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Møtedato: 20.10.2021 
Møtested: Herredshuset, Moelv 
Møtetid: Kl. 11:00 
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Eventuelle forfall meldes til telefon 940 10 488 / ilo@ringsaker.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
Saker til behandling: 

Sak nr. Sakstittel Side 
060/21 Godkjenning av møteprotokoll  
061/21 Skolestrukturen i nordre Ringsaker - sluttbehandling  
062/21 2380 (Gammelgata 27-31 i Brumunddal) - detaljregulering - 

Sluttbehandling 
 

063/21 Investeringsrapport 1. halvår 2021  
 
Eventuelle tvil om habiliteten bes avklart med rådmannskontoret. 
 
 

Ringsaker kommune, 11.10.2021 
 
 
 

 Anita Ihle Steen  
 ordfører  
  Jørn Strand 
  rådmann 
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Forslag til generell forretningsorden for kommunestyret. 

 
1. 
Ved behandling av sakene gis medlemmer av kommunestyret inntil 3 minutter 
taletid.  Ingen får ordet mer enn to ganger til den enkelte sak. 

 
 

2. Replikk 
Det samlede replikkordskiftet er begrenset til 5 min.  Replikanten har 1 min 
taletid, og den som svarer 1 min. 

 
 Forretningsorden under behandling av  

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 og  
Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

1. 
Hvert av partiene og ordfører gis inntil 10 minutters taletid. Rekkefølge etter 
partistørrelse i kommunestyre. Ordføreren til slutt. 

• Arbeiderpartiet  
• Senterpartiet  
• Høyre  
• Pensjonistpartiet  
• Fremskrittspartiet  
• Miljøpartiet de grønne 
• Sosialistisk Venstreparti  
• Ringsaklista  
• Rødt 
• Ordfører 

 
2. Generell taletid 
Øvrige medlemmer av kommunestyret gis i denne saken 3 minutter taletid. 
Ingen får ordet mer enn to ganger til den enkelte sak. 
 
2. Replikk 
Det samlede replikkordskiftet er begrenset til 5 min.  Replikanten har 1 min 
taletid, og den som svarer 1 min. Replikk anvendes ikke under 10 minutters 
innleggene. 

 
Brumunddal den 8.12.2020 
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RINGSAKER KOMMUNE

 Godkjenning av møteprotokoll 

Sluttbehandles i:  Kommunestyret

ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 
21/6046 21/45495 K1-033, K3-&17 Inger Lise Østerhagen 
DokumentNR: 1 

Behandling: Dato: Saksnummer: 
Kommunestyret 20.10.2021 060/21 

Dokumenter: 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 15.09.2021 vedlegg 1 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 2209.2021 vedlegg 2 

Forslag til vedtak 
Protokoll fra kommunestyrets møte den  15.09.2021 godkjennes. 
Protokoll fra kommunestyrets møte den  22.09.2021 godkjennes. 

Råmannen i Ringsaker, 11.10.2021 

Jørn Strand 



RINGSAKER KOMMUNE 
 
 
 

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 
 
Møtedato: 15.09.2021 Møtetidspunkt: 12:00 - 15:00 
Møtested: Herredshuset, Moelv Fra/til saksnr.: 049/21 – 050/21 
 
Følgende medl. møtte Parti 
Anders Nybakken AP 
Anita Ihle Steen AP 
Anne Lene Jonassen  AP 
Arne Skarseth AP 
Bernt Egil Torp AP 
Erling Segelstad AP 
Jon Rusten AP 
Juliane Bergersen AP 
Jørn Eriksen AP 
Karianne Pettersen Hoel AP 
Nina Elisabeth Tollan AP 
Rune Melgalvis AP 
Siv Mali Høyby AP 
Willy Kroken AP 
Elna Løvstuen FRP 
Lars Svendstad FRP 
Heidi Helene Pabsdorff H 
Kai Ove Berg H 
Roar Wien H 
Thomas Eriksen MDG 
Helge Vestheim PP 
Anne Miklavic SP 
Anne-Lise Mellbye SP 
Arne Ingvar Dobloug SP 
Kjersti Røhnebæk SP 
Marte Røhnebæk SP 
Odd-Amund Lundberg SP 
Ole Kristian Barli SP 
Per Sandbakken SP 
Tormod Skaare SP 
Christian Haugen SV 
 
Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte  Parti 
Atle Strand AP Shahnaz Khani AP 
Kjerstin G. Lundgård AP Reidar Bækkevold AP 
Kristian Sylliåsen AP Anne Marie Pettersen AP 
Nora Evensen Jansrud AP Jan Olav Tuterud AP 
Lene Kristine Eikeland PP Jan Ove Andersen PP 
Katrine Jakobsen Solberg Arnkværn RL Hans Kristian Arnkværn RL 
Trude Hustad SP Amund Bø SP 
  Asle Skogstad H 



 
Fra adm. møtte 
Rådmann Jørn Strand 
Assisterende rådmann Espen Hvalby 
Strategisjef Alf Thomassen 
Bygg- og eiendomssjef Petter Granum 
Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud 
Barnehagerådgier Kristin Sæta 
      
 
 
Diverse merknader: 
I varaordfører Atle Strand (Ap) sitt fravære ble det etter forslag fra ordfører Anita Ihle Steen (Ap) 
enstemmig valgt Siv Mali Høyby (Ap) som sette varaordfører. 
 
 
Rrepresentanten Kai Ove Berg (H) ble innvilget permisjon fra kl. 13:10 og forlot møtet før votering i 
sak nr. 049/21.  
Representanten Asle Skogstad (H) trådte inn i møtet, og møtet var fulltallig. 
 
 
  



049/21 : REGULERINGSPLAN FOR MOELV SYKEHJEM - SLUTTBEHANDLING, OG 
BEHANDLING AV INNBYGGERFORSLAG ETTER KOMMUNELOVENS § 12-1. 
 
Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslag til detaljreguleringsplan for Moelv 
sykehjem slik det framgår av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan datert 
20.05.2021. 
Med hjemmel i kommuneloven §12-1 tas ikke innbyggerinitiativ 01.02.2021 til følge, med 
begrunnelse gitt i dette saksframlegget. 
 
 
15.09.2021 Kommunestyret 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer 
 
KST - 049/21 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslag til detaljreguleringsplan for Moelv 
sykehjem slik det framgår av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan datert 
20.05.2021. 
Med hjemmel i kommuneloven §12-1 tas ikke innbyggerinitiativ 01.02.2021 til følge, med 
begrunnelse gitt i dette saksframlegget. 
 
 
050/21 : NYTT SYKEHJEM MOELV  - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60805 bygging av nytt sykehjem i Moelv slik det 
fremgår av saksfremlegget med tilhørende vedlegg. 

2. Det godkjennes et revidert totalt kostnadsoverslag stort 404,657 mill. kroner med 
tilhørende finansieringsplan for prosjekt 60805 nytt sykehjem i Moelv. 

3. Det godkjennes et samlet kostnadsoverslag på 18,75 mill. kroner for prosjekt 60636 
Barnehagetilbud i Moelv, med tilhørende finansieringsplan som beskrevet i saksfremlegget. 

4. Det godkjennes et samlet kostnadsoverslag på 10,791 mill. kroner for prosjekt 60809 
Ombygging av Parkvegen, med tilhørende finansieringsplan som beskrevet i 
saksfremlegget. 

5. Det godkjennes et samlet kostnadsoverslag på 1,5 mill. kroner for prosjekt 60919 
ombygging av vaskeri på Tømmerli, med tilhørende finansieringsplan som beskrevet i 
saksfremlegget. 

6. Økningen i kostnadsoverslagene innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
som beskrevet i saksfremlegget. 

 
 
15.09.2021 Kommunestyret 
 
Epost fra Aksjonsgruppa nytt sykehjem Moelv v/Sjur Johannes Alhaug og fra Aksjonskomiteen 
v/Magne Bergseth ble sendt ut før møtet. 
 
 



Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Arne Ingvar Dobloug, SP, på vegne av SP, FrP og PP; 
 
 

1. Saken om nytt sjukehjem i Moelv utsettes. 
2. Det utredes bygging av nytt sjukehjem på tomt i Jensstuvegen. 

 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Kai Ove Berg, H; 
 

1. Det gjøres en vurdering om det er mulig å finne en løsning for bringing og henting av barn i 
Moelv barnehage i tilknytning til området der det er tiltenkt utvidelse av parkeringsplass 
brannstasjon.  
Det gjøres vurdering om Parkvegen kan stenges for gjennomkjøring av tungtransport. 

2. Det arbeides raskt med å etablere løsning for veikrysset Jensstuvegen/ Åsmarkvegen. 
3. Det gjøres en vurdering knyttet til byggehøyder og om det er mulig å senke bygget 

ytterligere. 
 

 
Tilleggsforslag, foreslått av Thomas Eriksen, MDG 
 
 

1. Det må være solceller plassert på det nye sjukehjemmet. 
2. Heisen siden av helsetrapp må kunne være i drift 24t i døgnet for å sikre at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne kan komme seg enkelt frem. 
3. Rådmannen utreder fremtidig muligheter for utvidelse av sansehager knyttet til det nye 

sjukehjemmet. 
 
 
Votering: 
Det ble votert alternatvt over rådmannens innstilling og forslag fremmet i møtet av Arne Ingvar 
Dobloug (Sp).  
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer. 
 
Forslag fremmet i møtet av Kai Ove Berg (H) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet i møtet av Thomaas Eriksen (MSG) ble punktvis votert slik: 
Punkt 1 fikk 12 stemmer og falt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 fikk 8 stemmer og falt. 
 
 
KST - 050/21 
Vedtak: 

1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60805 bygging av nytt sykehjem i Moelv slik det 
fremgår av saksfremlegget med tilhørende vedlegg. 

2. Det godkjennes et revidert totalt kostnadsoverslag stort 404,657 mill. kroner med 
tilhørende finansieringsplan for prosjekt 60805 nytt sykehjem i Moelv. 

3. Det godkjennes et samlet kostnadsoverslag på 18,75 mill. kroner for prosjekt 60636 
Barnehagetilbud i Moelv, med tilhørende finansieringsplan som beskrevet i saksfremlegget. 

4. Det godkjennes et samlet kostnadsoverslag på 10,791 mill. kroner for prosjekt 60809 
Ombygging av Parkvegen, med tilhørende finansieringsplan som beskrevet i 
saksfremlegget. 



5. Det godkjennes et samlet kostnadsoverslag på 1,5 mill. kroner for prosjekt 60919 
ombygging av vaskeri på Tømmerli, med tilhørende finansieringsplan som beskrevet i 
saksfremlegget. 

6. Økningen i kostnadsoverslagene innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
som beskrevet i saksfremlegget. 

7. Det gjøres en vurdering om det er mulig å finne en løsning for bringing og henting av barn i  
MoelvMoelv barnehage i tilknytning til området der det er tiltenkt utvidelse av 
parkeringsplass brannstasjon. Det gjøres vurdering om Parkvegen kan stenges for 
gjennomkjøring av tungtransport. 

8. Det arbeides raskt med å etablere løsning for veikrysset Jensstuvegen/ Åsmarkvegen. 
9. Det gjøres en vurdering knyttet til byggehøyder og om det er mulig å senke bygget 

ytterligere. 
10. Heisen siden av helsetrapp må kunne være i drift 24t i døgnet for å sikre at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne kan komme seg enkelt frem 
 

 
 
Ringsaker kommune, 16.09.2021 
 
 
 
Anita Ihle Steen 
ordfører 

Inger Lise Østerhagen 
       sekretær 

 
 



RINGSAKER KOMMUNE 
 
 
 

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 
 
Møtedato: 22.09.2021 Møtetidspunkt: 11:00 - 14:35 
Møtested: Herredshuset, Moelv Fra/til saksnr.: 051/21 – 059/21 
 
Følgende medl. møtte Parti 
Anders Nybakken AP 
Anita Ihle Steen AP 
Anne Lene Jonassen  AP 
Arne Skarseth AP 
Atle Strand AP 
Bernt Egil Torp AP 
Erling Segelstad AP 
Jon Rusten AP 
Juliane Bergersen AP 
Jørn Eriksen AP 
Karianne Pettersen Hoel AP 
Kjerstin G. Lundgård AP 
Nina Elisabeth Tollan AP 
Nora Evensen Jansrud AP 
Rune Melgalvis AP 
Siv Mali Høyby AP 
Willy Kroken AP 
Elna Løvstuen FRP 
Lars Svendstad FRP 
Heidi Helene Pabsdorff H 
Kai Ove Berg H 
Roar Wien H 
Thomas Eriksen MDG 
Helge Vestheim PP 
Arnulf Hustad R 
Anne Miklavic SP 
Anne-Lise Mellbye SP 
Arne Ingvar Dobloug SP 
Kjersti Røhnebæk SP 
Marte Røhnebæk SP 
Odd-Amund Lundberg SP 
Ole Kristian Barli SP 
Per Sandbakken SP 
Tormod Skaare SP 
Christian Haugen SV 
 
Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte  Parti 
Kristian Sylliåsen AP Anne Marie Pettersen AP 
Lene Kristine Eikeland PP Jan Ove Andersen PP 
Katrine Jakobsen Solberg Arnkværn RL Hans Kristian Arnkværn RL 
Trude Hustad SP Jonas Vikran Hagen SP 



 
Fra adm. møtte 
Rådmann Jørn Strand 
Assisterende rådmann Espen Hvalby 
Strategisjef Alf Thomassen 
Plansjef Anne Gunn Kittelsrud 
Teknisk sjef Tor Simonsen 
 
      
 
 
Inhabile Sak Følgende varamedl. møtte 
Arne Ingvar Dobloug 052/21   
 
 
Diverse merknader: 
Administrerende direktør, HIAS, Grethe Olsbye orienterte først i møtet om gjennvinnigsstasjoner, 
avtaler og økonomi. 
 
 
Sak nr. 059/21 ble trekt av ordfører fra sakslista da denne ble sluttbehandlet i valgstyret og skal ikke 
behandles i kommunestyret. 
 
 
  



051/21 : GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt som innstilt. 
 
KST - 051/21 
Vedtak 
Protokoll fra kommunestyrets møte den  16.06.2021 godkjennes. 
 
