeg er klar over at det kan være et himmelvidt gap mellom "vanlige folk" sin oppfattelse av hva en 
utredning er, og hvordan den bør gjennomføres, og hva man faktisk får for 1 million kroner (500 
timer a 2000 kr) i 2021. 
Det mangler åpenbart en del kommunikasjon og voksenopplæring her, men det er altså behov for å 
utøve et visst press på WSP til å sørge for at medvirkingsdelen har rammer og et format som gjør at 
"alle blir hørt", Ref lovnader gitt i HA 19.01.21, som må sier å ha lagt grunnlaget for befolkningens 
forventninger. Uten dette vil rapportens legitimitet og dens konklusjoner trekkes i tvil, en situasjon 
ingen parter er tjent med.  
Blir det behov for ytterligere tid for å gjennomføre medvirkingsdelen for løse oppdraget 
tilfredsstillende ihht bestillingen regner jeg med at dette må tas fra WSP sin egen margin, da det 
neppe finnes noen sjanse for ekstrabevilginger til denne utredningen. Da må kunden kreve å få som 
bestilt og lovet.  
  
  
Jeg har følgende konkrete bekymringspunkter som trenger en SNARLIG avklaring:  
  
1. Lag og foreninger som er relevante å høres i denne utredningen er ennå ikke innkalt til høring.  
Grunnen er trolig sammensatt, og WSP kan i liten grad klandres for dette. De har mottatt en utdatert 
liste fra kommunen med åpenbare feil og mangler (Blant annet er Moelv Vannskiklubb og Veldre 
Friidrett på denne listen som jeg har vedlagt)  
Man kan ikke forvente at WSP kjenner til hva som finnes av lag og foreninger i nordre Ringsaker, når 
kommunen tilsynelatende ikke vet det selv.  
Jeg har (parallelt med HC Medlien i Samvirkelaget) utarbeidet en liste basert på tips fra publikum. 
Den kan på ingen måte anses å være utfyllende, og det mangler fortsatt noe kontaktinformasjon, 
men den er trolig det beste vi har pr nå. Listen er oversendt WSP. Odiin har på telefon bekreftet at 
"de skal se på den". Høringen for lag og foreninger er satt til 10.mars, om -6- dager. De fleste lag og 
foreninger har fortsatt ikke mottatt invitasjon, og er derfor ikke forberedt på hva de skal delta på. 
Dette er for dårlig.  
Vedlagt er listen jeg har utarbeidet og videresendt til WSP. 
 
2. Blant de mest berørte her vil være foreldre som enten har, eller har planer om å ha barn på 
skolene det er snakk om. Noen vil ikke ha noen som helst reservasjoner mot å ta ordet i et digitalt 
eller fysisk folkemøte.  
For andre vil dette være svært problematisk. I mitt eget tilfelle (min kone/familie) har vi et sterkt 
behov for å dele vårt perspektiv med utrederne for å belyse hvor inngripende, problematisk og 
sensitivt en skolenedleggelse vil være for oss.  
Utvalgets leder Willy Kroken er èn av flere som har hørt min kones og min families historie, og vil 
kunne bekrefte at det er grunner til at den ikke kan fremføres i et folkemøte , selv om den i aller 
høyeste grad er relevant i forhold til hva som skal utredes. Den inneholder altså personlige 
opplysninger som som heller ikke skal ligge åpent i sluttrapporten, uferdige arbeidsdokumenter eller 
åpent i kommunens postsystem. Jeg forutsetter at WSP som en profesjonell aktør har rutiner og 
erfaring med håndtering av denne typen opplysninger og historier, som gjør at både innhenting, 
behandling og lagring av slik informasjon kan foregå på en trygg måte.  
Det må være opp til den som ønsker å bli hørt (igjen ihht lovnader gitt) å få mulighet til dette, uten å 
dele i plenum med naboer og slekt i et folkemøte. Pr nå finnes det ikke noe tilbud til disse personene. 
Det må WSP få på plass. Det er potensiale for at et betydelig antall personer har behov for et slikt 
tilbud.  
Jeg kan legge til at jeg allerede har rettet en slik forespørsel til WSP, men blitt avvist.  
  



3. Camilla Storlien har 17.02.21 på vegne av bygdeutvalgene i nordre Ringsaker sendt en mail til WSP
(og postmottak) som omhandler bygdeutvalgenes bekymringer ift medvirkingsdelen (Mail er vedlagt
som 2 bilder)
Jeg mener denne kortfattet oppsummerer hvilke utfordringer jeg selv ser med tidsplanen som ble
lagt frem (Tidsplan er også vedlagt)
Er det noen som har påvirkingsmuligheter på denne planen, eller får utreder gjennomføre som de
selv ønsker?

Jeg håper utvalg for oppvekst som har fått oppgaven å følge opp utredningen underveis er rette
instansen å fremme disse bekymringene til, og at Dere ikke kan stå inne for den kursen dette har i
skrivende stund.
Jeg vet ikke hvem som har myndighet til å gjøre nødvendige kursendringer, men håper at Dere kan
iverksette de rette tiltakene for å få en best mulig utredning. Takk for meg.

Mvh
Tom Åge Sollid
Åsmarka

__________________________________________________________________________________

Vedlegg 3
Lene Eikeland (PP) sitt svar og Odiins svar til Eikeland

SV: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER

Fra Odiin, Thomas

Til Lene Kristine Eikeland

Kopi til

Camilla Storlien , Anya Bratberg , Tom Aage Sollid , Ole Christian Barli , Willy
Kroken , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Rune Melgalvis , Anne-Lise Mellbye

, Heidi Helene Pabstdorff , Jon Rusten , Erling Segelstad , Tormod Skaare
, Nina Elisabeth Tollan , postmottak@ringsaker.kommune.no
, redaksjonen@ringsaker-blad.no , Thomassen, Alf

Dato 04.03.2021 21:34
Hei Lene

Som Tom Åge Sollid ble informert om av meg denne uken legger vi stor vekt på uavhengighet i
utredningen og at alle skal ha lik mulighet for å komme til orde i saken. Vi har derfor lagt opp til en
møtestruktur som skal favne alle relevante interessentgrupper. Vi vil gjennom disse møtene samle all
informasjon på en strukturert måte som gjør at den kan anvendes videre i utredningen.

Alle vil bli hørt i medvirkningsprosessen, og alle vil bli gitt like muligheter til å bli hørt og det vil skje
innenfor en strukturert ramme. Det er ikke rom for å sitte ned i samtaler med enkeltpersoner. Det
handler om kapasitet og likebehandling. Det er rett og slett ikke mulig å gi et slikt tilbud til alle som
ønsker, og det vil bli en svært komplisert prosess å vurdere hvem som skal tilbys en slik eksklusiv
brukerinvolvering.

Til spørsmålet om tiden er for knapp så er det slik at hver enkelt deltaker får ca. 30-45 minutter
«taletid» i møtene våre. Dette skjer imidlertid skriftlig – ikke muntlig. Alle innspill er anonyme, men
åpent for gjennomlesing av alle fortløpende i møtene. Tilbakemeldingskanalen er i tillegg åpen i
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lengre tid etter at møtene er avsluttet slik at de som ønsker kan bruke så lang tid de ønsker til å 
skrive/levere sine innspill. 
  
Alternativene vurderes utfra kriterier. Det er ikke flertallsbeslutninger eller forhandlinger, men de 
beste argumentene som danner grunnlag for våre anbefalinger. 
  
For øvrig forholder vi oss til intern prosjektleder Alf Thomassen i kommunen. Vi fikk tilgang til 
kommunens lister over aktuelle lag, foreninger og idrettslag. Vi har ikke oversikt over hvor flinke de 
enkelte aktører har vært til å oppdatere disse listene, men har fått gode innspill undervis som vi har 
supplert fortløpende. For øvrig vil alle som ønsker også få mulighet til å møte i de tre folkemøtene 
som arrangeres. 
  
Vi er fullt klar over at det er forskjeller mellom de forskjellige bygdene, og skolenes særegne fordeler 
og ulemper. Disse er vi i ferd med å kartlegge, og vi opplever at det har vært gode møter med 
aktørene så langt. Møtetiden har også vist seg å være tilstrekkelig så langt i prosessen. 
  
Jeg håper dette var avklarende så langt og ser frem til å informere videre om status i arbeidet ved 
neste utvalgsmøte. 
  
  

Vennlig hilsen 

Thomas Odiin 
Avdelingsleder Samfunnsutvikling øst 
Faglig leder utredning og analyse 
  
  
  
Fra: Lene Kristine Eikeland <lenekristineeikeland@hotmail.com> 
Sendt: torsdag 4. mars 2021 07:44 
Til: Tom Aage Sollid <tasollid@online.no>; Ole Christian Barli 
<olba@politiker.ringsaker.kommune.no>; Willy Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufseth 
Lundsæter <dyvekeirene@live.no>; Rune Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne-Lise Mellbye 
<lmellbye@gmail.com>; Heidi Helene Pabstdorff <heidi_pab@hotmail.com>; Jon Rusten 
<rusten.jon@gmail.com>; Erling Segelstad <erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>; Tormod 
Skaare <skaare.tormod@gmail.com>; Nina Elisabeth Tollan <ntollan@gmail.com>; 
postmottak@ringsaker.kommune.no; redaksjonen@ringsaker-blad.no; Odiin, Thomas 
<Thomas.Odiin@wsp.com> 
Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.live> 
Emne: Sv: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER 
  
Hei Tom Åge! 
  
Takk for informasjonen rundt medvirkningsprosessen.  
  
Det ser ut til at det har oppstått en "missing link" mellom WSP og nordre Ringsaker, og slik du 
representerer dette, er det svært mange som ikke har blitt invitert. 
  
Jeg setter derfor Thomas Odiin opp på mottakerlisten her, slik at du, Thomas, mottar de samme 

opplysningene som vi i utvalget for oppvekst. 😊  
  



Det er vel ingen tid å miste nå, så raske kommunikasjonslinjer er derfor mest effektivt. 
  
Ved et raskt blikk på vedleggene dine, er det ikke tvil om at det er STOR aktivitet og MANGE ulike 
aktører i de ulike bygdene! -veldig positivt.  
  
Under vårt siste møte i utvalg for oppvekst, fikk vi igjen orientering av WSP. 
  
Jeg bemerket et par viktige punkter i tidsplanen, blant annet; 
1.lite avsatt tid til medvirkning. 2 timer er svært kort tid på ett møte når mange skal møte samtidig.  
2.De ulike skolene bør absolutt få hver sin tildelte tid med medvirkning. Dvs FAU ved hver enkelt 
skole bør få sin tildelte tid, det samme gjelder elevrådet ved hver skole OG evt 
folkemøter/lag/foreninger ved hver bygd. 
  
Jeg kommenterte også møteform og det ble sagt at de skulle vurdere dette fortløpende utifra 
koronasituasjonen. Det er selvsagt best å ha et fysisk møte. 
  
Ift mine merknader i tidsplanen og hvem som skal møte til medvirkning samtidig, svarte Odiin at han 
ville se nærmere på dette.  
  
Begrunnelsen min for å sørge for god nok tid og grundig nok medvirkning, er nettopp 
brukertilfredsheten: det er svært viktig at alle blir hørt nå og at det ikke oppstår misnøye og mistro til 
gjennomføringen av denne utredningen. Da står vi der ved neste kommunestyremøte og har ikke 
kommet et skritt lenger enn sist. 
  
Jeg har selv utdanning på masternivå i prosjektledelse, derav også god kjennskap til hvor ting kan gå 
feil: for dårlig/eller for lite avsatt tid til brukermedvirkning er en av de viktigste suksessfaktorene. Her 
har vi en svært sårbar sak, og det at alle føler seg inkludert og sett/hørt er derfor særdeles viktig. 
  
Jeg håper derfor at WSP nå tar innspillene med seg i det videre arbeidet.  
  
Når utvalget for oppvekst startet vår befaringsrunde i fjor høst, hadde jeg selv ingen kjennskap til 
noen av disse bygdene. Jeg må ærlig innrømme at det åpenbarte seg en "ny verden". Dette er ikke 
døde bygder som kan behandles som en felles enhet. De har alle ulike kvaliteter, innhold og består av 
ulike lag/foreninger og har sitt eget indre liv og kultur. 
  
Som utenforstående er det ikke lett å se dette med første øyekast og det er fort gjort å tenke på 
"bygda" som en enhet. WSP må/bør ikke gå i den fella....  
  
Dog er det ikke WSP sin feil. Det burde vært oppnevnt en prosjektleder/prosjektoppfølger i 
kommunen som har god oversikt over dette (hvis ikke dette er gjort); noe det tyder på at det ikke er 
iom at listene WSP har mottatt er mangelfulle og utgått på dato... 
  
Heldigvis kom du på banen forholdsvis tidlig nå Tom Åge, før toget har gått.  
  
Jeg vil igjen oppfordre WSP til å sette av mer tid til flere møter/bedre tid, også håper jeg WSP får 
kastet seg rundt slik at alle som ikke er invitert, som burde ha vært det, får invitasjon.  
  
Mitt håp og ønske er at vi mot sommeren kan møtes i kommunestyret med en utredning der alle er 

tilfreds med gjennomføringen og prosessen. 😊 
  
  
  



Ønsker deg en fin dag!

Med vennlig hilsen

Lene Kristine Eikeland
Sertifisert takstmann - Byggingeniør - Daglig leder

__________________________________________________________________________________

Vedlegg 4
Eikelands svar til Odiin, Heidi Helene
Pabsdorff svar til Eikeland, Nina Elisabeth
Tollans svar til Eikeland.

Re: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER

Fra Nina Elisabeth Tollan

Til Lene Kristine Eikeland

Kopi til

Anne-Lise Mellbye , Anya Bratberg , Camilla Storlien , Dyveke Irene Dufseth
Lundsæter , Erling Segelstad , Heidi Helene Pabsdorff , Jon Rusten , Odiin,
Thomas , Ole Christian Barli , Rune Melgalvis , Thomassen, Alf , Tom Aage
Sollid , Tormod Skaare , Willy Kroken

Dato 05.03.2021 08:43
Hei.

Jeg må si meg enig med Heidi.
Dette er en utidig måte av utvalget å diskutere saken på.
Utvalget har fått to gode gjennomganger av prosessen som helhet og veien videre. Det er liten grunn
til å tro at WSP ikke vet hva de driver med. At de som er berørt i Nordre Ringsaker ikke er fornøyd er
sågar hverken unormalt eller overraskende. Dette er en sak som betyr mye og hvor de kjemper med
nebb og klør for det som står dem nærmest. Som utvalg derimot, må vi klare (iallfall forsøke)å ha et
litt mer overordnet syn på saken.

Det er selvfølgelig sånn at alle berørte skal ha mulighet til å bli hørt, det tror jeg også at de blir. Nå er
ny og oppdatert liste over relevante parter lagt med i denne saken, og er dermed kommet i de rette
hender.

Nå får vi gi WSP tid og rom for å utføre det oppdraget de er satt til. Det er ingen grunn til å tro (fra
hva vi har hørt så langt) at dette ikke gjennomføres på en god måte.

mailto:ntollan@gmail.com
mailto:lenekristineeikeland@hotmail.com
mailto:lmellbye@gmail.com
mailto:anya@a-b.live
mailto:camilla.storlien@gmail.com
mailto:dyvekeirene@live.no
mailto:dyvekeirene@live.no
mailto:erling.segelstad@ringsaker.kommune.no
mailto:heidi_pab@hotmail.com
mailto:rusten.jon@gmail.com
mailto:Thomas.Odiin@wsp.com
mailto:Thomas.Odiin@wsp.com
mailto:olba@politiker.ringsaker.kommune.no
mailto:rune.melgalvis@gmail.com
mailto:alf.thomassen@ringsaker.kommune.no
mailto:tasollid@online.no
mailto:tasollid@online.no
mailto:skaare.tormod@gmail.com
mailto:w-kroke@online.no
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36597&_action=show#add


Kritikk vil komme uansett utfall. Og selvfølgelig skal vi følge med på prosessen, men dette her.... det 
er ikke en god måte diskutere saken på. Hverken for innbyggerne i Nordre eller for oss som utvalg.  
 
Mvh 
Nina Elisabeth Tollan, AP 
 
fre. 5. mar. 2021 kl. 07:56 skrev Lene Kristine Eikeland <lenekristineeikeland@hotmail.com>: 
Hei Heidi! 
 
Som jeg skriver ref. jeg til gjennomgangen vi hadde i møtet utvalg for oppvekst sist der det tatt opp 
som tema at flere ikke hadde blitt invitert til medvirkning.  
 
Dette er overhodet ikke en debatt. 
 
Det handler om at lag/foreninger som skulle vært invitert til medvirkning ikke har blitt invitert.  
 