 
 
052/21 : REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDE VED DANSERÅSEN - SLUTTBEHANDLING 
 
PU - 077/21 
Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtas reguleringsplan for Danseråsen hytteområde 
med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle dokument datert 27.8.2021.   
 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Representant Arne Ingvar Dobloug (Sp) ble vedtatt å være inhabil og forlot møtet under behandling 
av saken. 
Det var 38 representanter til stede i møtet. 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Christian Haugen, SV;  
 

1. Adkomst til hytteområdet bør være universelt utformet. 
2. Ved planlegging av den enkelte hytte bør det være mulig å tilpassse krav til universell 

utforming. 
 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Helge Vestheim, PP; 
 

1. Hyttene må senkes så nært terreng som mulig i bakkant,  for å tilpasse det visuelle i 
omgivelsene. 

2. Det som framstår som åpent rom mellom synlige søyler må kles inn med naturfarget 
treverk. 

3. Det innlemmes et krav om at det ved fremtidig hugst, etter at plantefeltet er vokst, må stå 
igjen minst så mye skog at dette som hytter i skogen og ikke som hytter på et hogstfelt. 

 
 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet av Cristian Haugen, (SV) fikk 4 stemmer og falt. 
Forslag fremmet i møtet av Helge Vestheim (PP) ble votert punktvis slik: 
Punkt 1 fikk 4 stemmer og falt. 
Punkt 2 fikk 4 stemmer og falt. 
Punkt 3 fikk 4 stemmer og falt. 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 37 mot 1 stemmer.  



 
KST - 052/21 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtas reguleringsplan for Danseråsen hytteområde 
med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle dokument datert 27.8.2021.   
 
 
 
053/21 : KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2022-2035 - FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM 
 
FSK - 076/21 
Innstilling til kommunestyret: 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel fastsettes i tråd med plan- og bygningslovens § 11-
13, og slik det framgår av vedlegg 1, med nytt kulepunkt under kap. 5,2, sentrale spørsmål i 
planarbeid; 

· Hvordan oppnå en utvikling som fremmer best mulig grad av opplevd livskvalitet i hele 
kommunen. 

 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Kai Ove Berg, H; 
 
Følgende foreslås tatt inn i s. 17, pkt 5.4  
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 
 
• Hvordan styrke det regionale samarbeidet rundt Mjøsa med tanke på næringsutvikling? 
 
• Hvordan kan Ringsaker samspille med høyskole, fagskole og universitetsmiljøene i regionen for å 
heve nivået for høyere utdanning i Ringsaker. 
 
• Hvordan legge til rette for å styrke næringer med kompetansearbeidsdsplasser?  
 
• Hvordan tilrettelegge for framtidas arbeidsplasser, og være proaktive med tanke på behovet for 
raske omstillinger i bedriftenes organisering og arbeidsmønster?   
 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Kjersti Røhnebæk, SP; 
Foreslår tilleggspunkt kommunale føringer: 
- aktiv bygdeutvikling 
- utvikling i hele kommunen 
- bærekraftige vekstmål 
- fokus på grønne næringer med karbonbinding 
- bærekraft i utbygging, transport, landbruk og øvrige næringer 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Lars Svendstad, FrP; 
Det må legges til rette for spredt bosetting, og at nødvendig tjenestetruktur også legges til rette i 
distrikter. Det må være valgmuligeter for de som ønkserå etablere seg om det er bosetting eller 
arbeidsplasser for å skpe vekst og utvikling i hele kommunen. 



 
Endringsforslag, foreslått av Jonas Vikran Hagen, SP; 
Det systematiske arbeidet med økt læringsutbytte i barnehage og skole er nødvendig for å sikre at 
flere elever rustes til å fullføre videregående skole og motiveres til å ta yrkesfaglig- og høyere 
utdanning, og således skape en kultur for læring. 
 
Endringsforslag, foreslått av Helge Vestheim, PP; 
1.Kap.5.2, andre kulepunkt. Ordlyd endres fra Hvordan skape et aldersvennlig samfunn? til ”Hvordan 
skape en aldersvennlig kommune?” 

 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Anne Miklavic, SP; 
Punkt 5 endres ordlyd fra  «Hvordan stimulere til en positiv utvikling av bygdene som gir 
attraktivitet?» til «Hvordan sikre en positiv utvikling av bygdene som gir attraktivitet ?» 
 
Hvordan legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling i bygder og bygdesentra endres til  
«Hvordan sikre og stimulere til bærekraftig vekst og utvikling i bygdeprofil bygdesentra?» 
 
Tilleggsforslag, foreslått av Arnulf Hustad, R; 
Jobbe for å knytte sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen. 
 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet av Kai Ove Berg, H; 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4  ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet i møtet av Helge Vestheim, PP; 
Punkt 1 fikk 4 stemmer og falt. 
 
Forslag fremmet  møtet av Kjersti Røhnebæk, Sp; 
Punkt 1 fikk 15 stemmer og falt. 
punkt 2 fikk 17 stemmer og falt. 
Punkt 3 fikk 17 stemmer og falt. 
Punkt 4 fikk 16 stemmer og falt. 
Punkt 5 fikk 16 stemmer og falt. 
 
Forslag fremmet i møtet av Anne Miklavic, Sp; 
Punkt 1 fikk 18 stemmer og falt. 
Punkt 2 ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer. 
 
Forslag fremmet i møtet av Jonas Vikran Hagen, Sp, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet i møtet av Lars Svendstad, FrP, fikk 16 stemmer og falt. 
Forslag fremmet i møtet av Arnulf Hustad, R, ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt . 
 
KST - 053/21 
Vedtak: 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel fastsettes i tråd med plan- og bygningslovens § 11-
13, og slik det framgår av vedlegg 1, samt med følgende endring/tilleggspunkter: 



• Hvordan styrke det regionale samarbeidet rundt Mjøsa med tanke på næringsutvikling? 
• Hvordan kan Ringsaker samspille med høyskole, fagskole og universitetsmiljøene i regionen for 

å heve nivået for høyere utdanning i Ringsaker. 
• Hvordan legge til rette for å styrke næringer med kompetansearbeidsdsplasser?  
• Hvordan tilrettelegge for framtidas arbeidsplasser, og være proaktive med tanke på behovet 

for raske omstillinger i bedriftenes organisering og arbeidsmønster?  
• Hvordan legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling i bygder og bygdesentra endres til  

Hvordan sikre og stimulere til bærekraftig vekst og utvikling i bygdesentra? 
• Punkt 5 endres ordlyd fra  «Hvordan stimulere til en positiv utvikling av bygdene som gir 

attraktivitet?» til «Hvordan sikre en positiv utvikling av bygdene som gir attraktivitet ?» 
• Det systematiske arbeidet med økt læringsutbytte i barnehage og skole er nødvendig for å 

sikre at flere elever rustes til å fullføre videregående skole og motiveres til å ta yrkesfaglig- og 
høyere utdanning, og således skape en kultur for læring. 

• Jobbe for å knytte sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen. 
 
 
 
054/21 : ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FOR HIAS IKS - LÅNERAMME OG BRUK AV 
FJERNMØTER 
 
FSK - 068/21 
Innstilling til kommunestyret: 
Ringsaker kommunestyre vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Hias IKS: 
 
Selskapsavtalen for Hias §10 første setning første avsnitt skal ha følgende ordlyd; 
Selskapet kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene innenfor en samlet låneramme på 1.150 
mill. kroner. 
I §9 legges til en ny setning som nytt siste avsnitt; 
Representantskapets møter kan gjennomføres som fjernmøter.  
 
Endringen forutsetter likelydende vedtak i øvrige eierkommuner.  
 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KST - 054/21 
Vedtak: 
Ringsaker kommunestyre vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Hias IKS: 
 
Selskapsavtalen for Hias §10 første setning første avsnitt skal ha følgende ordlyd; 
Selskapet kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene innenfor en samlet låneramme på 1.150 
mill. kroner. 
I §9 legges til en ny setning som nytt siste avsnitt; 
Representantskapets møter kan gjennomføres som fjernmøter.  
 
Endringen forutsetter likelydende vedtak i øvrige eierkommuner.  
 



 
 
055/21 : FORSLAG TIL NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HAMAR, LØTEN, STANGE OG 
RINGSAKER KOMMUNE 
 
      
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KST - 055/21 
Vedtak: 
Revidert forskrift for om renovasjon i Ringsaker kommune, jf. vedlegg 1, vedtas. 
 
 
 
056/21 : NYVALG SOM FØLGE AV FLYTTING - DYVEKE IRENE DUFSETH LUNDSÆTER (RØDT) 
 
FSK - 077/21 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Det tas til etterretning at Dyveke Irene Dufseth Lundsæter (Rødt) trer ut av sine kommunale 
verv grunnet utflytting fra Ringsaker kommune. 

2. Det foretas slike nyvalg til plassene som har blitt ledige: 
a. Nytt medlem fra Rødt i Utvalg for Oppvekst: 
b. Nytt varamedlem SU Mørkved skole: 
c. Nytt medlem fra Rødt i styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel: 

 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Arnulf Hustad, RØDT 
Det foretas slike nyvalg til plassene som har blitt ledige: 

a. Nytt medlem fra Rødt i Utvalg for Oppvekst: Dordi Nygård 
b. Nytt varamedlem SU Mørkved skole: Dordi Nygård 
c. Nytt medlem fra Rødt i styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel: Terje K. Jektvik 

 
 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KST - 056/21 
Vedtak: 

1. Det tas til etterretning at Dyveke Irene Dufseth Lundsæter (Rødt) trer ut av sine kommunale 
verv grunnet utflytting fra Ringsaker kommune. 

2. Det foretas slike nyvalg til plassene som har blitt ledige: 
a. Nytt medlem fra Rødt i Utvalg for Oppvekst: Dordi Nygård 
b. Nytt varamedlem SU Mørkved skole: Dordi Nygård 
c. Nytt medlem fra Rødt i styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel: Terje K. 



Jektvik 
 
 
057/21 : NYVALG SOM FØLGE AV FLYTTING FRA RINGSAKER - HÅVARD HAGEBERG (MDG) 
 
      
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KST - 057/21 
Vedtak: 
 

1. Det tas til etterretning at Håvard Hageberg (MDG) trer ut av sine kommunale verv grunnet 
utflytting fra Ringsaker kommune. 

 
2. Det foretas slike nyvalg til plassene som har blitt ledige: 

 
· Varamedlem på fellesliste for AP, MDG og SV i Utvalg for omsorg: Hans Christian 

Medlien (MDG) 
· Varamedlem på fellesliste for AP, MDG og SV i Administrasjonsutvalget: Hans Christian 

Medlien (MDG) 
 
 
 
058/21 : NYVALG VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG 
 
FSK - 078/21 
Innstilling til kommunestyret: 
Som nytt første varamedlem i Utvalg for omsorg velges: 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Amund Lundberg, SP; 
Alle medlemmer flytter en plass opp. 
 
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Lars Svendstad, FrP; 
Som nytt varamedlem nr. 6 velges Marina Venstad, FrP 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KST - 058/21 
Vedtak: 
Varamedlemmene flytter en plass opp og som nytt femte varamedlem i Utvalg for omsorg velges: 
Marina Svendstad, Frp. 
 



 
 
 
059/21 : SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER FOR RØDT 
 
22.09.2021 Kommunestyret 
 
 
Saken utgår 
 
 
 
 
 
 
 
Ringsaker kommune, 11.10.2021 
 
 
 
Anita Ihle Steen 
ordfører 

Inger Lise Østerhagen 
       sekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
RINGSAKER KOMMUNE 

 
 
Tirsdag 14. september 2021 holdt kontrollutvalget møte fra kl. 0900 – 1400. 
 
Som medlemmer møtte: 
Katrine Jakobsen Solberg Arnkværn (RL), leder – fratrådte møtet kl. 1130 (etter sak 38). 
Lars Raknerud (Sp), nestleder 
Marit Elisabeth Gresseth (H) 
Roar Pedersen (SV)  
Kjerstin G. Lundgård (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Sverre Rudjord og leder for enhet Psykisk helse og 
rustjenester Inger Stende Kjelsrud (sak 38). 
Revisjon Øst IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen (sak 39).  
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, ass. rådmann, kontrollutvalgets medlemmer 
og varamedlemmer, Revisjon Øst IKS, Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og 
Gudbrandsdølen/Dagningen.  
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med utvalgsleder Katrine J. S. Arnkværn som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  
 
Det ble påpekt at saksliste og sakspapirer til møtet ikke var kunngjort på kommunes 
hjemmeside før møtet.  
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 35/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.06.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2021 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 36/2021 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

TESTAMENTARISKE GAVER  
 

Fra behandlingen: 
Mottatt henvendelse ble drøftet. Henvendelsen stiller spørsmål om 
gavemidlene blir benyttet etter hensikten og etterlyser åpenhet og 
informasjon om kommunens rutiner og praksis på området.  
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Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i henvendelsen inviteres rådmannen til å 
presentere: 

- Helhetlig oversikt over mottatte gavemidler/testamentarisk 
gaver i Ringsaker kommune, deres formål og 
regnskapsført saldo.  

- Rutiner for håndtering og bruk av mottatte gavemidler og 
arv. Hvordan fungerer rutinene i praksis? Hva er 
gavemidlene brukt til i 2020/2021. 

- Åpenhet og kommunikasjon omkring gavekonti og bruken 
av disse. 
 

 
 
SAK NR. 37/2021 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV PSYKISKE 

HELSETJENESTER 
 

Fra behandlingen: 
Hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens rapport, offentliggjort 
03.06.2021, ble gjennomgått og drøftet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester tar til 
orientering. 

 
2. Kontrollutvalget har merket seg Riksrevisjonens konklusjon 

som bl.a. peker lang ventetid for behandling og manglende 
behandlingstilbud for ungdom med psykiske problemer og 
rusproblemer i mange kommuner. 

 
 
 
SAK NR. 38/2021 KOMMUNENS TJENESTETILBUD INNEN PSYKISK HELSE 

OG RUS  
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Sverre Rudjord og leder for enhet Psykisk helse og 
rustjenester Inger Stende Kjelsrud orienterte og svarte på spørsmål.  
Følgende hovedtema ble berørt: 

 
• Historisk tilbakeblikk: 

- Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008 
(Kommunes tjenestetilbud ble styrket gjennom øremerkede 
midler, fra institusjonstjeneste til kommunal tjeneste, nedtak 
av tall senger i spesialisthelsetjenesten – en «stille» reform) 

- 2008: Etablering av Enhet for psykisk helse i Ringsaker 
kommune  

- 2010: Avviklet Parkveien, etablerte hjemmetjenester, 
samlokaliserte enheten i Brumunddal 

- 2012: Rustjenesten ble overført fra NAV til Enhet for 
psykisk helse og rus 

- 2015-2017: Etablerte 4 omsorgsplasser, opprettet 
psykososialt kriseteam, etablerte «nærbehandling for 
rusavhengige») 
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• Dagens organisering (45,85 årsverk, 16 døgnbemannede 
leiligheter, 8 boliger, behandlingsavdeling, nærbehandling for 
rus, dagtilbud)  

• Nærbehandling for rusavhengige (benytter anerkjent metode)  
• Psykososialt kriseteam 
• Aktivitetstilbud 
• Vedtaksbaserte aktiviteter 
• Samarbeidspartnere 
• Antall registrerte tjenestemottakere (2020: 928, prognose 

2021: 1200) 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet så har kontrollutvalget 
inntrykk av at Ringsaker kommune har et godt tjenestetilbud 
innen psykisk helse og rus og at man får mye ut av ressursene 
som er stilt til disposisjon. Kontrollutvalget vil særlig trekke 
frem kommunens kriseteam med døgnkontinuerlig 
tilgjengelighet som en viktig del av tjenesten.  
 

2. Kontrollutvalget er opptatt av man holder trykket oppe 
innenfor det forebyggende arbeidet, herunder forebygging av 
selvmord.  

 
 
 
SAK NR. 39/2021 JUSTERT PROSJEKTPLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
«PERSONVERN»  

 
Fra behandlingen: 
Utvalgsleder Katrine J. S. Arnkværn fratrådte møtet før behandling 
av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer. 
Nestleder Lars Raknerud tiltrådte som møteleder.  
 
Revisjon Øst IKS ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus 
Michaelsen orienterte om det bestilte prosjektet og gjennomført 
oppstartmøte mellom revisjonen og rådmannen/administrasjonen. 
Kontrollutvalget ble orientert om at kommunen nylig har etablert 
systemer og rutiner på området, og at det vil ta noe tid for å 
implementere dette i organisasjonen. Med bakgrunn i dette drøftet 
kontrollutvalget følgende alternativer for revisjonsprosjektet:  
  

1) Utsette prosjektet 
2) Dele prosjektet i to; gjennomføre problemstilling 1 og 3 nå, og 

problemstilling 2 om ett år. 
3) Utsette prosjektet, men gjennomføre en spørreundersøkelse nå   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Revisjonsprosjektet utsettes til 2022.  
 

2. Det overlates til revisjonen å vurdere når det vil være 
hensiktsmessig å igangsette prosjektet. Kontrollutvalget bes 
om å bli holdt orientert.  
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SAK NR. 40/2021 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

OPPFØLGING AV POLITISK VEDTAK OM BYGGING AV 
SYKEHJEM I TRE 

 
Fra behandlingen: 
Henvendelsen fra Ringsaker MDG ble gjennomgått og drøftet:  
 

Ringsaker MDG har vært i dialog med ordfører og forespurt 
rådmannen om hvorfor folkevalgt ikke har fått en sak om 
bygging av nytt sykehjem i tre i Moelv. Noe som ble vedtatt i 
kommunestyre ved budsjett håndtering i 2019. 
 
Vi mener dette er en sak til kontrollutvalget siden vedtaket ikke 
er fulgt opp av rådmannen, og det ikke finnes noe 
dokumentasjon på at kommunen har innhentet faglig råd om 
mulighetene til å bygge nytt sykehjem i tre. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Problemstillingen som reises, er om rådmannen har etterlevd 
kommunelovens krav (kl § 13-1) om forsvarlig utredning av 
saken om bygging av nytt sykehjem i Moelv. Påstanden er at 
bygging av nytt sykehjem i tre ikke er tilstrekkelig utredet og 
at saken ikke er fremlagt til politisk behandling.    
 

2. Kontrollutvalget mener spørsmålet om bygging av 
sykehjemmet i tre er vurdert av rådmannen som en del av 
behandlingen av saken. Om spørsmålet er tilstrekkelig utredet 
vil derimot være opp til kommunestyret å selv ta stilling til 
som ledd i sluttbehandlingen av saken i kommunestyret. 
Kommunestyret kan sende saker i retur til administrasjonen 
for en ny saksutredning dersom de for eksempel finner 
mangler ved fremlagte saksdokumenter. Det ligger utenfor 
kontrollutvalgets mandat å igangsette kontroll av 
forsvarlighetskravet i kommunelovens § 13-1 i pågående 
politiske saker og prosesser.  
 

 
 
SAK NR. 41/2021 STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2021 FRA REVISJON ØST  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Statusrapport for 1. halvår 2021 fra Revisjon Øst IKS tas til 
orientering.  
 

 
 
SAK NR. 42/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022  
 

Fra behandlingen: 
Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ansvar 100 000, tjeneste 
1100), fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 2 964 000 med 
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utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

 Konto Beløp 
1081  Godgjøring folkevalgte 143 000 
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 20 000 
1099 Arbeidsgiveravgift 23 000 
1101 Abonnementer og faglitteratur 17 000 
1116 Kommunal bevertning 7 000 
1150 Opplæring/kurs 37 000 
1160 Kjøregodtgjørelse  1 000 
1176 Reiseutlegg (ikke oppg.pl.) 1 000 
1370 Kjøp av tjenester fra andre (sekretærtjenester) 295 000 
1375 Kjøp av tjenester fra Revisjon Øst IKS 2 420 000 
1429 Betalt merverdiavgift (utgift) 74 000 
1729 Merverdiavgiftskompensasjon drift (inntekt) - 74 000 
 SUM KONTROLLUTVALGET 2 964 000 

 
 

 
 
SAK NR. 43/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 19.05.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 19.05.2021 tas til 
orientering.  
 

 
 
SAK NR. 44/2021 EVENTUELT 
 

Fra behandlingen: 
Følgende saker ble drøftet: 

1. Endring av møteplanen for 2021 
2. Henvendelse til kontrollutvalget om bl.a. håndtering av 

muntlige henvendelser og «muntlige tilsagn» i 
saksbehandlingen i byggesaker  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Vedr. møteplan 2021:  
Kontrollutvalgets møteplan for 2021 endres slik: 

• Møte den 28.09.2021 flyttes til tirsdag 26.10.2021. 
 
2. Oppfølging av henvendelse: 

Rådmannen/enhetsleder for Kart og byggesak inviteres til å 
orientere om:  

• Veiledningsplikten:  
Hvordan sikrer kommunen at den generelle 
veiledningsplikten (jf. forvaltningslovens § 11) 
etterleves i byggesaker. 

• Muntlige henvendelser:  
Hvilke rutiner har kommunen for håndtering av 
muntlige henvendelser i byggesaker, og hvordan sikres 
at muntlige samtaler ikke oppfattes som 
saksbehandling eller forhåndsgodkjenning?  
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SAK NR. 45/2021 REFERATSAKER 

 
Følgende saker ble referert: 
1. Revisjonsberetning – Beboerregnskap ved Rusletun  
2. Sakslister fra møter i Hias IKS 

- Møte 17/6-21 
- Møte 26/8-21 

3. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2021 – Kontrollutvalget  
4. Diverse avisartikler  
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 

 
Brumunddal, 14. september 2021. 
 
 
_________________________  
Katrine Jakobsen Solberg  
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Brumunddal, 14. september 2021. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Tirsdag 26.01.2021 kl. 0900  
• Tirsdag 16.03.2021 kl. 0900  
• Tirsdag 04.05.2021 kl. 0900  
• Tirsdag 01.06.2021 kl. 0900  
• Tirsdag 28.09.2021 kl. 0900 
• Tirsdag 14.09.2021 kl. 0900 – ny dato 
• Tirsdag 28.09.2021 kl. 0900  
• Tirsdag 26.10.2021 kl. 0900 – ny dato 
• Tirsdag 30.11.2021 kl. 0900 

 

Bestilte oppdrag fra Revisjon Øst IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

Personvern (KU-sak 39/2021, utsatt 
gjennomføring til 2022) 
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RINGSAKER KOMMUNE   

 
 
 
Skolestrukturen i nordre Ringsaker - sluttbehandling 
 

Sluttbehandles i: Kommunestyret 
 

 
 

ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 
21/3344 21/34844 K2-A20, K3-

&13 
Hanne Vandraas 

DokumentNR: 31     
 

Behandling: Dato: Saksnummer: 
Utvalg for oppvekst 15.09.2021 026/21 
Utvalg for oppvekst 27.09.2021 028/21 
Formannskapet 29.09.2021 081/21 
Kommunestyret 20.10.2021 061/21 

 
Dokumenter: 
WSPs rapport: Rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker Vedlegg 1 
Kommunikasjons- og medvirkningsplan Vedlegg 1.1 
Stedsanalyse lokalsamfunn Nordre Ringsaker Vedlegg 1.2 
K.sak 54/2020 Skolestruktur i Nordre Ringsaker Vedlegg 2 
Sak nr. 19/2020 i utvalg for oppvekst - Skolestruktur i Nordre Ringsaker Vedlegg 2.1 
Skolestruktur i Nordre Ringsaker Vedlegg 2.2 
Tilleggsdokument til politisk behandling Vedlegg 2.3 
Befolkningsutvikling Vedlegg 2.4 
Høringsuttalelser samlet PDF Vedlegg 3 
Brev om vedlikeholdsbehovet ved Åsen skole Vedlegg 4 
Brev om besøk på Lismarka skole Vedlegg 5 
Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Vedlegg 6 
 
Fakta/vurdering: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2019, ved k.sak 82/2019, budsjett 2020 og 
handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023. Det ble fattet følgende vedtak:  
 

«Skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali 
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgangen settes til 1. oktober 
2020. Gjennomgang av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, ansatte, 
elever og foreldre.» 

 
Det ble gjennomført en administrativ utredning som grunnlag for sak til politisk behandling. I 
forbindelse med utredningen avholdt administrasjonen møter med foreldrerådenes arbeidsutvalg 
(FAU), elevrådene og ansatte på de involverte skolene. Administrasjonens utredning ble lagt fram 
til politisk behandling i utvalg for oppvekst 3.6.2020 i sak 16/2020. 
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I forbindelse med den politiske behandlingen gjennomførte utvalg for oppvekst befaring ved de 
aktuelle skolene, der utvalget møtte representanter for skoleledelsen, tillitsvalgte, FAU og elevråd. 
I tillegg til dialogen gjennom møter, kom det en rekke skriftlige innspill som fulgte den politiske 
behandlingen. 
 
Saken skulle sluttbehandles i kommunestyrets møte den 21.10.2020, ved k.sak 54/2020. I møtet 
ble det fremmet et utsettelsesforslag, og dette fikk flertall. Vedtaket lød som følger: 
 

Saken utsettes. 
Det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og offentlig høring i saken. 
 

Det ble deretter utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelse av konsekvensutredning. Dette 
ble behandlet i formannskapets møte den 11.11.2020, ved f.sak 101/2020, der det ble fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Konkurransegrunnlaget godkjennes slik det framgår av vedlegg 1. 
2. Ordfører og leder for opposisjonen får fullmakt til å velge leverandør. 
3. Det settes av en ramme på 1 mill. kroner til utredningen. Beløpet reguleres inn i budsjett 2021 

i forbindelse med 1. tertial 2021. 
 

Innspill fremmet i møtet legges med saken til valgt leverandør. 
 

I henhold til vedtaket ble det utlyst en anbudskonkurranse, og det kom inn flere tilbud. Etter en 
helhetsvurdering ble det inngått avtale med WSP om konsekvensutredning av skolestruktur i 
nordre Ringsaker. Valg av leverandør ble gjort av ordfører Anita Ihle Steen (AP) og leder av 
opposisjonen Odd-Amund Lundberg (SP). Det vises til f.sak 101/2020 for detaljer om 
konkurransegrunnlaget. 
 
WSP er et internasjonalt rådgivingsselskap med mer enn 50.000 medarbeidere i 40 land. I Norge 
har selskapet totalt rundt 650 ansatte. De satser tungt på skoleplanlegging og har erfaring fra en 
lang rekke skolestrukturutredninger over hele landet. De hadde satt sammen et team der alle 
hadde erfaringer fra tidligere skolestrukturutredninger. 
 
WSP utredet tre alternativer: 

· Alternativ 0: Eksisterende skolestruktur  
· Alternativ 1: Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler  

· Alternativ 1a - Et alternativ der det legges ned 2 skoler 
· Alternativ 1b - Et alternativ der det legges ned 3 skoler  

· Alternativ 2: Et alternativ der det legges ned 4 skoler. 
 
WSP gjennomførte til sammen 11 brukermedvirkningsmøter med ulike brukergrupper og tre 
folkemøter i perioden februar-april 2021. Grunnet koronapandemien var det vanskelig å avholde 
fysiske møter. Informasjons- og medvirkningsmøter ble derfor avholdt digitalt. Bruk av verktøyet 
Padlet gjorde det mulig å innhente og samle mye informasjon på kort tid. Deltagerne kunne selv 
skrive inn meninger og innspill. Innspillene som kom inn var anonyme, og ingen kunne se hvem 
som hadde kommet med hvilke innspill. Det var anledning til å komme med innspill også i 
etterkant av medvirkningsmøtene. 
 
Folkemøtene ble gjennomført for å sikre at flest mulig av innbyggerne i nordre Ringsaker skulle ha 
mulighet til å delta og komme med innspill. Det var satt av to timer til hvert møte. Også her ble det 
brukt Padlet, noe som ga alle like muligheter til å komme med innspill. Det ble tilrettelagt for at 
innbyggere som, av ulike årsaker, ikke kunne delta digitalt i møtene fikk mulighet til å følge 
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møtene fra lokaler på skolene i nordre Ringsaker. De fikk der følge presentasjonene på skjerm, og 
de fikk teknisk bistand til å sende innspill. 
 