Selv om du som representant for Høyre ønsker å legge ned skoler, burde også du være opptatt av at 
ingen blir utelukket fra medvirkning og at prosessen ikke får kritikk i etterkant! 
 
Ønsker deg en fin dag! 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Lene Kristine Eikeland 
Sertifisert takstmann - Byggingeniør - Daglig leder 
 

                                                                                
Fra: Heidi Helene Pabsdorff <heidi_pab@hotmail.com> 
Sendt: fredag 5. mars 2021 07:47 
Til: Lene Kristine Eikeland <lenekristineeikeland@hotmail.com>; Odiin, Thomas 
<Thomas.Odiin@wsp.com> 
Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.live>; Tom Aage 
Sollid <tasollid@online.no>; Ole Christian Barli <olba@politiker.ringsaker.kommune.no>; Willy 
Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufseth Lundsæter <dyvekeirene@live.no>; Rune 
Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne-Lise Mellbye <lmellbye@gmail.com>; Jon Rusten 
<rusten.jon@gmail.com>; Erling Segelstad <erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>; Tormod 
Skaare <skaare.tormod@gmail.com>; Nina Elisabeth Tollan <ntollan@gmail.com>; Thomassen, Alf 
<alf.thomassen@ringsaker.kommune.no> 
Emne: Sv: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER 
  
Hei, 
 
Dette begynner nå gå utover det jeg mener er rett å gjøre i en slik her sak. 
 
Å ha debatt gjennom mail på denne måten er ikke ok. 
 
"Noen" i utvalget har kanskje snakket sammen, men absolutt ikke alle og her er vi nok ikke enig. 
 
Overlater til leder Willy Kroken i utvalget å ta en avgjørelse her, dette her kan ikke jeg være med på. 
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Mvh Heidi Pabsdorff, Høyre. 
 

 
Fra: Lene Kristine Eikeland <lenekristineeikeland@hotmail.com> 
Sendt: fredag 5. mars 2021 07:42 
Til: Odiin, Thomas <Thomas.Odiin@wsp.com> 
Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.live>; Tom Aage 
Sollid <tasollid@online.no>; Ole Christian Barli <olba@politiker.ringsaker.kommune.no>; Willy 
Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufseth Lundsæter <dyvekeirene@live.no>; Rune 
Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne-Lise Mellbye <lmellbye@gmail.com>; Heidi Helene 
Pabstdorff <heidi_pab@hotmail.com>; Jon Rusten <rusten.jon@gmail.com>; Erling Segelstad 
<erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>; Tormod Skaare <skaare.tormod@gmail.com>; Nina 
Elisabeth Tollan <ntollan@gmail.com>; Thomassen, Alf <alf.thomassen@ringsaker.kommune.no> 
Emne: Sv: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER 
  
Hei Thomas! 
 
Det er selvsagt forståelse for at dere ikke kan ta samtaler med enkeltpersoner, håper ikke du 
oppfattet meg dithen. 
 
Det viktige for oss i utvalget (noen av oss har snakket litt sammen etter henvendelsen til Sollid), og 
ref møte i utvalget, er at alle lag og foreninger som ønsker å delta på medvirkning får anledning til 
dette. Bakgrunnen for det er som kjent at vi som pol ikke ønsker at det skal oppstå kritikk i etterkant 
av utredningen og at noen har følt seg utestengt. (snakker da om lag og foreninger). 
Iom at vi diskuterte nettopp dette i møtet i UFO valgte jeg å følge opp Sollids epost. 
 
Nå som dere har mottatt en oppdatert liste med lag/foreninger fra Sollid håper vi dere inkluderer de i 
porteføljen slik at også disse blir invitert. 
 
Må bare presisere at jeg personlig, egentlig ikke har noe ønske om å involvere meg i denne 
utredningsprosessen utover informasjonen vi mottar i møtene i utvalg for oppvekst. Det er 
tidkrevende og vår rolle er ikke å blande oss direkte i denne prosessen. Men, så har jeg mottatt flere 
henvendelser fra innbyggere de siste ukene, blant annet telefoner, der fremmede mennesker sitter 
og gråter og er helt ute av seg fordi de frykter at utredningen nærmest er et skalkeskjul. Det er 
utrolig krevende, og det er vondt å høre fortvilelsen, så det gir lite rom for valg om en vil involvere 
seg eller ei.  
Jeg har riktignok beroliget så godt jeg har kunne med at dere har gitt gode orienteringer og at dere 
har lovet at alle skal bli hørt, og at dere er et seriøst selskap med god kompetanse. 
 
Samtidig, ser det ut til at dere ikke har fått med alle lag/foreninger, så det var fint det kom frem nå 
slik at dere kan rekke å få de med. 
 
Da høres det også ut som at dere har en effektiv gjennomføringsmetode for medvirkning.  
 
Vi krysser fingrene nå for at resten av utredningen går smooth og at vi slipper flere fortvilte 

henvendelser nå. 😊 
 
 
Ønsker deg en fin dag! 
 
Med vennlig hilsen 
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Lene Kristine Eikeland
Sertifisert takstmann - Byggingeniør - Daglig leder

Vedlegg 5
Lene Eikeland svar og Heidi Helene
Pabsdorff sitt svar.

Sv: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER

Fra Heidi Helene Pabsdorff

Til Lene Kristine Eikeland , Odiin, Thomas

Kopi til

Camilla Storlien , Anya Bratberg , Tom Aage Sollid , Ole Christian Barli , Willy
Kroken , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Rune Melgalvis , Anne-Lise Mellbye

, Jon Rusten , Erling Segelstad , Tormod Skaare , Nina Elisabeth Tollan
, Thomassen, Alf

Dato 05.03.2021 08:02
Hei Lene,

Jeg er fullstendig klar over at du tok dette opp i møtet og det ble vel da også avklart at planen som
ble lagt frem av WSP var bra.
Selvsagt er jeg opptatt av at lag/ foreninger, uavhengige får ytret sin mening, fra begge sider av saken,
og jeg mener at alle får denne muligheten i planen som er satt opp.

Det jeg er opptatt av i denne serien av mailer er uavhengigheten som WSP absolutt må ha. Uten den
vil ikke rapporten for min del være noe jeg kan stole på.

Som sagt så ønsker ikke jeg noen debatt gjennom mail på denne måten.

Ønsker deg en fin dag videre og en riktig god helg.

Mvh Heidi

Fra: Lene Kristine Eikeland <lenekristineeikeland@hotmail.com>
Sendt: fredag 5. mars 2021 07:56
Til: Heidi Helene Pabsdorff <heidi_pab@hotmail.com>; Odiin, Thomas <Thomas.Odiin@wsp.com>
Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.live>; Tom Aage
Sollid <tasollid@online.no>; Ole Christian Barli <olba@politiker.ringsaker.kommune.no>; Willy
Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufseth Lundsæter <dyvekeirene@live.no>; Rune
Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne-Lise Mellbye <lmellbye@gmail.com>; Jon Rusten
<rusten.jon@gmail.com>; Erling Segelstad <erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>; Tormod
Skaare <skaare.tormod@gmail.com>; Nina Elisabeth Tollan <ntollan@gmail.com>; Thomassen, Alf
<alf.thomassen@ringsaker.kommune.no>
Emne: Sv: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER

Hei Heidi!
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Som jeg skriver ref. jeg til gjennomgangen vi hadde i møtet utvalg for oppvekst sist der det tatt opp
som tema at flere ikke hadde blitt invitert til medvirkning.

Dette er overhodet ikke en debatt.

Det handler om at lag/ foreninger som skulle vært invitert til medvirkning ikke har blitt invitert.

Selv om du som representant for Høyre ønsker å legge ned skoler, burde også du være opptatt av at
ingen blir utelukket fra medvirkning og at prosessen ikke får kritikk i etterkant!

Ønsker deg en fin dag!

Med vennlig hilsen

Lene Kristine Eikeland
Sertifisert takstmann - Byggingeniør - Daglig leder

Vedlegg 6
Willy Kroken sitt svart til Utvalg for oppvekst
og Nina Elisabeth Tollans sitt svar til Lene
Eikeland

Re: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER

Fra Willy Kroken

Til Nina Elisabeth Tollan , Lene Kristine Eikeland

Kopi til

Anne-Lise Mellbye , Anya Bratberg , Camilla Storlien , Dyveke Irene Dufseth
Lundsæter , Erling Segelstad , Heidi Helene Pabsdorff , Jon Rusten , Odiin,
Thomas , Ole Christian Barli , Rune Melgalvis , Thomassen, Alf , Tom Aage
Sollid , Tormod Skaare

Dato 05.03.2021 11:48
Hei!
Jeg vil understreke følgende om pågående utredning av skolestruktur i nordre Ringsaker:

Utvalg for oppvekst deltar ikke i debatt om skolestruktur i nordre Ringsaker under utredning
av saken.