Utvalg for oppvekst ble holdt løpende orientert om WSPs arbeid med konsekvensutredningen i 
møter den 27.1.2021, 17.2.2021, 24.3.2021 og 14.4.2021. De hovedtillitsvalgte har fulgt 
utredningsarbeidet og hatt anledning til å delta i møtene i utvalg for oppvekst. I utvalgets møte 
den 5.5.2021 presenterte WSP hovedtrekkene i sin rapport. Denne presentasjonen er tilgjengelig 
på Ringsaker kommune-TV: Ringsaker KommuneTV 
 
Som avtalt overleverte WSP sin sluttrapport til kommunen 6.5.2021. I sammendraget i rapporten 
er deres konklusjon slik: 
 

«En samlet vurdering tilsier anbefaling om at Alternativ 2 legges til grunn for en videre 
utvikling av skolestrukturen i Nordre Ringsaker og at Messenlia skole er den skolen som bør 
beholdes. Anbefalingen legger til rette for en fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt 
i Mesnali og Næroset som bygdesentre i Nordre Ringsaker, men hvor skolen ligger i Mesnali. 
Lykkes en med en slik bygdesatsing vil dette komme alle lokalsamfunnene i Nordre Ringsaker 
til gode.» 

 
Rapporten ble umiddelbart lagt ut på kommunens nettsider, og kommunestyrets medlemmer fikk 
oversendt orientering om rapporten på e-post samme kveld. Rapporten, inkludert to vedlegg, 
ligger vedlagt denne saken. Det henvises til rapporten for mer informasjon om WSPs arbeid, 
analyser og anbefalinger.  
 
I sin anbefaling om veien videre konkluderte WSP med at utredningen som er gjort av kommunen 
og utredningen gjort av WSP til sammen danner et godt beslutningsgrunnlag for videre 
skolestruktur i nordre Ringsaker. WSP anbefalte at det ble gjennomført en høringsrunde i forkant 
av politisk sluttbehandling, slik at alle har hatt muligheter til å komme med innspill til rapporten. 
 
Rapporten fra WSP ble lagt fram til politisk behandling i formannskapets møte den 26.5.2021, ved 
f.sak 47/2021, og det ble fattet følgende vedtak: 
 

Rapporten Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker samt saksutredning i k.sak 
54/2020 legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 27.5.2021-9.8.2021. 
 
Det opprettes en lenke på kommunens nettsider der alle høringer blir lagt ut offentlig 
fortløpende.  
De høringer som allerede er spilt inn, legges ut mens høringen pågår.  

 
Saken ble sendt på høring til følgende aktører: 

· Samarbeidsutvalg ved de berørte skolene 
· Foreldreråd ved de berørte skolene 
· Elevråd ved de berørte skolene  
· Fagforeninger for ansatte ved de berørte skolene 
· Lag og foreninger i nordre Ringsaker 
· Innlandet fylkeskommune 

 
Saken ble også lagt ut til offentlig ettersyn, tilgjengelig både på kommunens nettsider og fysisk på 
bibliotekene i Moelv og Brumunddal, slik at alle som opplever å være berørt har hatt anledning til 
å lese rapporten og avgi uttalelse.  
 
Høringsinnspill 

https://ringsaker.kommunetv.no/no/archive/198
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Innen høringsfristens utløp 9.8.2021 hadde det kommet inn 66 høringsinnspill, inkludert fire 
høringsinnspill som ble oversendt før saken ble behandlet i formannskapet 26.5.2021. Alle 
høringsinnspill ble fortløpende journalført og lagt ut på kommunens nettside, jf. vedtak i f.sak 
47/2021. 
 
Høringsinnspillene kommer fra en rekke ulike aktører; FAU, samarbeidsutvalg, privatpersoner eller 
grupper av privatpersoner, elevråd, bygdeutvalg, utbyggere, fagforeninger, idrettslag, Idrettsrådet 
og ulike lag og foreninger ellers. Innspillene varierer fra korte bemerkninger til lange og 
omfattende uttalelser. Blant høringsinnspillene er det også tre lenker til filmer på Youtube, og det 
er resultater fra spørreundersøkelser. Alle høringsinnspillene er tilgjengelig i sin helhet på 
kommunens nettside og følger saken samlet som vedlegg 3. 
 
Høringsinnspillene dreier seg i hovedsak om følgende elementer: 
 

· Skolenes viktige funksjon i bygda. 
· Skolens betydning for å opprettholde innbyggertallet og tiltrekke seg nye innbyggere. 
· Skolens betydning for å opprettholde landbruk og lokal industri. 
· Variert bruk av skolebygg også utenom skoletid og hvordan evt. nedlagte skoler kan 

benyttes i framtida. 
· Fordelen ved små skoler med store uteområder. 
· Forslag til andre måter å organisere barnehage, skole og SFO i nordre Ringsaker, i såkalte 

oppvekstsentre. 
· Utfordringer knyttet til skoleskyss. 
· Oppfølging av ansatte ved eventuell nedleggelse av skoler. 
· Påpekninger av det innsenderne mener er faktafeil i rapporten fra WSP, særlig knyttet til 

skolens fasiliteter og vedlikeholdsbehov. 
· Kritikk av framgangsmåten til WSP, det etterlyses mer dialog og at innspill blir tatt på 

alvor. 
 
Høringsinnspillene viser at det er ulike oppfatninger av deler av det som står omtalt i rapporten fra 
WSP. Flere mener det er mangelfulle og i noen tilfeller feilaktige beskrivelser. Det rettes også 
kritikk mot prosessen som er gjennomført. Utenom høringsinnspillene fra fagforeningene, som 
dreier seg om de ansattes rettigheter og framtidig forutsigbarhet i skolestrukturen, argumenterer 
alle høringsinnspillene for at flere, eller alle, skolene i nordre Ringsaker bør opprettholdes. Flere av 
høringsinnspillene gir opplysninger avsenderne mener det er viktig at kommunestyret er kjent med 
før den endelige avgjørelsen om skolestrukturen i nordre Ringsaker. 
 
Det er mange og til dels detaljerte høringsinnspill. Flere av innspillene dreier seg om de samme 
temaene og peker på de samme utfordringene. En har derfor valgt å kommentere 
høringsinnspillene tematisk framfor å knytte kommentarer til hvert enkelt høringsinnspill.  
 
Skolenes funksjon i bygda og skolenes betydning 
Mange høringsinnspill trekker fram skolens viktige funksjon i bygda både i og utenfor skoletiden. 
Skolens gymsal og uteområder brukes til organiserte aktiviteter og er i tillegg en naturlig 
samlingsplass i bygda. Mange uttrykker bekymring for hva som vil skje med disse aktivitetene 
dersom skolen legges ned. 
 
Skolens betydning for å opprettholde dagens innbyggertall og tiltrekke seg nye innbyggere trekkes 
også fram. Det hevdes at skolenedleggelser vil føre til fraflytting. Det understrekes viktigheten av å 
ha et variert tilbud for innbyggere og tilflyttere i hele kommunen, ikke bare i byene. Enkelte 
høringsinnspill mener det gis et feilaktig bilde av befolkningsutviklingen i nordre Ringsaker. 
 

https://www.ringsaker.kommune.no/skolestruktur-nordre-ringsaker.546526.no.html
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Noen høringsinnspill trekker fram viktigheten av lokale skoler for å opprettholde rekrutteringen til 
landbruket. Et levende landbruk er viktig for kulturlandskapet, lokal industri og sysselsetting. Det 
framheves at det for ansatte i landbruket kan være særlig krevende dersom lokale skoler legges 
ned.  
Rådmannen forstår at skolene betyr mye for mange, og at skolen i mange sammenhenger har en 
funksjon utover primærfunksjonen. Skolenes ulike funksjoner og betydning for å opprettholde 
folketallet ble grundig omtalt i tilleggsdokumentet som fulgte k.sak 54/2020, jf. vedlegg 2.3. Det 
vises til kapittel 3 i tilleggsdokumentet «Konsekvensene av en eventuell nedleggelse av 
bygdeskoler» for nærmere omtale og vurderinger. Den faktiske befolkningsutviklingen de siste 20 
årene fulgte som vedlegg til k.sak 54/2020 og følger nærværende sak som vedlegg 2.4. 
 
Vurderinger av videre bruk av bygninger og uteområder og vurderinger av barnehager i byggene 
og på områdene har ikke vært tema i utredningen. Det har i forbindelse med tidligere 
behandlinger av saken om skolestruktur i nordre Ringsaker vært presisert at slike vurderinger må 
tas for seg når skolestruktur er avklart. 
 
Skolebygg 
I høringsinnspill fra FAU, samarbeidsutvalg og elevråd ved flere skoler pekes det på at det er gitt en 
feilaktig beskrivelse av romkapasitet og hvordan skolen benytter de ulike arealene. Det stilles også 
spørsmål rundt vedlikeholdsbehovet på skolene og WSPs vurderinger av dette.  
 
WSP har i sin vurdering av skoleanleggene pekt på behovet for framtidsrettede skoleanlegg med 
utgangspunkt i ny læreplan, LK20. Hva som ligger i dette er beskrevet under kapittel 5.9 på side 42-
43 i rapporten fra WSP, og vurderinger er så gjort i kapittel 8.2 på side 61-62.  
 
Skoleanleggene gir muligheter og begrensninger, og høringsinnspillene viser at skolene bruker 
arealene fleksibelt og i sambruk. Ut fra dette legges det opp til et stimulerende miljø for læring og 
samhandling.  
 
Rådmannen vurderer at det ikke er nødvendig å korrigere antall rom og funksjonalitet, men at det 
som framkommer i høringsinnspillene supplerer beskrivelsen fra WSP. At rom og utstyr er tilpasset 
fagenes innhold, er imidlertid en viktig forutsetning for god undervisning både i praktiske og 
estetiske fag.  
 
Tallene over vedlikeholdsbehovet ved den enkelte skole er til orientering hentet direkte fra sak om 
prioriteringsplan for større skoleinvesteringer, jf. oppvekstutvalgssak 5/2019. Det kan være at det 
er beskrivelser som ikke på en fullgod måte dekker alle forhold, men rådmannen mener saken i 
sum er godt nok opplyst slik at den kan behandles politisk.  
For Åsen skole er det i eget brev besvart et spørsmål om vedlikeholdsbehovet. Svaret følger saken 
som vedlegg 4. 
 
Skolestørrelse 
Flere av høringsinnspillene trekker fram fordelene de små skolene har med stor fleksibilitet i 
undervisningen og store uteområder som brukes aktivt. Noen høringsinnspill omtaler fordeler med 
aldersblanding og viser til gode resultater over tid, og i noen høringsinnspill argumenteres det for 
utvikling av oppvekstsentre. 
 
Det er ingen tvil om at skolene i nordre Ringsaker har flotte uteområder og at dette gir gode 
muligheter for aktivitet og allsidige kunnskapsopplevelser. Det er heller ingen tvil om at små skoler 
kan være gode skoler. Fordeler og ulemper ved små og store skoler er et tema både i rapporten fra 
WSP og i kommunens egen utredning. Forskningen på feltet viser at det er liten eller ingen direkte 
sammenheng mellom skolekvalitet og skolestørrelse, målt i elevers læringsutbytte. Det finnes 
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gode og mindre gode skoler – i alle størrelser.  
 
Skolekvalitet er sammensatt, men det ser ut til at tilgang på ulike ressurser, kvaliteten på skolens 
profesjonsfaglige fellesskap og relasjoner mellom menneskene i skolen har betydning. Når en skal 
legge til rette for en framtidsrettet skolestruktur i nordre Ringsaker, mener rådmannen det er 
viktig å vurdere hvordan en best mulig kan legge til rette for likeverdige og framtidsrettet 
opplæringsarenaer ved alle skoler gjennom god tilgang på ressurser, høyt kvalifisert og utdannet 
pedagogisk personale og arbeidsformer som sikrer medvirkning og samhandling i læringsarbeidet. 
 
Skoleskyss 
Det er flere av høringsinnspillene som peker på utfordringer knyttet til skoleskyss dersom skoler 
blir lagt ned. Som beskrevet i k.sak 54/2020 regulerer Ringsaker kommune ordinært elevinntak 
etter nærskoleprinsippet, og elevene tildeles skoleplass på barnetrinnet og ungdomstrinnet ved 
den skolen som ligger geografisk nærmest folkeregistrert adresse. Spredt bebyggelse i nordre 
Ringsaker gjør at mange elever har skoleskyss med dagens skolestruktur, men nedleggelse av 
skoler vil føre til at flere elever får rett til skoleskyss. 
 
Trafikksikkerheten rundt de ulike skolene er omtalt i tilleggsdokumentet som fulgte k.sak 54/2020, 
og de økonomiske konsekvenser var belyst i saksframlegget.  
 
Opplæringsloven § 13-4 regulerer hvem som har ansvaret for skoleskyssen. Hovedregelen er at 
fylkeskommunen er ansvarlig for skyssen dersom eleven har lang skolevei etter gjeldende 
regelverk, funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom.  
 
Kommunene betaler refusjon etter persontakst for elever i grunnskolen som blir skysset av 
fylkeskommunen. Persontakst er regulert ut fra en fast pris pr. tur pr. dag + avstand hjem-skole for 
den enkelte elev. Inneværende år er fast turpris for Ringsaker kr 20,97 og kr 0,88 pr. km. pr. tur. Til 
og fra skole for en dag er 2 turer. 
 
Kommunen har ansvar for skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei. Det er ingen tvil om 
at flere av veistrekningene i nordre Ringsaker har mye trafikk, ikke minst knyttet til trafikken opp 
til Sjusjøen. Samtidig gjør den spredte bosettingen at det uansett skolestruktur vil være elever som 
trenger skoleskyss, blant annet grunnet farlig skolevei. 
 
Hvordan skoleskyssen endelig vil bli, avhenger av hvilken skolestruktur kommunestyret til slutt 
beslutter. Rådmannen vurderer at temaet er tilstrekkelig belyst som grunnlag for å kunne fatte en 
beslutning om skolestruktur. 
 
Forutsigbarhet for ansatte 
De ansatte og deres fagforeninger gir uttrykk for at de ønsker en forutsigbarhet i 
arbeidssituasjonen. For å sikre dette, må det gjøres gode vurderinger av hva som kan være en 
framtidsrettet skolestruktur der en ikke igjen om kun få år får en ny diskusjon om skolestrukturen. 
Ved å nå ta grep om strukturen og skape gode og større profesjonsfellesskap, vil dette gi 
forutsigbarhet for ansatte og skape attraktive arbeidsplasser. 
 
I prosessen vil en uansett hvordan resultatet blir sikre de ansattes rettigheter i henhold til 
gjeldende lov- og avtaleverk. Det er ønskelig å beholde kompetansen til fast ansatte, og 
overgangen til andre skoler vil skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.  
 
Prosess 
I flere høringsinnspill framkommer det kritikk av prosessen, og det pekes på at det har vært for lite 
dialog. Mange etterlyser muligheten for å få WSP i tale gjennom arbeidet med utredningen. Det 
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kommer også til uttrykk hos en del at de ikke er fornøyd med hvordan innspillene som er gitt 
underveis er fulgt opp.  
 
 
Kritikk av manglende prosess var noe av grunnlaget for at kommunestyret ønsket å engasjere et 
eksternt konsulentselskap. Prosessen var derfor vektlagt i oppdraget som ble gitt WSP. Det har 
vært lagt opp til at alle som ønsker skulle få komme med innspill, både underveis i arbeidet og når 
rapporten er ferdigstilt. Dette er fulgt opp med møter med ulike brukergrupper og med 
folkemøter. Rådmannen vurderer at det har vært lagt til rette for en så god prosess som mulig, gitt 
den situasjonen en har vært i med en pandemi som satte stopper for fysiske møter.  
 
Det har i tillegg kommet skriftlige innspill til kommunens postmottak. Alle henvendelser er 
journalført og lagt fram i møtene til utvalg for oppvekst. Utvalg for oppvekst ble holdt løpende 
orientert om arbeidet til WSP. Representanter fra WSP var til stede i møtene og svarte på 
spørsmål. 
 
Roller og tillit 
Noen høringsinnspill setter spørsmål ved kvalitetssikringen av arbeidet WSP har utført og hvilken 
rolle administrasjonen og politikerne har hatt i konsekvensutredningen. Det antydes i noen 
høringsinnspill at det har vært gitt føringer til WSP i møter med ordfører og rådmann, og det 
påpekes at det ikke er tillit til hvordan saken er håndtert. 
 
Administrasjonen fulgte opp kommunestyrets ønske om å engasjere et konsulentselskap til å 
gjennomføre konsekvensutredningen. Formannskapet fastla konkurransegrunnlaget for 
anskaffelsen, og utvelgelsen av WSP ble gjort av ordfører og opposisjonsleder. Det har ikke vært 
gjennomført noen møter mellom WSP, ordfører og rådmann utover et oppstartsmøte der ordfører 
og leder av opposisjonen møtte WSP. Kommunalsjef for skole og barnehage og strategisjef var til 
stede fra administrasjonen i møtet, og i tillegg møtte Utdanningsforbundet og Fagforbundet. På 
dette møtet hadde ordfører en kort gjennomgang av saken, og WSP informerte om firmaet, deres 
ansatte og hvordan de ville løse oppdraget. Deretter ble det diskutert hvordan en kunne sikre en 
best mulig styringsdialog, og det ble besluttet at det skulle være løpende dialog med utvalg for 
oppvekst knyttet til deres oppsatte møter. Det ble i etterkant av møtet laget en felles 
pressemelding som ordfører, opposisjonsleder og WSP stod sammen som avsender av. Etter dette 
innledende møtet, foregikk all forankring i åpne møter i utvalg for oppvekst.  
 
Administrasjonens rolle under konsekvensutredningen var å legge til rette for at WSP kunne 
gjennomføre oppdraget innenfor de rammer som ble lagt i konkurransegrunnlaget og i den 
inngåtte avtalen. Utover dette var det ikke naturlig at administrasjonen var en aktør i dette 
utredningsarbeidet. Det var derfor heller ikke naturlig at det ble svart opp henvendelser utover der 
det ble bedt om rene faktaopplysninger. En har derfor konsekvent henvist til WSP for alle 
henvendelser som omhandlet hvordan utredningsarbeidet ble gjennomført. WSP fulgte opp i 
henhold til avtalt framdriftsplan, og administrasjonen så ingen grunn til å gjøre vurderinger av det 
arbeidet som ble gjort underveis. Det var viktig at WSP fikk mulighet til å fullføre arbeidet og 
presentere en helhetlig framstilling. 
 
Oppsummering/konklusjon 
Rådmannen mener at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag gjennom den administrative 
utredningen, rapporten fra WSP og de innspill som nå har kommet. Det har vært anledning til å 
komme med innspill underveis for alle som ønsker det, og gjennom høringsrunden har det 
kommet mange skriftlige innspill som følger saken. Det er nå viktig at det fattes en beslutning, og 
at det blir forutsigbarhet for elever, foreldre, ansatte og andre berørte. 
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Diskusjonen om skolestruktur i nordre Ringsaker har pågått i mange år. Det har vært gjennomført 
endringer i skolestruktur i andre deler av kommunen, og kommunen har gått fra 28 barneskoler i 
2001 til 16 barneskoler i dag. Antallet skoler i nordre Ringsaker har i nevnte periode blitt redusert 
med Nordheim skole. I tillegg kommer sammenslåingen av Skarpsno og Kilde skoler til Moelv skole. 
 
Det er flere grunner til å gjøre grep med skolestrukturen i nordre Ringsaker nå. Det er de senere år 
bygget to flotte nye skoler i nordre Ringsaker som har kapasitet til å håndtere flere elever enn det 
som går der i dag. Det er kapasitet ved Brøttum barne- og ungdomsskole og ved Moelv skole til å 
håndtere framtidig elevvekst så lenge én av de andre skolene opprettholdes. Avstandene i nordre 
Ringsaker er relativt korte. Avstanden mellom Moelv skole og Messenlia skole er 26 km, og de fem 
skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Messenlia ligger på denne strekningen. Avstanden 
mellom Messenlia skole og Brøttum skole er 13 km. Færre skoler vil bety økt skoleskyss, men 
spredt bebyggelse i nordre Ringsaker og trafikkerte veier gjør at mange elever allerede har 
skoleskyss med dagens skolestruktur.  
 
Slik det ble beskrevet i k.sak 54/2020 innfrir ikke alle skolene i tilstrekkelig grad i dag 
opplæringslovens krav til lærerpersonalet om 30 studiepoeng for å kunne undervise i norsk, 
engelsk eller matematikk. Dispensasjonsordningen for lærere som var ferdig utdannet og 
kvalifiserte for tilsetting før 1. januar 2014, eller som senere har fullført allmennlærerutdanningen, 
gjelder fram til 1. august 2025. Ved små skoler kan det i tillegg være utfordrende å sikre 
lærerkompetanse innen fag som mat og helse, musikk og kroppsøving. Det er avgjørende viktig for 
kvaliteten ved opplæringstilbudet at skolene har lærere med god og mangfoldig faglig 
kompetanse. Færre, men større skoler gir mulighet for å kunne samle og utvikle lærerkompetanse 
og slik styrke de profesjonelle fellesskapene for ansatte. 
 
Det er også grunn til å understreke behovet for framtidsrettede læringsarenaer og fordelene med 
et større elevmangfold og rom for mer fleksibel organisering av tilpasset opplæring. Selv om 
forskningen ikke entydig kan konkludere med direkte sammenheng mellom skolekvalitet og 
skolestørrelse, målt i elevers læringsutbytte på enkeltskoler, mener rådmannen det totalt sett for 
skolene i nordre vil være mer framtidsrettet med færre og større enheter. Det er hensynet til 
elevenes læring og trivsel, der barnets beste er et helt sentralt element, som ligger til grunn for en 
anbefaling av framtidig skolestruktur. Rådmannen mener det er barnets beste med færre og større 
skoler i nordre Ringsaker.  
I tillegg kan det nevnes at det også for samspillet med øvrige tjenester, som barnevern, PPT og 
skolehelsetjenesten er det en fordel med færre og noe større enheter, jf. k.sak 54/2020. 
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i skolestrukturen for å sikre forsvarlige økonomiske rammer i 
Ringsakerskolen. Mange små skoler er ikke bærekraftig og vil gi store økonomiske utfordringer på 
sikt. Med færre skoler, kan ressursene utnyttes bedre og vedlikeholdsbehovet reduseres. Dersom 
det ikke legges ned skoler, må tilsvarende innsparing foretas på andre områder innen VO30. 
 
I saksutredningen som lå til grunn for k.sak 54/2020 anbefalte rådmannen å beholde og 
videreutvikle Åsen skole. Formannskapets innstilling til kommunestyret i k.sak 54/2020 var å 
beholde og videreutvikle Messenlia skole. WSP anbefalte i sin rapport å beholde å videreutvikle 
Messenlia skole.  
 
Rådmannen mener det er på tide å ta framtidsrettede grep med skolestrukturen i nordre 
Ringsaker. Både i den opprinnelige saken til kommunestyret og i rapporten fra WSP er det anbefalt 
å beholde og videreutvikle én skole og legge ned fire skoler. Samtidig er signalene fra 
kommunestyret delt på hvorvidt det er mulig med en så omfattende endring. Innspillene som har 
kommet i saken går i all hovedsak ut på å bevare mest mulig av eksisterende struktur, og at det er 
viktig for videre utvikling at flere skoler beholdes. 
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Med utgangspunkt i kommunens egen saksutredning, utredningen fra WSP og de ulike innspill som 
har kommet i saken, vurderer rådmannen at det er riktig å beholde og videreutvikle Messenlia og 
Åsen skoler, og at Fagernes, Fossen og Lismarka skoler legges ned. En vil på denne måten kunne gi 
elever i nordre Ringsaker tilbud på skolene Moelv, Brøttum, Åsen og Messenlia.  
 
Det ble tatt høyde for et slikt alternativ i k.sak 54/2020, ved at en beskrev både et alternativ der 
Lismarka og Messenlia skoler slås sammen med Brøttum barne- og ungdomsskole og et alternativ 
der kun Lismarka skole slås sammen med Brøttum barne- og ungdomsskole. Fagernes og Fossen 
skole vil, slik det ble beskrevet i saken, kunne slås sammen med Moelv skole. En slik løsning, der 
Fagernes og Fossen slås sammen med Moelv og Lismarka slås sammen med Brøttum, ble i 
saksframlegget skissert å gi en årlig innsparing på om lag 9 mill. kroner. I tilleggsdokumentet ble 
det redegjort for noe større skyssutgifter knyttet til elever fra Fossen skole enn en opprinnelig 
hadde beregnet, slik at den årlige innsparingen etter dette ble justert ned til i overkant av 8,9 mill. 
kroner. 
 
WSP anbefalte i sin rapport at dersom en skulle beholde to skoler, burde det være Messenlia og 
Fagernes. Dette skyldes blant annet utviklingen av tettstedene Mesnali og Næroset og kvaliteten 
på skolebyggene. Rådmannen vurderer imidlertid at Næroset ligger så nært Moelv at det vil være 
naturlig at Fagernes slås sammen med Moelv skole. I tillegg er Fagernes skole et leid bygg. Selv om 
det er vedlikeholdsbehov på Åsen skole, vurderer en at skolens beliggenhet og størrelse gjør at 
den er godt egnet for videreføring. Samtidig kan Åsen og Messenlia skoler administreres med felles 
skoleledelse. 
 
Ved å fremme et slikt forslag, håper rådmannen det vil kunne være mulig å samle flere om en 
løsning for framtidig skolestruktur i nordre Ringsaker. Slike prosesser er krevende for de som blir 
berørt, og det er nå viktig å få et vedtak som gjør at en kan gå videre.  
 
Ved en sammenslåing av skoler er det viktig å sikre en forutsigbarhet for alle parter. Elevene vil 
være opptatt av hvilken skole de skal begynne på, samt når og hvordan det skal skje. Det vil derfor 
bli lagt gode planer for overgangen i samarbeid med elever og foreldre.  
 
Ved en endring av skolestrukturen vil tildeling av skoleplass for den enkelte elev være et 
enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, og elever vil få skoleskyss ut fra gjeldende 
retningslinjer. Ved sammenslåing av Brumund, Mauset og Fagerlund skoler, fikk elevene i en 
overgangsperiode tilbud om skyss til den skolen de ønsket å gå på, selv om dette ikke var 
nærskolen. Det søkes å tilrettelegge for en liknende ordning for elevene ved sammenslåing av 
skoler i nordre Ringsaker. 
 
En vil uansett utfall av saken sikre de ansattes rettigheter i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
Det er ønskelig å beholde kompetansen til fast ansatte, og overgangen til andre skoler vil skje i 
dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. 
 
Det er behov for å gjøre grundige vurderinger av bygningsmassen, og rådmannen kommer tilbake 
til gjenbruk og eventuelt salg av skolebygningene, enten i egen sak, i tertialrapport eller i 
budsjett/økonomiplan.  
 
Saken er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, jf. vedlegg 6. 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Skolestrukturen i Moelv og nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2022. 
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2. Fagernes, Fossen og Lismarka skoler legges ned. 
3. Skolene Messenlia og Åsen beholdes og utvikles videre som læringsarenaer under felles 

ledelse med det nye, utvidete elevgrunnlaget. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 

de involverte parter som foresatte, ansatte og elever. 
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av dette 

innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
 

Rådmannen i Ringsaker, 30.8.2021. 
 

 Jørn Strand  
Anne Kari Thorsrud 
kommunalsjef 

 Alf Thomassen 
strategisjef 

 
 

 
27.09.2021 Utvalg for oppvekst 
 
Alterntivt forslag til vedtak, foreslått av Heidi Helene Pabsdorff, Høyre 

1. Skolestrukturen i Moelv og nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2022. 
2. Fagernes, Fossen,  Lismarka, Messenlia og Åsen skoler legges ned. 
3. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 

de involverte parter som foresatte, ansatte og elever. 
4. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av dette 

innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
5. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
 

 
Alternativt forslag til vedtak fra Rødt og Senterpartiet, foreslått av Arnulf Hustad, RØDT 

1. Skolestrukturern i nordre Ringsaker beholdes som i dag. 
2. Det arbeides fremover for å få til et tettere samspill mellom skolene slik at de gode 
lærerkreftene blir brukt der det er behov, ved at lærerne kan være tilknyttet flere skoler. 
3. Det vurderes om flere av skolene kan bli oppvekstsentre. 
 