Det innebærer at vi som utvalg heller ikke deltar i mer eller mindre uformelle
mailgruppereringer om samme tema. Utvalget skal arbeide på en måte som er etterrettelig
og transparent.

WSP har fått oppdraget om å utrede skolestrukturen i nordre Ringsaker. Som en del av
denne prosessen, deltar konsulentfirmaet på møtene i Utvalg for oppvekst fram til
utredningen foreligger. WSP deltar på møtene med informasjon om arbeidet og framdriften
av utredningen. Dette er utvalget kjent med. Utvalget har på sin side hatt mulighet for å
stille spørsmål og komme med innspill. Slik vil det fortsatt være.

Både WSP og Utvalg for oppvekst har behov for integritet og autonomi knyttet til en slik
utredning. Rollene må være klare.
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Mvh. 
  
Willy Kroken, Ap 
Leder i Utvalg for oppvekst. 
  
  
Fra: Nina Elisabeth Tollan <ntollan@gmail.com> 
Dato: fredag 5. mars 2021 08:43 
Til: Lene Kristine Eikeland <lenekristineeikeland@hotmail.com> 
Kopi: Anne-Lise Mellbye <lmellbye@gmail.com>, Anya Bratberg <anya@a-b.live>, Camilla Storlien 
<camilla.storlien@gmail.com>, Dyveke Irene Dufseth Lundsæter <dyvekeirene@live.no>, Erling 
Segelstad <erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>, Heidi Helene Pabsdorff 
<heidi_pab@hotmail.com>, Jon Rusten <rusten.jon@gmail.com>, "Odiin, Thomas" 
<Thomas.Odiin@wsp.com>, Ole Christian Barli <olba@politiker.ringsaker.kommune.no>, Rune 
Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>, "Thomassen, Alf" <alf.thomassen@ringsaker.kommune.no>, 
Tom Aage Sollid <tasollid@online.no>, Tormod Skaare <skaare.tormod@gmail.com>, Willy Kroken 
<w-kroke@online.no> 
Emne: Re: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER 
  
Hei.  
  
Jeg må si meg enig med Heidi.  
Dette er en utidig måte av utvalget å diskutere saken på.  
Utvalget har fått to gode gjennomganger av prosessen som helhet og veien videre. Det er liten grunn 
til å tro at WSP ikke vet hva de driver med. At de som er berørt i Nordre Ringsaker ikke er fornøyd er 
sågar hverken unormalt eller overraskende. Dette er en sak som betyr mye og hvor de kjemper med 
nebb og klør for det som står dem nærmest. Som utvalg derimot, må vi klare (iallfall forsøke)å ha et 
litt mer overordnet syn på saken.  
  
Det er selvfølgelig sånn at alle berørte skal ha mulighet til å bli hørt, det tror jeg også at de blir. Nå er 
ny og oppdatert liste over relevante parter lagt med i denne saken, og er dermed kommet i de rette 
hender.  
  
Nå får vi gi WSP tid og rom for å utføre det oppdraget de er satt til. Det er ingen grunn til å tro (fra 
hva vi har hørt så langt) at dette ikke gjennomføres på en god måte.  
Kritikk vil komme uansett utfall. Og selvfølgelig skal vi følge med på prosessen, men dette her.... det 
er ikke en god måte diskutere saken på. Hverken for innbyggerne i Nordre eller for oss som utvalg.  
  
Mvh 
Nina Elisabeth Tollan, AP 
 

 
 

Vedlegg 7 
Mitt svar til artikkel i HA 
 
Mitt navn kom opp i artikkelen «Refser politikerne» i HA 13.03.21 i forbindelse med en 

mail jeg skrev til utvalg for oppvekst i Ringsaker, og jeg føler for å knytte noen 

kommentarer til det.  



 

Jeg har forståelse for at HA ønsker å fange oppmerksomheten til leseren, men 

overskriften høres noe dramatisk ut.  

Willy Kroken (leder av utvalg for oppvekst) «refser», i den mildeste refs jeg kan huske å 

ha sett, medlemmer i utvalget (og meg?) for å debattere saken mellom møtene i 

utvalget. Jeg håper imidlertid virkelig at utvalgets medlemmer jobber med denne viktige 

saken, samt tar til seg kunnskap, også i tiden mellom møtene i utvalget. 

Jeg opplever at Kroken på en ryddig måte, uten dramatikk, minner om rammene for 

utvalgets arbeid, men jeg er ikke enig i at vi passivt skal vente på rapporten. 

 

Å la utredningen «jobbe i fred» er en frase man lett kan bifalle, men det var altså her jeg 

var nødt til å bryte inn. Ingen er tjent med at de får jobbe så mye i «fred» at de ikke får 

med seg viktige innspill fra de ulike partene. WSP ønsker medvirkning.  

Min e-post til utvalg for oppvekst er ikke noe annet enn et rop om hjelp og et forsøk på å 

få det vi betaler for. Det er overhodet ikke noe debattinnlegg, eller et forsøk på å skyve 

utredningen i min egen favør. Når det manes til transparens, redelighet, uavhengighet og 

orden må gjelde også for vår innleide utreder.  

Jeg sendte min henvendelse til alle faste medlemmer i utvalget nettopp for at alle skulle 

være inkludert og ha samme informasjon. 

 

Jeg er ikke interessert i hvordan utvalget kommuniserer og jobber internt, men forventer 

at de er åpne for innspill som angår prosessen i og med at de jevnlig skal oppdateres om 

fremdrift av WSP. Kommer det informasjon til utvalget må den behandles på en eller 

annen måte, selv om de ikke har bedt om den, sånn at det kan tas opp i møtene deres. 

 

På samme måte skal kommunens postmottak ta imot, journalføre og arkivere all 

informasjon som kommer til dem. Det har ikke gått i orden her. En egen artikkel om 

dette ble publisert i HA 11.03.21. Praksisen ble endret etter HA tok sitt samfunnsansvar. 

En egen nettside for å komme med innspill er ikke etablert (som lovet i RB 06.01.21) så 

kommunens postmottak får duge.  

 

Jeg stiller meg undrende til WSP sitt svar om balanse og transparens med tanke på at 

ordfører og rådmann (naturlig nok i rollen som oppdragsgivere) har hatt innledende 

møter med WSP, mens forespørsler fra "bygdesiden" i saken ikke får innvilget møter. Vi 

får skrive inn på en «padlet»… Siden ordfører og rådmann vitterlig er dem som har 

foreslått å legge ned skoler (ref. HA 22.09.20 «Vi har vært for feige») har jeg vanskelig 

for se balansen, og siden jeg heller ikke har sett noe referat av de innledende møtene 

har jeg også vanskelig for å se transparensen. 

 

Nina Tollan (AP) svarer at "Det er liten grunn til å tro at WSP ikke vet hva de driver med» 
Det er i beste fall uoppmerksomhet fra hennes side. Da min e-post ble skrevet var det 6 

dager (inkludert 2 helgedager) til møtet med lag og foreninger skulle avholdes. Store 

deler av organisasjonslivet i nordre hadde da ikke fått invitasjon til møtet, mens blant 

annet Moelv Vannskiklubb, Veldre Håndball, Veldre Friidrett og Kveinndal`n Jazzlag var, 

av ukjent relevans for meg, ifølge WSP invitert. Oppmøtet var mildt sagt skuffende, noe 

som kommer fram i en sak fra Ringsaker Blad fra 15.03.21. Det var nettopp dette som 

jeg så at ville skje, og ønsket å avverge.  

 

Her kan imidlertid ikke WSP lastes, da de som gjester i vår kommune må kunne forvente 

litt hjelp til å orientere seg. Da lurer jeg heller på om strategisjefen trenger å oppdatere 

listene og kartene sine. Om Tollan mfl. fortsatt mener at dette vitner om tilstrekkelig 

kontroll og oversikt til å gjennomføre en god høring med forankring i lokalmiljøet, der 

alle blir hørt, ja da tenker jeg at lista ligger noe lavt. Slike utsagn er ikke akkurat med å 

skape tillit til den politiske behandlingen av saken heller. Det er soleklart at noen må 

passe på investeringen vår. Vi kan vel hjelpe hverandre? 