 
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Nina Elisabeth Tollan, Arbeiderpartiet 

1. Skolestrukturen i Moelv og nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2022. 
2. Fagernes, Fossen, Lismarka og Åsen skoler legges ned. 
3. Messenlia skole legges administrativt under Brøttum barne- og ungdomsskole med felles 

ledelse. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 

de involverte parter som foresatte, ansatte og elever. 
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av dette 

innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
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Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet 
1. Messenlia skole består. 
2. Lismarka skole består. 
3. Åsen skole består. 
4. Fagernes skole består. 
5. Fossen skole består. 
6. Fossen skole utvides til 7 trinns skole for å møte fremtidige behov. 

 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet av Heidi Helene Pabsdorff, H, fikk en stemme og falt. 
Forslag fremmet i møtet av Arnulf Hustad, på vegne av Rødt og Senterpartiet, fikk 5 stemmer og falt. 
Forslag fremmet i møtet av Nina Elisabeth Tollan, AP, fikk 5 stemmer og falt. 
Forslag fremmet i møtet av Lene Kristine Eikeland, PP,  ble votert punktvis som følger: 
1. Messenlia skole består. Ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer. 
2. Lismarka skole består. 5 stemmer og falt.  
3. Åsen skole består. 5 stemmer og falt. 
4. Fagernes skole består. 5 stemmer og falt. 
5. Fossen skole består. 5 stemmer og falt. 
6. Fossen skole utvides til 7 trinns skole for å møte fremtidige behov. 1 stemme og falt. 
 
 
Oppvekst - 028/21: 

Innstilling til formannskapet: 
Messenlia skole består. 
 

 
29.09.2021 Formannskapet 
 
Instilling fra utvalg for oppvekst og epost fra Helge Vestheim, PP,  ble sendt ut før møtet. 
 
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Atle Strand, Arbeiderpartiet 

1. Skolestrukturen i Moelv og nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2022. 
2. Fagernes, Fossen, Lismarka og Åsen skoler legges ned. Brøttum barne- og 

ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole  videreføres. 
3. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid 

med de involverte parter som foresatte, ansatte og elever. 
4. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av dette 

innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
5. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
 

 
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Kai Ove Berg, Høyre 

 
1. Skolestrukturen i Moelv og nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2022. 
2. Fagernes, Fossen,  Lismarka, Messenlia og Åsen skoler legges ned. 
3. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid 

med de involverte parter som foresatte, ansatte og elever. 
4. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av dette 

innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
5. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
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Alternativt forslag til vedtak fremmet av Lars Svendstad, FrP, på vegne av SP, PP og FrP; 
Vi ønsker å beholde dagens skolestruktur ved å beholde Mesnali, Lismarka, Åsen, Fagernes og 
Fossen skoler.  

 
 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet av  Kai Ove Berg, H, fikk 1 stemmer og falt. 
 
Det ble votert alternativt over forslag fremmet i møtet av Atle Strand, Ap, og forslag fremmet av Lars 
Svendstad, FrP, på vegne av SP, PP og FrP. 
Forslag fremmet av Atle Strand, AP, ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer 
 
 
FSK - 081/21: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Skolestrukturen i Moelv og nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2022. 
2. Fagernes, Fossen, Lismarka og Åsen skoler legges ned. Brøttum barne- og 

ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole  videreføres. 
3. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid 

med de involverte parter som foresatte, ansatte og elever. 
4. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av dette 

innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
5. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
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SAMMENDRAG:  

 

WSP har på oppdrag av Ringsaker kommune utarbeidet en konsekvensutredning for fremtidig skolestruktur i 

Nordre Ringsaker. WSP har kommet inn etter at kommunen selv hadde gjort mye utredningsarbeid, som en 

følge av innstilling i økonomiplan for 2020 som ønsket en utredning av skolestrukturen i Nordre Ringsaker 

utredet med sikte på å redusere antall skoler. Politiske behandlinger endte med utsettelsesvedtak og ønske 

om ytterligere utredninger. Etter en offentlig anbudskonkurranse falt dette valget på WSP. 

 

Arbeidet med konsekvensutredningen har pågått fra januar til mai 2021. Det har vært gjennomført en 

omfattende brukermedvirkning, både med innbyggere og interessenter som blir direkte og indirekte berørt av 

en strukturendring. Det har også vært gjennomført dialogmøter med politisk utvalg for oppvekst.  

 

Innspillene viser at det er et stort engasjement for skolene og lokalsamfunnene. Og mange har en sterk 

tilknytning til bygda si og til skolen. Dette skal man både ha respekt for og ta med som et viktig element inn i 

vurderingene. Det er det også gjort, da innspillene er sett i sammenhengen med kommunale og nasjonale 

strategier og i sammenheng med teori. Sammen med en kartlegging av dagens situasjon i Ringsaker er det 

etablert en helhetsvurdering av konsekvenser for en fremtidig skolestruktur i Ringsaker kommune.   

 

I tråd med forhåndsgitte rammer for konsekvensutredningen er 3 ulike strukturelle alternativer 

konsekvensutredet:  

 

Alternativ 0: Eksisterende skolestruktur 

 

Alternativ 1: Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler 

   - Alternativ 1a - Et alternativ der det legges ned 2 skoler 

   - Alternativ 1b - Et alternativ der det legges ned 3 skoler 

 

Alternativ 2: Et alternativ der det legges ned 4 skoler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De forhåndsgitte rammene inneholdt 7 konsekvenser som skulle utredes. I løpet av 

arbeidsprosessen ble disse konsekvensene omgjort til 12 vurderingskriterier. Til sammen svarer 

vurderingskriteriene ut alle konsekvensene som var ønsket belyst. 

 

En samlet vurdering tilsier anbefaling om at Alternativ 2 legges til grunn for en videre utvikling av 

skolestrukturen i Nordre Ringsaker og at Messenlia skole er den skolen som bør beholdes. 

Anbefalingen legger til rette for en fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og 

Næroset som bygdesentre i Nordre Ringsaker, men hvor skolen ligger i Mesnali. Lykkes en med en 

slik bygdesatsing vil dette komme alle lokalsamfunnene i Nordre Ringsaker til gode.  

 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV GODKJENT AV 

0.1 06.05.2021  SH TO 
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1. OM PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet
Kommunestyret vedtok 18.12.2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (sak 19/144). Her ble det
vedtatt at skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali skulle
gjennomgås med sikte på færre skoler.

På bakgrunn av dette jobbet kommunen videre med skolestrukturen (sak 20/3217), og innstilling til vedtak
ble forelagt kommunestyret 21.10.2020. Kommunestyret i Ringsaker vedtok 21.10.2020 (KST-054/20) å
utsette vedtak i saken om fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker, etter at både innstillingen til ny
skolestruktur og alternative vedtak falt under voteringen i kommunestyret.

I vedtaket om utsettelse av saken ble det besluttet at det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og
offentlig høring i saken. I desember 2020 ble WSP Norge AS engasjert som rådgiver for ny
konsekvensutredning av skolestrukturen i Nordre Ringsaker.

Rammer for prosjektet
Ut fra konkurransegrunnlaget for dette oppdraget er det gitt følgende rammer for dette oppdraget.

1.2.1. Målsettinger for gjennomføring av oppdraget

1. Som en del av utredningen er det lagt opp til at det skal gjennomføres dialog med representanter for
ulike interessegrupper.

2. I tillegg til utredning av konsekvenser er det lagt opp til at det gjøres vurderinger av fordeler og
ulemper ved små og store skoler, basert på fakta og forskning.

3. Etter at utredningen er lagt fram til politisk behandling, vil det legges opp til en høring. Det er lagt
opp til at leverandør skal gi sine vurderinger av hvordan en slik høringsprosess bør gjennomføres.

4. Det er viktig at formannskapet nå legger tydelige rammer for utredningen som skal gjennomføres,
slik at det ikke i etterkant vurderes at ikke alle forhold er belyst.

5. Utredning i løpet av våren 2021, og at det vil være mulig å legge opp til en ny politisk behandling
senest juni 2021.

6. Det vil da legges opp til en høring i etterkant før en kan sluttbehandle saken høsten 2021, men
nærmere prosess vil avklares gjennom de vurderinger en får i utredningen.

7. Det vil legges opp til en innledende dialog mellom leverandør og ordfører før leverandør går i gang
med utredningen.
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1.2.2. Temaer som skal utredes

1. Konsekvenser for befolkningsutvikling

2. Konsekvenser for verdiutvikling for boliger

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

4. Sosiologiske konsekvenser

5. Konsekvenser for barna – der både barnets beste vurderes og der psykososiale konsekvenser
vurderes

6. Konsekvenser for folkehelse

7. Pedagogiske konsekvenser

Dette er konsekvenser som det under den politiske behandlingen enten var uenigheter om eller ikke var
tilstrekkelig belyst. Konsekvensene er opplistet i tilfeldig og uprioritert rekkefølge.

1.2.3. Alternativer som skal konsekvensutredes

I konkurransegrunnlaget er det utpekt hvilke alternativer som skal konsekvensutredes:

• Nullalternativet: Eksisterende skolestruktur

• Alternativ 1: Det legges ned 2-3 skoler

• Alternativ 2: Det legges ned 4 skoler

Det er totalt fem skoler som skal konsekvensutredes. Den forhåndsgitte rammen for hvilke alternativer som
skal konsekvensutredes innebærer da ikke en vurdering av nedleggelse av alle skolene i Nordre. Det
innebærer heller ikke en vurdering av å beholde fire skoler.

Geografisk avgrensning
I denne utredningen menes Nordre Ringsaker som lokalsamfunnene og omlandet rundt skolene som inngår
i utredningen; Messenlia, Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen. En ser også til skolene utenfor det avgrensede
området som det eventuelt vil overføres elever til; Moelv barneskole og Brøttum barne- og ungdomsskole.

Figur 1 viser utredningens geografiske avgrensning, samt plasseringen og størrelsen på skolene som inngår,
inkludert Moelv og Brøttum. Én ring tilsvarer inntil 50 elever. Én ring indikerer dermed en skole med under
50 elever, mens to ringer indikerer en elevmasse mellom 50 og 100. Av hensyn til kartets lesbarhet er ikke
den nordligste delen av kommunen inkludert i kartet, selv om Nordre Ringsaker strekker seg videre nordover
og det kan være elever ved skolene i dette området.
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Figur 1 Geografisk avgrensning

Metode og prosess
Med henvisning til mål for gjennomføring av utredningen fremvist i delkapittel 1.2 har det vært gjennomført
en betydelig brukermedvirkningsprosess som en del av kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten.
Brukemedvirkningsprosessen beskrives ytterligere i kapittel 0. Innspillene i brukermedvirkningsprosessen er
brukt både til å kartlegge dagens situasjon, men også til å belyse konsekvenser ved en endret struktur.

I tillegg til brukermedvirkningsmøter har det vært gjennomført dokumentstudier av tidligere utredninger, av
planer og strategier, kommunale, regionale og nasjonale. Disse har hovedsakelig blitt brukt til å skape et
fremtidsbilde av Ringsaker, til å se hvilken retning som er staket ut, men også som et øyeblikksbilde. Dagens
situasjon er beskrevet i kapittel 2. Strategier og planer for fremtiden i Ringsaker er gjengitt i kapittel 3.
Sentrale lovverk for skolen er presentert i kapittel 4. Prosjektgruppa har hentet inn og anvendt teori og
forskning for å belyse de ulike konsekvensene. Dette presenteres i kapittel 5 og 6. Mye av dette har blitt
analysert og presentert som en del av brukermedvirkningsprosessen. Brukermedvirkningsprosessen er
presentert i kapittel 7.

Med bakgrunn i kartleggingen og kunnskapsinnhentingen i kapittel 2-7 er de ulike konsekvensene og
alternativene beskrevet og analysert i kapittel 8 og 9. En sammenstilling og anbefaling er presentert i kapittel
10. Kapittel 11 og 12 peker på veien videre mot en endelig beslutning av den fremtidige skolestrukturen i
Ringsaker kommune.
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2. RINGSAKER I DAG

Befolkning og bosetting i Ringsaker
Ringsaker er med en befolkning oppunder 35.000 innbyggere den mest befolkningsrike kommunen i
Innlandet fylke. Ringsakers geografi er variert og mangfoldig, fra landskapet rundt Mjøsa til Ringsakerfjellet.
Totalt er kommunens areal på 1 280 km².

I tillegg til å være den mest folkerike kommunen i innlandet, er kommunen landets største
jordbrukskommune og landets største hyttekommune, målt i antall hytter.

Kommunen har to tettsteder med bystatus. Dette er administrasjonssenteret Brumunddal med tilnærmet
11.00 innbyggere og Moelv med 4.000 innbyggere. I tillegg har kommunen en rekke mindre tettsteder, samt
en betydelig andel spredt bosetting.

Med omtrent halvparten av kommunens befolkning boende utenfor byene og tettstedene har Ringsaker et
desentralisert bosettingsmønster.

Den generelle befolkningsutviklingen i Ringsaker foregår i hovedsak ved at byer og tettsteder langs Mjøsa
øker, mens bygdene har opplevd en befolkningsnedgang.

Næringsliv og arbeidsplasser i Ringsaker
Kommunens næringsliv konkurrerer med næringslivet i nabokommuner om arbeidskraften. Totalt sett er det
en netto utpendling fra Ringsaker (2017). Kommunen har flest innpendlere til, og flest utpendlere fra, Hamar
kommune. Utpendlingen fra Ringsaker er også sterk til Lillehammer, Gjøvik, Stange, Oslo og «Andre steder».
Det er netto innpendling til Ringsaker særlig fra Stange og Løten, men også fra «Andre steder». Utpendlingen
til Oslo og Akershus er relativt lav, når vi sammenlikner med pendlingen internt i Mjøsregionen.

Figur 2 Antall utpendlere fra, og innpendlere til, Ringsaker kommune 2017

https://no.wikipedia.org/wiki/Brumunddal
https://no.wikipedia.org/wiki/Moelv
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Utviklingsmessig har Ringsaker hatt en vekst i sysselsettingen på 3,3 prosent i perioden 2008-2017. Den
relative veksten har vært litt lavere enn nivået på landsbasis (3,9 %), men høyere enn Mjøsregionen (2,9%)
og Innlandet for øvrig (-0,9%). Hele veksten har kommet innenfor tjenesteyting. Det har samtidig vært en
stor nedgang i landbruk, industri og infrastruktur (Johansen m.fl. 2019).

Når vi ser næringsspesialiseringen i en nasjonal kontekst er Ringsaker, som de fleste kommunene i landet
dominert av tjenesteytende sektor. Ringsaker skiller seg imidlertid ut med sin spesialisering innenfor jord- og
skogbruk, næringsmiddel-, trevare- og møbelindustrier, bygg/anlegg og detalj- og engroshandel. Ringsaker
er, som nevnt i forrige delkapittel landets største jordbrukskommune og produksjon og sysselsetting er særlig
knyttet til husdyrhold og planter/vekster. Hytteområdene gir ringvirkninger for bygg og anlegg, detaljhandel
og annen service i kommunen.

Ringsakers styrker og fortrinn er knyttet til næringsvariasjonen, bransje- og klyngespesialiseringer samt den
sentrale plasseringen i Mjøsregionen. Noen nøkkeldata for Ringsakers hovednæringer er samlet i tabellen
under. Den første tallkolonnen som viser næringsmessige styrker både absolutt (i kommunen) og relativt (til
landet) viser at Ringsakers styrke er særlig innen landbruk, næringsmiddel- og trevare-industrier, handel samt
spesialisert byggevirksomhet. Andre betydelige næringer som er vesentlige for jobbskaping og innovasjon i
kommunen er kultur- og opplevelsesnæringene, teknologiindustri, deler av forretningsmessig tjenesteyting
samt transport.

Figur 3 Nøkkeldata for hovednæringene i Ringsaker.

Lokalsamfunn i Nordre Ringsaker
I denne utredningen fokuseres det på lokalsamfunnene Lismarka, Mesnali Åsmarka og Næroset. I tillegg
gjøres det vurderinger av nærmiljøet rundt Fossen skole som ligger i Moelv. Lokalsamfunnene i Nordre er
forskjellige fra hverandre og har ulike kvaliteter. Det er også flere fellestrekk. Som en del av utredningen har
prosjektteamet gjort seg kjent med de ulike stedene, gjennom tidligere utredninger, kart og befaringer. En
oppsummering av dette kan leses i vedlegg 2.

2.3.1. Lokalsamfunnene

Analysen av de ulike lokalsamfunnene som er gjort som en del av denne utredningen (vedlegg 2) viser at de
ulike lokalsamfunnene er ulik i oppbygning og har ulike tilbud.



 
 
 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 15 av 91 

Både Næroset og Mesnali har en sentrumskjerne i 

dag med flere tilbud og møteplasser.  

Mesnali er et forholdsvis konsentrert bygdesenter 

med kirke, skole, barnehage, butikk og ulike 

servicefunksjoner og flere arbeidsplasser. Ut fra 

kommunens arealplan er Mesnali det 

lokalsamfunnet som har størst variasjon i tilbud og 

møteplasser. 

Det meste av boligbebyggelsen er i nærheten av 

sentrumskjernen. Dette gjenspeiles også i at 

Messenlia skole er den skolen med lavest andel 

skoleskyss.  

Mesnali er den nærmeste bygda til Sjusjøen. 

 

Næroset er et bygdesenter med blant annet 

dagligvarebutikk, barnehage, skole og 

forsamlingshus. Disse er plassert i en 

sentrumskjerne rundt vegkrysset i sørenden av 

Næra. Det er i tillegg til de mer formaliserte 

møteplassene etablert parker og båthavner. Figur 5 

er med på å illustrere møteplassene i 

sentrumskjernen i Næroset.  

Det er næringsaktivitet i Buvika, her er det også i 

kommunens arealplan tilrettelagt for etablering av 

flere næringsvirksomheter. Boligbebyggelsen er i 

tilknytning til sentrumskjernen.  

 

 

Næroset ligger sør i Nordre Ringsaker i nærheten av   Moelv. Det er omtrent 8 km fra barneskolen i   

Næroset til Moelv barne- og ungdomsskole.  

 

 

 

 

 

Figur 4 Visuell fremstilling av Mesnali med sentrumskjerne i dag 

Figur 5 Møteplasser i Næroset 
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Åsmarka er et bygdesenter med bebyggelse på
hver side av en relativt trafikkert veg (fylkesveg
216). Det er ikke en sentrumskjerne i Åsmarka
i dag.

Sentrumsfunksjoner som kirke og skole ligger
langt fra hverandre. Skole og forsamlingshus
ligger 2 km fra kirka og 4 km fra Åsmarkas
største bedrift; Kvarberg AS. Det er ingen
dagligvare eller annen handel. Nylig har det
kommet et nytt serveringssted i bygda.
Området er preget av landbruksareal.
Bosettingsmønsteret er spredt. Det som
eksisterer av tettbebyggelse følger lineært
med veien (Fv 216).

Figur 6 Illustrasjon over Åsmarka

Lismarka er et spredtbygd bygdesenter
etablert rundt vegkrysset Lismarkvegen x
Sjusjøvegen. Det ligger et boligfelt med
eneboliger langs med Lismarkvegen.

Den tidligere dagligvaren er lagt ned.
Lokalene er tatt i bruk til andre formål. I
området rundt er det boligfelt med
tomannsboliger. Det foreligger godkjente
byggeområder som foreløpig ikke er
tilrettelagt for utbygging. Det er lite
etterspørsel etter tomter for utbygging.

Det er utover skolen og den tidligere dagligvaren et forsamlingshus som er en viktig møteplass for bygda.
Bygda er ellers preget av skog og landbruk og har gode natur-kvaliteter.

Figur 7 Oversiktsbilde Lismarka
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Fossen ligger utenfor Moelv sentrum og er preget av
relativt kompakt boligbebyggelse. Skolen ligger inntil
et stort friluftsområde på en høyde med stier og
skiløyper.

Området rundt Fossen skiller seg fra omlandet rundt
de andre skolene ved å være i umiddelbar tilknytning
til en by, ved å være plassert i utkanten av Moelv.
Dette gjør at Fossen skole i stor grad må sees i lys av
utviklingen av Moelv.

2.3.2. Befolkningsutvikling i Nordre Ringsaker

Figur 9 Befolkningsutviklingen i alle aldersgrupper per grunnkrets (kilde: SSB)

I figuren ovenfor fremstilles befolkningsutviklingen i alle aldersgrupper per grunnkrets i naturlig tilknytning
til de aktuelle skolene. Grafene i figuren er sammenfallende med den generelle trenden, der Fossen skole
(som ligger i Moelv) har en vesentlig høyere befolkningsvekst enn bygdene som har en fallende eller flat
utvikling. Ser en på elevtallet, befolkning i skolepliktig alder har utviklingen i bygdene vært enda mer fallende.

Figur 8 Oversiktsbilde Fossen
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Figur 10 Elevtallsutvikling for barneskolene i Nordre Ringsaker 2008-2019 (kilde: Ringsaker kommune).

2.3.3. Befolkning i Nordre Ringsaker

Aldersfordelingen i grunnkretsene som knyttes til de forskjellige skolene er noe forskjellig. Åsen og Lismarka
har for tiden flest barn, mens grunnkretsene rundt Fagernes har flest over 50 år.

Figur 11 Alderssammensetningen for lokalsamfunnene i Nordre Ringsaker
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Ringsakerskolen
Ringsaker kommune har cirka 4000 elever i kommunale grunnskoler. Elevene er fordelt på 16 barneskoler,
en kombinert barne- og ungdomsskole og fire ungdomsskoler. I denne utredningen inngår 5 barneskoler,
Fossen, Fagernes, Åsen, Messenlia og Lismarka.

2.4.1. Skoleanleggene

De fem skoleanleggene er beskrevet med nøkkeltall i tabellen nedenfor. Skoleanleggene er befart, det er
gjennomført studier av bygningstegninger og gjennomført møte med eiendomsdriftspersonellet. Kolonnen
med vedlikeholdsbehov er planlagt vedlikehold 2020-2023 og gjenspeiler det akutte vedlikeholdsbehovet.
Det foreligger ikke fullverdige tilstandsanalyser og skolenes reelle vedlikeholdsetterslep ved de fleste
skolene vurderes som vesentlig større enn det som reflekteres i vedlikeholdsplanen.

Tabell 1: Oversikt over skolenes kapasitet elevtall, oppfyllingsgrad, bygningsareal, byggeår (enkeltbygg er rehabiliterte eldre
bygninger) og planlagt vedlikehold på kort sikt.

2.4.2. Fossen skole

Fossen skole ligger i Fossmarka i Moelv, med et flott nærmiljøanlegg. Skolen har elever fra 1.-4. trinn. Fossens
elever begynner på Moelv skole på 5. trinn. Elevtallet på Fossen skole er pr. dags dato 43, fordelt på 1.- 4.
trinn. Begge skolene er samlet under samme ledelse.

Skolene jobber med Kultur for læring, digitalisering og det profesjonelle læringsfellesskap. Skolene har
tidligere vært prosjektskoler for Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og
Aktivitetsskolen/SFO, og dette er videreført i den daglige driften. Moelv og Fossen skoler er flerkulturelle
skoler.

Totalt har enheten Moelv og Fossen skoler cirka 75 ansatte.

Romtype Antall Kommentarer
Klasserom 4

SFO 1 Fungerer også som klasserom

Spesialrom:
Mat og helse 0

Naturfag 0

Musikk 0
Kroppsøving 0

Bibliotek 1

Dagens situasjon Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Byggeår Vedlikeholdsbehov

Fossen 80 43 54 % 677 1978 4 630 000
Fagernes 90 43 48 % 1 350 2016
Åsen 90 61 68 % 1 200 1974 8 640 000
Messenlia 150 39 26 % 1 800 1999 1 200 000
Lismarka 80 51 64 % 1 300 1979 4 770 000
Brøttum B 245 155 63 %
Moelv B 500 357 71 %
Sum 1 235 749 61 % 6 327 19 240 000



 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 20 av 91 

Kunst og håndverk 0  
Arbeidsplasser:   

Adm. og ledelse 1 Beskrevet som kontor, 15m2 

Lærearbeidsplasser 5 To arbeidsrom på 15 m2 

 

Fossen mangler spesialrom for mat og helse, naturfag, musikk, kunst og håndverk. SFO-lokalene brukes også 

som klasserom. 

2.4.3. Fagernes skole 

Fagernes skole ligger på/i Næroset langs veien fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har for tiden 44 elever.  Skolen 

administreres sammen med Åsen skole og har felles skoleleder. Det er store lekeområder i tilknytning til 

skolen. Skoleområdet inneholder blant annet fotballbane, kurvballbane, lekeapparater, sandkasse i tillegg til 

skogsområder. Rundt skolen er det fine naturområder. Skolens visjon er «trygghet i læring og lek».  

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 3 Et klasserom er også SFO-rom 

SFO 1 Fungerer også som klasserom 

Spesialrom:   
Mat og helse 1  
Naturfag 1  
Musikk 0  
Kroppsøving 1 Et lager på 11 m2 i tillegg 

Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 2 Små rom på 19 m2 

Arbeidsplasser:   
Adm. og ledelse 2 Resepsjon med tilhørende kontor 

Lærearbeidsplasser 8 Et arbeidsrom på 52 m2 

 

Fagernes mangler spesialrom for musikk. SFO-lokalene brukes også som klasserom. 

2.4.4. Åsen skole 

Åsen skole ligger i landlige omgivelser i Åsmarka langs vegen fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har 60 elever og 

12 ansatte. Skolen administreres sammen med Fagernes skole. 

Skolen har store lekeområder i tilknytning til skolen, og et idrettsanlegg ligger like ved. Skoleområdet 

inneholder blant annet skateboard-ramper, ballbinge, akebakker og et stort klatrestativ. Rundt skolen er det 

rikholdige naturområder, der de blant annet disponerer to gapahuker. Skolens visjon er «trygghet i læring og 

lek».  

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 7 Fra 25 - 70 m2. 

SFO 0  
Spesialrom:   

Mat og helse 1 Benyttes til barnehage 
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Naturfag 0  
Musikk 0  
Kroppsøving 1  
Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 0 Benyttes til barnehage 

Arbeidsplasser:   
Adm. og ledelse 2  
Lærearbeidsplasser 5  

 

Åsen skole mangler spesialrom for naturfag, musikk og kunst og håndverk. Åsen skole har ingen 

elevgarderober, og bruker gangene til yttertøy.  Dette er uheldig med tanke på evakuering av bygget, renhold 

og inneklima. 

2.4.5. Messenlia skole 

I 1956 ble Messenlia skolebygg ferdig. Et nytt skolebygg ble reist i 1999, og det gamle bygget ble renovert i 

2000. Skolen har i dag 39 elever og 11 ansatte. Messenlia skole ligger nord i kommunen og har naturen som 

nærmeste nabo.  Skolens hovedsatsingsområde er økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring. 

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 7  
SFO 1  
Spesialrom:   

Mat og helse 0  
Naturfag 0  
Musikk 0  
Kroppsøving 1 I tillegg to apparatrom 

Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 1  

Arbeidsplasser:   
Adm. og ledelse 2  
Lærearbeidsplasser 6  

 

Messenlia skole mangler spesialrom for mat og helse, naturfag og musikk.  

2.4.6. Lismarka skole 

Lismarka skole ligger helt nord i Ringsaker med naturen som nærmeste nabo. Skoleåret 2020-21 har skolen 

52 elever og 15 ansatte. Skolen er organisert i aldersblanda grupper. Skolens satsingsområder er kultur for 

læring, innføring av ny læreplan og digitalisering.  