 

At kommunen får valuta for pengene når først èn million skal brukes burde være i alles 



interesse. At WSP selv er fornøyd med sin egen prosess og sitt eget sluttprodukt er vel 

knappest noen god målestokk på oppdragsløsningen? Det er kunden som skal være 

fornøyd. Hvem er da kunden? Rådmannens stab? Partiene? Eller innbyggerne i nordre?  

 

At WSP har en god plan er et godt utgangspunkt, men hvem følger opp planen?  

Hvem setter ned foten om WSP mot formodning ikke hadde gjennomført planen på en 

god måte. Ville de fått beskjed om å prøve igjen? Det blir spekulasjon, men finnes den 

mekanismen i det hele tatt? 

Ville ordføreren eller rådmannen grepet inn hvis WSP gjorde avgrensninger og 

forenklinger ift oppdraget de er gitt?  

 

Senere samme dag som jeg sendte min mail, etter noe mailveksling i utvalg for 

oppvekst, dukket det likevel opp invitasjon til en del av organisasjonene.  

Det gjenstår og se hvor mange som får med seg denne invitasjonen, kvalitetssikringen 

må vi selv stå for.  

Om det er tilfeldig så er det lovlig sent, selv om det riktig nok står i invitasjonen at 

"ingen forberedelser er nødvendig". Jeg tror ikke jeg antar for mye når jeg sier at folk 

som kjemper for sine barn, sin bygd, sin skole, sitt lag eller forening ønsker å stille 

forberedt til den ENE sjansen de får til å si sin mening om saken.  

Om det er på grunn av Lene Eikeland (PP) sitt engasjement bør vel alle som er opptatt 

av en grundig utredning være takknemlige for det?  

FAU`ene fikk til slutt hvert sitt møte, og det blir arrangert 3 folkemøter i stedet for ett. I 

følge den opprinnelige planen skulle alle delta på samme møte.  

Disse forbedringene kom på plass etter press fra publikum. 

 

Det er også ukjent for innbyggerne i nordre hvilke avgrensninger som er gjort innenfor 

de ulike delene i oppdraget. Sosiologiske konsekvenser er for eksempel avgrenset til kun 

å gjelde barna sine konsekvenser, kom det frem i utvalg for oppvekst sitt møte. Vil slike 

avgrensninger kunne gi et «forenklet bilde» i forhold til virkeligheten? Ikke vet jeg, men 

jeg visste ikke om avgrensningen før det ble spurt spesifikt om det. Er det flere 

vesentlige avgrensinger?  

 

Jeg oppfatter det ikke sånn at representantene Tollan og Pabstdorff er likegyldige i 

forhold til utredningens metoder og fremdrift, men jeg håper at de anerkjenner at det 

finnes et stort forbedringspotensial i delingen av informasjon.  

 

Videre håper jeg at WSP anerkjenner at det er vanskelig å uttrykke følelser og 

engasjement skriftlig, selv med utstrakt brukt av CAPS LOCK, fargerike emojis, bannskap 

og mer eller mindre vellykkede allegorier. Man må ikke undervurdere styrken, ønsket og  

behovet for fysiske folkemøter; «padlet» kan man likevel bruke parallelt om man ønsker 

å strukturere informasjonen. Å kommunisere ansikt til ansikt er viktig for å forstå 

hverandre.  

Ved å bruke uttrykk som «høring» og «folkemøte» har man skapt en forventning hos 

folk. Det må ikke overraske noen at det er mye skuffelse og frustrasjon blant folk over 

opplegget som WSP forespeiler.  

Når det i tillegg informeres såpass generelt om hvordan slike møter foregår i praksis, 

oppstår det usikkerhet og frustrasjon som kunne vært unngått med bedre 

kommunikasjon.  

 

Det vil være en del mennesker som ikke vil få sagt sitt gjennom dette opplegget.  

Noe vil være alt for personlig til å deles med alle, anonymt eller ikke. 

Noen, særlig eldre, er ikke vant til å bruke digitale hjelpemidler som «Teams» og 

«Padlet». Det er laget et opplegg for at disse skal kunne møte opp på skolene og få hjelp 

til å skrive inn sine innspill, men disse invitasjonene er sendt via internett..   

Det blir litt som å ringe rundt til folk med telefonskrekk for å spørre om de trenger hjelp.  

 



De videre høringene etter at denne rapporten foreligger må foregå ansikt til ansikt, 

bygdefolk og politikere. Corona er ingen hindring; vi har store og romslige jorder. Det 

handler om å stå for sin politikk, og møte dem man ønsker å lede. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Vedlegg 8 
 

 

Post-its og penn. 
 

 

Post-it lapper: Dette er for alle praktiske formål en "padlet" anno gamledager. 

Folkemøtene som skulle gi alle muligheten til å bli hørt er redusert ned til å skrive 

"digitale Post-it lapper", som henges opp på en digital tavle. 

Det man har på hjertet ut over 7 ledende spørsmål er det ikke rom for å formidle. 

Sender man inn noe utenom "padlet" er man ikke garantert at det blir med i vurderingen. 

E-poster og brev regnes som "bakgrunnsinformasjon" og leses i den grad det er relevant. 

Det hele oppleves utrolig begrensende. 

 

Vi skal være svært glade for at diverse historiske personer opp gjennom tidene ikke 

måtte begrense seg til å bruke Post-it lapper. 

Hadde for eksempel Marcus Thrane måttet bruke Post-its når han kjempet for husmenns 

rettigheter, allmenn verneplikt og allmenn stemmerett er vi usikre på om han hadde klart 

å kommunisere særlig effektivt. Samme gjelder for Martin Luther King: "I have a dream!" 

på Post-it lapper mangler litt av "trøkket" for å få budskapet gjennom. Winston Churchill 

hadde slitt med å mobilisere folket i krigsårene. Samme med Camilla Collett og Gina 

Krog i sitt arbeid.  

Hadde Einar Gerhardsen måttet fremføre budskapet i Kråkerøy-talen på Post-its, er det 

slett ikke sikkert landet vårt hadde sett ut som det gjør i dag. Men på den andre siden; 

Om Adolf hadde måttet nøye seg med Post-its hadde verden vært spart for mye lidelse. 

Det er svært vanskelig å få frem, og FØLE at man har fått frem, et viktig budskap når 

man ikke står ansikt til ansikt med menneskene man snakker til.  

For oss er budskapet om skolenes avgjørende rolle i våre bygder det viktigste budskapet 

vi har i 2020/21, og det må vi formidle i "padlet" innenfor gitte rammer.  

 

For å bøte på tidsbristen man opplever i et slikt møte, slik at alle rekker å skrive inn både 

følelser og meninger, ligger de digitale Post-it lappene og tavla åpen frem til slutten av 

mars. Man må bare vite hvordan man finner dem, og bruker dem. Det er bra, men ærlig 

talt ikke bra nok. Det er fortsatt bare Post-its. 



 

Vi får bare inderlig håpe at fremtidens skole er bedre enn fremtidens måte å gjennomføre 

folkemøter på. Vi kan ikke gi denne prosessen ståkarakter. Denne prosessen burde aldri 

vært gjennomført med begrensningene som foreligger nå. For mange mennesker er 

berørte, og løsningen som er valgt har store svakheter.  

 

Innspillene som legges inn anonymt sier ingenting om hvilke av det 5 skolekretsene de 

ulike kommentarene stammer fra. Om noen er svært lite fornøyde på èn skole, kan en 

annen skole være strålende fornøyd. Forskjellene blir ikke synlige.  

Hva om noen ønsker å fremheve sin egen skole/bygd, på bekostning av andre? Hva skjer 

da? 

Det er nok en god grunn til at utvalg for oppvekst valgte å legge opp sin befaringsrunde i 

høst på èn skole av gangen. Da får man konsentrert seg om den akkurat da, i stedet for 

å samle alle anonyme innspill i ei gryte. Man vet hva man hørte hvor.  

 

Det er heller ingen kontroll på deltagerne på "padlet". Hvem som helst, fra hvor som 

helst i landet, kan gå inn og mene noe om prosessen i bygda vår: Mao det kan godt sitte 

folk i Brumunddal og legge inn at "det går helt fint å legge ned alle skolene i nordre.."  

Eller vi kan få drahjelp av slekta på andre siden av landet til å bevare spørsmålene. 

 

Hvordan blir det å formidle noe personlig? Det er begrenset hvor anonym man er i et lite 

lokalmiljø, og om man har råd til å ta den sjansen. Glem aldri at det er og blir 

menneskers liv man berører her, og deres mulighet til å leve slik de ønsker.   

 

Som en anonym respondent svarte på FAU-undersøkelsen; "Hvor seriøst er dette når 

man kan sende inn flere svar?" At FAU ikke er eksperter i å gjennomføre anonyme 

undersøkelser på en profesjonell måte er tilgivelig, men at et av verdens største 

utredningsselskaper ikke klarer det bedre er ikke tillitsvekkende. Den som påberoper seg 

å være ekspert i pedagogikk og kommunikasjon burde forstå at dette er svakt.  

Tiden er ikke helt moden for digitale høringsprosesser med verktøyene vi bruker her. 

 

Hvorfor er det ingen på politisk nivå som ser dette? Følger de ikke med, eller vil de ikke 

se? Er det for ubehagelig å ta i? Eller tjener det en agenda å la være? 

Er det i bunn og grunn noe annerledes enn å ha en rørlegger på besøk som du plutselig 

ser at legger opp rør på helt andre steder enn han har fått beskjed om? Lar vi han drive 

på da, eller sier vi, vennlig men bestemt, ifra at: "Hei, det var her borte du skulle 

montere rør". Vi tviler på at rørleggeren blir særlig sint, kanskje litt avhengig av hvordan 

du snakker til han. 

Er det litt typisk norsk? Vi bestiller saftig og mør biff ut fra bildene i menyen, men får 

servert en seig skosåle. Men klager vi? Nei, det er ubehagelig. Noen er til og med redde 

for at kokken skal spytte i maten. Best å holde kjeft. Tryggest. Vi bare takker for maten, 

betaler regninga, og skryter til og med av kokken. Så drar vi hjem og klager til venner og 

familie. Kokken tror fortsatt at han er flink han... og nestemann får servert det samme. 

 

Men folkens, det H, AP og SV vil gjøre her påvirker OSS. VÅRE barn. VÅR bygd. VÅRE 

drømmer. VÅRE ønsker. VÅRE lag og foreninger. VÅRE investeringer. VÅR hverdag. VÅR 

tid. VÅR rett til leve sånn vi planla og ønsket å leve når vi bosatte oss her.  

Det er ingen fancy ord og definisjoner som endrer på det faktum at vi også er en del av 

denne kommunen. Vi har også krav på vår del av tjenester, investeringer, kulturtilbud 

mm.  

Politikere skal fordele goder til hele kommunen, ikke fokusere på noen få steder, og gi 

opp andre steder. Har de en plan for oss etter nedleggelser, eller må vi bare innse at de 

har gitt oss opp?  

De som mener at alt må være helt likt overalt rir bare prinsipper uten å ta hensyn til 

ulike menneskers, og ulike steders, ulike forutsetninger. «Eneste måten å behandle noen 

likt på, er å behandle dem ulikt»  

Vi har ikke alt de har andre steder her oppe i nordre, men vi har skolene og aktivitetene 



som er forankret rundt dem. I kke ta det fra oss! Det er en forsvinnende liten pris å
betale i forhold t il verdien det skaper. Det er en invester ing i fremt iden. I kke bare
bevare, men utv ikle. I kke bare rive ned, m en bygge opp.

Tim ingen kunne knapt ha vært verre her:
-Sykehussaken er ikke landet ennå (m en det ser lyst ut for Moelv?)
-Vi aner ikke et terv irkningene av den globale pandemien ennå (den største kr isen vi har
ståt t i siden 2.verdenskrig)
-Trenden, i betydningen «det siste nye», er at folk ønsker seg akt ive liv, i nærheten av
naturen, t rygghet og arm slag.
-Velv illige og frem overlente arbeidsgivere gir m uligheter v i ikke hadde for bare ETT år
siden. Hjemm ekontor / Delvis hjem mekontor frister m ange: Grip muligheten.
-Corona året har lagt begrensninger på prosesser og ram m er.
-Valget t il høsten kan kom me t il å v ippe i en retning som kan styrke kom muneøkonom ien
betraktelig. Det som er bestemt nedlagt i mellomt iden er tapte muligheter.
Her m å vi “spend som e money to make some money” om ikke de samm e bygdene skal
bli økte kostnader for komm unen på lang sikt . I ngen skoler ellers i komm unen “ lider” av
det te; De er allerede godt rustet i følge polit ikerne.
Polit ikk er å styre sam funnsutviklingen, ikke å gi et ter for negat ive t render .

Det forblir vår faste overbevisning at for å t ilføre nye ressurspersoner t il våre fine
bygder, som vil leve her , j obbe her, føde og oppfostre barn her, og være m ed å utvik le
bygdene våre, og kom m unen forøvrig, t renger vi:
1) Arbeid.
2) Bolig.
3) Skole, SFO og barnehage.
4) Fr it idsakt iviteter.
5) Gode naboer.
6) Forutsigbarhet .
Jo mer m an fjerner fra denne list a, j o vanskeligere blir det å beholde resten av lista.

Hilsen
Anya Bratberg
Cam illa Storlien
Lillian Baardseth Sollid
Tom Åge Sollid

Kopi:
Postmottak@ringsaker.kommune.no
Ringsaker Blad
Ringsaker Kommunestyre

Vedlegg 9:
Lars Svendstad sitt svar til meg og Christian Haugen sitt svar til Svendstad.

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Christian Haugen

mailto:chaugen@online.no
https://epost.telenor.no/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=36799&_action=show#add


Til Lars Svendstad

Kopi til

Ole Christian Barli , Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug
, Lene Kristine Eikeland , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen , Karianne Pettersen
Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen Jansrud , Anne Lene
Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund Lundberg , Kjerstin Lundgård , Dyveke
Irene Dufseth Lundsæter , Elna Løvstuen , Anne-Lise Melbye , Rune Melgalvis

, Anne Miklavic 19 flere ...

Dato 22.03.2021 10:17
Jeg må si at dette var en litt underlig e-post. Den ser ut til være skrevet som en reaksjon på eposten
fra Tom Åge Sollid fra Nordre Ringsaker, som har legt ved et leserbrev, signert Anya Bratberg, Camilla
Storlien, Lillian Baardseth Solli og Tom Åge Sollid.

At diskusjon om kommuneøkonomi kobles opp mot utredningen er vel strengt tatt et sidespor. Å vise
til antall Robek-kommuner i de første åra av 2000-tallet fordrer nok en noe grundigere analyse
enn en påstand om at kommuneøkonomien generelt var dårligere under den rød-grønne regjeringen
på grunn av regjeringens politikk. Det var blant annet en del kommuner som fikk unngjelde for svært
risikofylte og dårlige investeringer etter å solgt eierandeler i energiselskaper.

Så til det som bekymrer meg ved leserinnlegget fra de 4.
Det føyer seg inn i en bevisst (?) strategi for å undergrave integritet og status til WSP, som skal
konsekvensutrede ulike sider og alternativ ved skolestrukturen i Nordre. Jeg følger med på FB-sida til
"Ja til levende bygder", og det nærmest oser av mistillit til den jobben som utrederne gjør. Jeg hadde
håpet at man ville la WSP arbeide i ro og mak med utredningen, for deretter å ta debatten. I stedet
gjøres alt for å påvirke utrederne. Jeg synes nesten at det er litt uredelig.

At enkelte av kommunestyrets representanter også kommer med utfall mot administrasjonen gjør
ikke situasjonen noe bedre. Et sitat fra en kommentar på FB fra Helge Vestheim: "Sammen med
rådmanens evige press og ønske om å legge ned skolen" (Fagernes).

Det er veldig fristende å kaste seg inn i debatten, men det får vi rikelig med anledning til til høsten.
Var ikke hensikten med en ekstern utredning å få noen til å se saken med "objektive "øyne?
Jeg er overbevist om at Anita og Odd Amund gjorde en solid jobb da de valgte WSP til å gjøre
utredningen. Stadige utfall og kritikk svekker tilliten til WSP, og er også indirekte en kritikk av de to.
Det synes jeg ikke noe om!

Min oppfordring nå er vi som kommunestyrerepresentanter ikke lar oss friste til å skrive innlegg eller
kommentere innlegg på sosiale media i denne saken før vi får utredningen på bordet. Og sjøl da er
vel egentlig vår arena kommunestyret. Men det må sjølsagt være anledning til å flagge standpunkt og
argumentere for det når saken er oppe igjen i den offentlige debatten.

Med ønske om en god, koronafri påske til dere alle.

Christian
---
Mvh
Christian Haugen
tlf +47 41203210
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Den 22.03.2021 00:20, skrev Lars Svendstad:
Hei!
Jeg ser at dere tror at kommuneøkonomien vil kunne vippe i en retning til det bedre ved valget til
høsten. Da forstår jeg det slik at dere tror det skjer hvis det skulle bli en annen regjering.
Det har jeg liten eller ingen tro på vil bli bedre.
Den rødgrønne regjeringen som var fra 2005 til 2013 bestod av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.
Da var antall Robekkommuner ca. 45 kommuner i snitt. I 2020 var det 12 Robekkommuner.
Dette med Robekkommuner er en god indikasjon på hvordan kommuneøkonomien er, og som dere
ser er det vesentlig endret til det langt bedre. Det beviser at kommuneøkonomien er styrket.
Selvsagt vil det være slik at de fleste kommuner ønsker seg bedre økonomi. Det er selvsagt noe jeg
kunne ønske også og sikkert de fleste i kommunen. Det er alltid slik at det må gjøres prioriteringer i
kommuneøkonomien som en gjør i de flestes privatøkonomi.
Husk at det hjelper lite å få flere millioner ekstra for en kommune hvis ikke pengene blir disponert
riktig eller at det blir foretatt prioriteringer i riktig rekkefølge.
Hva er det som tilsier at kommuneøkonomien med en eventuell ny regjering skal bli noe bedre?
Lars Svendstad
Ringsaker FrP
Få Outlook for Android

Vedlegg 10
Bernt Torp sitt svar til Lene Eikeland
Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Bernt Egil Torp

Til Lene Kristine Eikeland

Kopi til

Christian Haugen , Lars Svendstad , Ole Christian Barli , Juliane Bergersen
, Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen
, Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen
Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund Lundberg
, Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Elna Løvstuen , Anne-
Lise Melbye , Rune Melgalvis 19 flere ...

Dato 22.03.2021 12:02
Jeg synes Christian Haugen oppsummer godt her.

La meg likevel få kommentere kort.
Rådmannen har i sine gjennomganger for kommunestyret vist hvordan vår kommune har fått stadig
større økonomiske utfordringer.

Dette er jo hele bakgrunnen for at vi så og sin hvert år, gjennomfører omorganiseringer og
nedskjæringer.
Det er også grunnen til «vekst og utvikling» og særlig fokus på å øke innbyggerantallet.

Hvis man leser rapporter om hva kommunenen rundt i landet har gjort, for å komme vekk fra listen
over kommuner som må ha styringshjelp fra staten,
så er det nettopp kutt i velferdsgoder, oppgi nye investeringer, utsettelse av vedlikehold og
nedleggelser av grendeskoler som går igjen.
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Med tanke på det siste, er det derfor liten hjelp å hente i skolestruktursaken, at vi får færre Robek-
kommuner.

Jeg klarer derfor ikke å se at det har vært en styrkning av kommuneøkonomien for alle landets
kommuner, all den tid vår egen administrasjon og KS sier helt noe annet.

Her er en rapport fra Econ som begynner å bli gammel, men problemstillingene har ikke endret seg.
https:/ /www.ks.no/contentassets/145b9cdb3bb84f73bd52150277352479/ rapport.pdf

Jeg satt å leste om Robek for kort tid siden, og særlig nedleggelse av små skoler går igjen de siste 10
årene som et innsparingstilltak.

https:/ / fjell-ljom.no/leder/ ikke-legg-ned-grendeskolene-na/19.1800

Derfor er ikke Robek i seg selv et mål for om kommunes tjenestetilbud blir bedre, men om
kommunen får bedre økonomistyring (les Budsjettbalanse).

Så er jeg enig med Haugen. La utvalget få gjøre sin jobb.

Riktig god påske! fra våryre kvarbergsvika! :-)

Vedlegg 11
Lars Svendstad sitt svar til Bernt Torp

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Lars Svendstad

Til Bernt Egil Torp , Lene Kristine Eikeland

Kopi til

Christian Haugen , Ole Christian Barli , Juliane Bergersen , Kai Ove Berg
, Arne Ingvar Dobloug , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen , Karianne Pettersen
Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen Jansrud , Anne Lene
Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund Lundberg , Kjerstin Lundgård , Dyveke
Irene Dufseth Lundsæter , Elna Løvstuen , Anne-Lise Melbye , Rune Melgalvis

, Anne Miklavic 18 flere ...

Dato 22.03.2021 12:55
Jeg har nok aldri hevdet at Ringsaker kommune har vært noen Robekkommune, heldigvis.

Nå sier Torp at det er blitt lagt ned skoler i de tidligere Robekkommuner. Det er mulig at det har
skjedd uavhengig av hverken det ene eller det andre.
Det kan ha vært forskjellige årsaker for det, og hvor mange skoler og kommuner gjelder det?

Nå er det kommunens økonomi som er en direkte årsak for skolenedleggelser i Ringsaker for å spare
vel 11 millioner, selv om Ringsaker ikke er noen Robekkommune.

Hva med betydningen av vekst og utvikling og velstand når det gjelder dette totalt sett?

https://www.ks.no/contentassets/145b9cdb3bb84f73bd52150277352479/rapport.pdf
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Jeg ønsker heller ikke å foreta noen særlig diskusjon rundt denne utredningen før vi har den på
bordet og at den blir behandlet politisk.

Denne saken håper og tror jeg sikkert at Oppvekstkomiteens medlemmer først og fremst nå har bra
innsikt i og følger opp saken på en god måte.

Lars

Vedlegg 12
Kjerstin Lundgård sitt svar til Lars Svendstad

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Kjerstin Lundgård

Til Lars Svendstad

Kopi til

Ole Christian Barli , Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug
, Lene Kristine Eikeland , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen , Christian Haugen
, Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen
Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund Lundberg
, Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Elna Løvstuen , Anne-Lise Melbye , Rune
Melgalvis , Anne Miklavic 19 flere ...

Dato 22.03.2021 13:16
Hei!
Det er alt gitt gode og riktige tilbakemeldinger på mailen som er sendt ut.
Christian Haugen formulerer det godt.

Engasjementet er stort og det er gode muligheter for å få gitt innspill. WSP som er valgt som ekstern
aktør må få muligheten til å utføre jobben sin..

Kjerstin

Vedlegg 13
Helge Vestheim sitt svar til Lars Svendstad

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Helge Vestheim

Til Lars Svendstad

Kopi til

Bernt Egil Torp , Lene Kristine Eikeland , Christian Haugen , Ole Christian Barli
, Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug , Jørn Eriksen

, Thomas Eriksen , Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby
, Nora Evensen Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund
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Lundberg , Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Elna
Løvstuen , Anne-Lise Melbye 20 flere ...

Dato 22.03.2021 15:35
Hvor mye økte egentlig verdiskapningen og "brutto kommunalprodukt" som følge
av skolenedleggelser på Nes? Oppnådde skolekretsene bedret livskvalitet, folkehelse og demografi,
eller må vi lete etter andre virkemidler enn skolenedleggelser for å få positiv utvikling på ?
For min del tror jeg ikke nedlegging av skoler i gir positiv vekst enn økt elevtall på skolene der
elevene blir omplassert, og vekst i kassa til de som kjører elevene i buss og drosjer.

Helge Vestheim

jfmf. brutto nasjonalprodukt

Vedlegg 14
Christian Haugen sitt svar til Lars Svendstad

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Christian Haugen

Til Helge Vestheim

Kopi til

Lars Svendstad , Bernt Egil Torp , Lene Kristine Eikeland , Ole Christian Barli
, Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug , Jørn Eriksen
, Thomas Eriksen , Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby
, Nora Evensen Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund
Lundberg , Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Elna
Løvstuen , Anne-Lise Melbye 20 flere ...

Dato 22.03.2021 15:42
Sjøl om det er fristende å svare på spørsmålene dine, Helge, så tar vi den debatten senere. La oss
vente å se hva som kommer av analyser i utredningen.
---
Mvh
Christian Haugen
tlf +47 41203210

Vedlegg 15
Rune Melgalvis svar til Christian Haugen

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Rune Melgalvis

Til Christian Haugen

Kopi til
Helge Vestheim , Lars Svendstad , Bernt Egil Torp , Lene Kristine Eikeland
, Ole Christian Barli , Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug
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, Jørn Eriksen , Thomas Eriksen , Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad
, Siv Mali Høyby , Nora Evensen Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken

, Odd Amund Lundberg , Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter
, Elna Løvstuen 20 flere ...

Dato 22.03.2021 16:21
Nå synes jeg at vi bør vente med videre synspunkter i skoledebatten til WSP har lagt fram
sin konklusjon. Anita og Odd Amund har engasjert WSP til å gjøre denne jobben. Hvis vi fortsetter i
dette sporet, kan det bli vondt verre. Håper dem kan få ro til å utføre sin del av jobben, så får vi ta
politisk til høsten. God påske til alle parter og partier.
Mvh
Rune Melgalvis

Vedlegg 16
Anne Miklavic sitt svar til meg

SV: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Anne Miklavic

Til Tom Aage Sollid , Christian Haugen

Kopi til

Lars Svendstad , Ole Christian Barli , Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne
Ingvar Dobloug , Lene Kristine Eikeland , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen
, Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen
Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund Lundberg
, Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Elna Løvstuen , Anne-
Lise Melbye , Rune Melgalvis 18 flere ...

Dato 23.03.2021 09:20
Takk . Tom Åge, for ditt solide svar.
Nå håper jeg de som evt svarer deg, svarer på det du etterspør. Sidespor bør tas politikerkollegaer i
mellom i et annet forum, vær så snill.

Med hilsen

Anne Miklavic
Mobil 99371565

Vedlegg 17
Helge Vestheim sitt svar til Anne Miklavic

Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Helge Vestheim

Til Anne Miklavic
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Kopi til

Tom Aage Sollid , Christian Haugen , Lars Svendstad , Ole Christian Barli
, Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne Ingvar Dobloug , Lene Kristine
Eikeland , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen , Karianne Pettersen Hoel , Trude
Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy
Kroken , Odd Amund Lundberg , Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth
Lundsæter , Elna Løvstuen 20 flere ...

Dato 23.03.2021 11:35
Slutter meg til Annes takk til Tom Åge Sollid for utmerket innlegg her. Budskapet er meget begripelig,
med mindre du har på sveisemaske eller er partiforpliktet til å misforstå. I den nye læreplanen er det
et viktig tema å lære barna selvstendig og kritisk tenking. Sånt sett er nok noen av oss forut for vår
tid. Jeg har forsøkt meg på kritisk tenkning og egne løsningsforslag i forhold til mange av rådmannens
utredninger, men uten særlig anerkjennelse for dette hos de som har "stivnet i stolen" i
kommunestyret. Et mindretall som tenke selvstendig og annerledes, attpåtil med mulighet til å treffe
blinken for framtida, vil gjerne være en trussel for det som den etablerte maktstruktur og maktkultur
vil forsøke å kvele. Har ikke sett at Ringsaker i særlig grad styres av innovative innspill fra de som har
makta.

Helge Vestheim

___________________________________________

Vedlegg 18
Min mail til kommunestyret #2
Re: Ang status på utredning av skolesaken

Fra Tom Aage Sollid

Til Christian Haugen

Kopi til

Lars Svendstad , Ole Christian Barli , Juliane Bergersen , Kai Ove Berg , Arne
Ingvar Dobloug , Lene Kristine Eikeland , Jørn Eriksen , Thomas Eriksen
, Karianne Pettersen Hoel , Trude Hustad , Siv Mali Høyby , Nora Evensen
Jansrud , Anne Lene Jonassen , Willy Kroken , Odd Amund Lundberg
, Kjerstin Lundgård , Dyveke Irene Dufseth Lundsæter , Elna Løvstuen , Anne-
Lise Melbye , Rune Melgalvis 19 flere ...

Dato 23.03.2021 07:49
Christian Haugen m/kolleger; Glimrende avledningsmanøver der! Nå slapp dere å ta stilling til noen
av de konkrete bekymringene vi hadde, men kunne istedenfor avfeie det hele som en bevisst strategi
for å undergrave utredningen. Hadde det ikke vært for min nesegruse respekt og beundring for
verdens nest eldste yrke ville jeg kalt det et politikersvar.

Mistenker dere at vi har en agenda? Vel, det kan jeg bekrefte høyt og tydelig at vi har; Vi ønsker å
bevare OG utvikle bygdene vi lever i. Skolene er en hjørnestein i den jobben. DET er agendaen.
Skjult? Neppe!

Hvis avstanden mellom innbyggerne og kommunestyret har blitt så stor at dere ikke evner å se helt
legitime bekymringer som angår WSP sitt arbeid så langt, da har vi vel alle krøpet så langt inn i de
mørke skyggene at alt håp om «samarbeid» bare er en fjern drøm?
Ser dere overhodet ingen problemer med det vi legger frem i denne E-posten?
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Ikke èn ting som kunne vært gjort bedre? 
Ingenting dere ønsker mer informasjon om? 
Noe dere vil undersøke nærmere? 
Tilliten til WSP er bare uforbeholden og komplett? 
 
Si meg; Har dere ikke tillit til oss? Stoler dere ikke stole på våre hensikter? Forstår vi ikke noe? Kan vi 
ikke noe? Vet vi velgerne rett og slett ikke vårt eget beste? 
Tenker dere da i så fall på den samme type tillit som dere nærmest forlanger at vi skal ha til dere, 
WSP og Rådmannen? 
Tillit må gå begge veier sies det. Den bygges opp over lang tid, og brytes ned på et øyeblikk. 
 
Oser det av mistillit til WSP synes dere? Har dere gjort en ærlig analyse grunnen til det? Det hadde 
vært interessant å høre om. Send gjerne over! 
Vel, det oser av mistillit og fordommer mot disse bygdene også. 
Hva i all verden har dere imot oss? Hvor kommer all mistilliten og fordommene fra? 
Er det noen enkeltpersoner i nordre som har tråkket dere på tærne i andre sammenhenger? 
Kan dere da i så fall, som voksne mennesker, vennligst ta det opp med vedkomne, og bli ferdig med 
det? Fort. 
Det sitter unger oppe i bygdene og ser mørkt på fremtiden fordi det henger en giljotin over alle 
planer og ønsker de har i livet. Skolen. Fotballaget. Jobben til mamma. Jobben til pappa. Ferien. 
Hjemmet. Vennene. Alt står på spill for dem hvis foreldrene ikke får hverdagen til å gå i hop. 
De har hatt et helt «ræva» år sosialt sett grunnet Corona, og så skal de ha dette i tillegg? 
For det er til barnas beste? 
 
Bare en idè ut av det blå; Hva med å jobbe sammen med menneskene som bor i nordre, fremfor å 
støte dem fra seg? Selv om det betyr å samarbeide med ett av partiene på den «andre siden»? 
Jeg undres hvor mange gode løsninger som er ofret på alteret i det politiske spillet? Dere vet det 
bedre enn meg. Har alle god samvittighet? 
 
Hvis dere ikke evner å legge nok krutt i den jobben som kreves så får vi gjøre det selv, men da vil vi ha 
deres drahjelp, og ikke bli motarbeidet på alle mulige måter. Å legge ned skolene er å skyte ned alt 
håp for å utvikle bygder til bærekraftige samfunn, uansett hva den kortsiktige gevinsten måtte være. 
Det er, unnskyld uttrykket, som å pisse i buksa for å holde varmen. 
 
Er det noen av dere som er interessert i å høre mer om vår opplevelse av WSP så langt, eller noe som 
helst annet jeg har luftet? Ikke nøl med å ta kontakt, så skal jeg etter fattig evne forsøke å hjelpe 
dere, uavhengig av parti. 
 
«Jeg er ikke sint, bare veldig veldig skuffet» 
  
  
Mvh 
Tom Åge Sollid 
(IKKE Lillian, Anya og Camilla denne gangen) 
  

 

 


	Konsekvensutredninger slaktes: RAPPORT: Halvparten av statens konsekvensutredninger holder for dårlig kvalitet, ifølge en evaluering fra Multiconsult. Multiconsult har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å vurdere kvaliteten på statens kon...
	Vedlegg 1:  Min mail til Odiin (WSP), purring på svar og Odiins svar på anmoding om møte.   SV: Ønske om møte
	SV: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER
	Vedlegg 4 Eikelands svar til Odiin, Heidi Helene Pabsdorff svar til Eikeland, Nina Elisabeth Tollans svar til Eikeland.  Re: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER
	Vedlegg 5
	Lene Eikeland svar og Heidi Helene Pabsdorff sitt svar.
	Sv: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER
	Vedlegg 6 Willy Kroken sitt svart til Utvalg for oppvekst og Nina Elisabeth Tollans sitt svar til Lene Eikeland
	Re: Angående utredning skolesaken WSP - HASTER
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Vedlegg 10 Bernt Torp sitt svar til Lene Eikeland
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Vedlegg 12 Kjerstin Lundgård sitt svar til Lars Svendstad  Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	SV: Ang status på utredning av skolesaken
	Re: Ang status på utredning av skolesaken
	Re: Ang status på utredning av skolesaken