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 2  
SFO 2 Fungerer også som klasserom 

Spesialrom:   
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Mat og helse 1 Kun 13 m2
Naturfag 0
Musikk 0
Kroppsøving 1
Bibliotek 1
Kunst og håndverk 1 Fungerer også som klasserom

Arbeidsplasser:

Adm. og ledelse
8

Ikke spesifisert på tegning hva som tilhører ledelse
og hva som tilhører lærerne

Lærearbeidsplasser

Lismarka skole mangler spesialrom for naturfag og musikk, og har et mindre mat- og helserom. SFO-lokalene
brukes også som klasserom. Lismarka har ingen elevgarderober, og bruker gangene til yttertøy. Dette er
uheldig med tanke på evakuering av bygget, renhold og inneklima.

Drifts- og lønnsutgifter
Det er vanligvis tre kostnadsdrivere i skolen, det er driftsutgifter, lønninger og utgifter til læringsmateriell og
utstyr/ inventar på skolene. Driftsutgiftene ligger ikke på skolebudsjettet, de ligger på teknisk avdeling. Men
det er likevel av betydning for situasjonen i skolen, det betyr en del hvor mye som brukes for å vedlikeholde
og investere i skolebygningene.

Ringsaker kommunes drifts- og lønnsutgifter i skolen sammenlignet med nasjonale tall, hentet fra
Skoleporten.no:

Tabell 2: Indikatorer og nøkkeltall driftsutgifter, skoleporten.udir.no
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Tabellen viser at Ringsaker kommune bruker mer penger på drift og lønn per elev enn landsgjennomsnittet.
Man har også større utgifter til inventar og utstyr per elev enn det man bruker i snitt i Norge. Dette er ikke
uvanlig. Tall for 2019 fra Utdanningsdirektoratet viser at de 100 minste kommunene bruker om lag 60 prosent
mer per elev enn de 10 største kommunene. Tidligere undersøkelser har vist at skolestørrelsen har mest å si
for kommunens kostnader per elev. Lavt elevtall per trinn og små skoler fører til undervisning i små grupper,
og dermed høyere utgifter per elev til lærerlønn. Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner
med små skoler høyere utgifter.

Skoleskyss
Det er gjort en kartlegging av hvor mange av elevene som tilhører de ulike skolene som har vedtak om
skoleskyss. Årsakene til at elever får innvilget vedtak om skoleskyss skyldes enten avstand mellom bosted og
skole (2 km for førsteklasse og 4 km for øvrige trinn), eller farlig skolevei. Av tidligere utredninger gjort av
kommunen kan en lese at det både ligger avstand og trafikksikkerhetsvurderinger til grunn for vedtak om
skoleskyss. Årsakene til vedtak om skoleskyss for hver enkelt elev er ikke utredet. Skolene har varierende

mengde elever med behov for skoleskyss. Per 2020/2021 ser bildet slik ut:

• Fossen: Ingen elever med skyss.

• Fagernes: 26 elever med skyss (hvorav 19 med kommunalt vedtak)

• Åsen: 38 elever med skyss. (hvorav 21 med kommunalt vedtak)

• Lismarka: 28 elever med skyss. (hvorav 21 med kommunalt vedtak)

• Messenlia: 13 elever med skyss. (hvorav 1 med kommunalt vedtak)
• Brøttum B: 81 elever med skyss. (hvorav 28 med kommunalt vedtak)

• Moelv B: 86 elever med skyss. (hvorav 11 med kommunalt vedtak)

Bildet nedenfor viser antall elever per skole, fratrukket elever med skoleskyss.

Figur 12: Elevtallet per skole som per definisjon kan gå til skolen (elevtallet fratrukket elever med skoleskyss).
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Oppsummering av situasjonsbeskrivelse
Figur 13 viser en oppsummering av kapasitet og elevtall på de ulike skolene og andel elever som har vedtak
om skyss. Pilene viser hvor stor andel av elevene som har skoleskyss i dag og tallene viser hvor mange
elever som går på skolen av total elevkapasitet ved siste telling (oktober 2020).

Figur 13: Oppsummering av dagens situasjon for de aktuelle skolene i Nordre Ringsaker.
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KUNNSKAPSGRUNNLAG
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3. RINGSAKER FREMOVER
Kommuner er underlagt en rekke av lovene i det nasjonale lovverket. I denne utredningen har vi avgrenset
gjennomgangen av lovverket til relevante lover som er relevante for skole. Disse presenteres i kapittel 4.

I dette kapittelet oppsummerer vi planer og strategier innenfor befolkningsutvikling, stedsutvikling,
næringsutvikling, oppvekst og opplæring. Avgrensningen er gjort i tråd med konsekvensene som skal belyses
i denne rapporten.

Kommunen utvikler og styrer etter en rekke planer. De overordnede planene i kommunen er
kommuneplanen, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen bygger på en planstrategi.
Disse planene er det strategiske fundamentet for kommunens ønskede utvikling. Utover disse finnes det en
rekke ulike planer og strategier, for ulike temaer og for ulike geografiske områder. Mange av disse er på
kommunalt nivå, mens det finnes også planer og strategier på regionalt nivå og på nasjonalt nivå. Planene
sier noe om nåsituasjonen i kommunen, men peker også på retningen og mulighetsrommet for en framtidig
utvikling.

Overordnet strategi
I kommuneplanens samfunnsdel har Ringsaker kommune vedtatt visjoner for kommunen1. Disse skal legges
til grunn både administrativt og politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel, økonomiplanen, ved
revisjon og utarbeidelse av kommuneplaner og temaplaner.

Ringsaker kommune skal:

• Tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker
• Være næringslivets favorittkommune
• Tilby et godt utbygget service- og tjenestetilbud
• Sikre gode oppvekstmiljø
• Sikre et bredt og mangfoldig kulturtilbud
• Bygge opp kunnskap, kompetanse og utdanningstilbud
• Sikre bærekraftig utnytting av ressursene
• Synliggjøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes i kommunen
• Spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører

Utvikling av lokalsamfunn

3.2.1. Befolkningsutvikling

Ringsaker kommune jobber målrettet for å oppnå befolkningsvekst. Befolkningsvekst er helt vesentlig for
kommunen, både for å skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn, men også for å sikre kommunens andel
av kommunesektorens frie inntekter.2 De viktigste vekstfaktorene er forankret i gjeldende kommuneplan,

1 Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2010 (2018)
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1734118.1897.csscswtpwv/Samfunnsdelen.pdf

2 Planstrategi 2020-2024
http://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfdocument.ashx?journalpostid=2020039594&dokid=978224&versjon=1&variant=A
&

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1734118.1897.csscswtpwv/Samfunnsdelen.pdf
http://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfdocument.ashx?journalpostid=2020039594&dokid=978224&versjon=1&variant=A&
http://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfdocument.ashx?journalpostid=2020039594&dokid=978224&versjon=1&variant=A&


 
 
 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 27 av 91 

delplaner og handlingsprogram med økonomiplan. Gjennom kommuneplanen er det etablert en ambisjon 

om en befolkningsvekst på ca. 200 personer i året, dvs. 0,6 %.  

I figuren nedenfor er det presentert tre befolkningsframskrivinger for Ringsaker fram mot 2040. De tre 

alternativene skiller seg fra hverandre når det gjelder forutsetninger om fødsler (Lav, Middels, Høy), om 

forventet levealder (Lav, Middels, Høy) og om innvandring (Lav, Middels, Høy). Forutsetningene om flytting 

er like i alle alternativer og basert på flytterater de siste ti årene. LLML illustrerer således at framskrivingene 

er basert på få fødsler, lav forventet levealder og lav innvandring. Tilsvarende er HHMH basert på mange 

fødsler, høy forventet levealder og høy innvandring. 

 

Figur 14 Befolkningsprognoser Ringsaker3 

I hovedalternativet (MMMM, middels nasjonal vekst) vil antall innbyggere vokse med omtrent 3.000. I 

lavalternativet (LLML, lav nasjonal vekst) vil antall innbyggere bli drøyt 1.000 flere i dag, mens i 

høyalternativet (HHMH, høy nasjonal vekst) vil antall innbyggere bli omtrent 5.300 flere enn i dag. 

Variasjonsbredden mellom det laveste og høyeste alternativet er altså drøyt 4.000 innbyggere. Siden alle tre 

alternativer må sies å være innenfor hva som kan forventes, skaper dette noen utfordringer for kommunens 

planlegging, både når det gjelder bolig og næring, og også skolestruktur.4 

Prognoser viser at andelen eldre vokser fra drøyt 17% til drøyt ca. 25% i perioden.  Dette skaper utfordringer 

for kommunen i form av potensielle utgiftsøkninger knyttet til eldreomsorg, både når det gjelder 

investeringer og drift.  

SSBs befolkningsframskrivinger er basert på et standard regionaldemografisk modellverktøy, der en 

fokuserer på å framskrive antall innbyggere i kommunene. Framskrivingene tar også høyde for regionale 

forskjeller i forutsetningene. De tar imidlertid ikke spesielt hensyn til utviklingen i lokale og regionale bolig- 

og arbeidsmarkeder, eller til spesielle hendelser lokalt/regionalt som kan påvirke framskrivningene, inkludert 

 
3 Kilden til prognosene er SSB. Grafen er hentet fra Samfunnsutviklingen i Ringsaker (NIBR-rapport 2019:5) 

4 Samfunnsutviklingen i Ringsaker (NIBR-rapport 2019:5) https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1295/2019-

5.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1295/2019-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1295/2019-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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lokal/regional politikk. På kommunalt nivå er det særlig tiltak som påvirker flytteatferd som ikke tas hensyn
til. SSB selv er helt klar over at framtida er usikker og illustrerer dette med å lage 15 ulike
befolkningsframskrivinger (vi har presentert tre av dem for Ringsakers del) for å illustrere denne
usikkerheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at alle framskrivingene er basert på forutsetninger
knyttet til demografi, og at lokale og regionale forhold som påvirker folks atferd og lokaliseringsbeslutninger
ikke er modellert. Johansen mfl. (2019) diskuterer dette opp mot mulig plassering av sykehus i Moelv. Hvilken
effekt en lokalisering av sykehuset i Moelv vil få er usikker, da det blant annet påvirkes av i hvilken grad
ansette ved sykehuset velger å bosette seg i Ringsaker eller om de pendler inn fra andre kommuner.

3.2.2. Stedsutvikling og boligplanlegging

Den klart største veksten i Ringsaker de senere årene har vært i Brumunddal. Moelv har med sin sentrale
beliggenhet også potensial for betydelig vekst framover. En mulig etablering av sykehus ved Mjøsbrua vil
kunne bety mye for framtidig vekst. Utvikling av byene Moelv og Brumunddal er ifølge planstrategien helt
avgjørende for videre befolkningsvekst. I gjeldende kommuneplan er det et mål at Moelv og Brumunddal skal
videreutvikles som attraktive tettsteder.

Det er en målsetting om at både byer, tettsteder og bygdesentre i Ringsaker skal videreutvikles. Dette
kommer frem av kommunale planer og følges opp av Innlandsstrategien som legger opp til «Levende
lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder».5 For å nå målet om en fortsatt sterk
befolkningsvekst vil kommunen bidra til at det kan bygges nye boliger, både gjennom fortetting og
tilgjengelige tomter for eneboliger og annen småhusbebyggelse. Det er ønskelig å ha varierte og gode tomter
i boligområder i hele kommunen.

Utvikling skal prioriteres der det er forventet vekst og etterspørsel og der det er en konsentrasjon av boliger
og tilbud i dag. Utover å satse på byutvikling i Brumunddal og Moelv skal en utnytte mulighetene som Mjøsa,
fjellområdene og bygdene gir. Det bør fortsatt være tilgang til boligtomter i alle kommunens
tettsteder/bygdesentre Lokalisering av nye boliger skal følge prinsippene for kompakt og miljøvennlig
stedsutvikling. I gjeldende kommuneplan er boligområder lagt til Brumunddal og Moelv og til øvrige
eksisterende små og store tettsteder for å styrke sentrene i lokalmiljøet, skape gode bomiljøer, redusere
behovet for transport, og styrke grunnlaget for service og kulturtilbud.

Ringsakers spredte bosettingsmønster, med tilhørende forventninger om befolkningsvekst og aldrende
befolkning påvirker rammene for kommunens tjenestetilbud. I gjeldende kommuneplan er det er mål at
tjenestetilbudet skal være likeverdig, tilgjengelig og effektivt organisert. Dette ønskes oppnådd blant annet
gjennom å legge vekt på utvikling av innhold og kvalitet i tjenestene og tilrettelegge for et godt faglig nivå på
de ansatte som utfører tjenesten.

Næringsutvikling
Ringsaker ønsker å være en næringsvennlig kommune, og har som mål at næringslivet skal oppfatte
kommunen som en attraktiv samarbeidspartner. En positiv næringsutvikling er en viktig bidragsyter til
befolkningsvekst i kommunen, og kommunen satser derfor bredt opp mot næringslivet. Dette kommer
tydelig frem i overordnede strategier for videre vekst og utvikling, både i gjeldende kommuneplan og i

5 https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-
eventyrlige-muligheter/

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-eventyrlige-muligheter/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-eventyrlige-muligheter/


Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 29 av 91

Planstrategi 200-2024. I likhet med botilbudet skal også reiseliv og næringsliv markedsføres, og en skal
utnytte mulighetene som ligger i infrastruktur og beliggenhet. Det er viktig å være offensiv, handlekraftig og
resultatorientert, og ikke minst gi næringslivet gode rammebetingelser. Det er ønskelig å få lokalisert flere
arbeidsplassintensive næringer i gangavstand fra kollektivknutepunkt, slik at det er mulig å pendle både
internt i regionen og fra andre byer og tettsteder uten å måtte bruke bil. Det er gode muligheter for det både
i Brumunddal og Moelv.

Ringsaker er en av Norges største landbrukskommuner og en stor industrikommune. Det er viktig å jobbe
for å beholde sysselsettingen i industrien og landbruket. Dette følges også opp i innlandsstrategien sitt mål
om Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser. Innlandsstrategien er med sine
mål og sin visjon et viktig strategigrunnlag for næringsutviklingen i kommunen. Strategiens visjon er:

«Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en
ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.»

I tillegg til landbruk og industri er reiseliv knyttet til Mjøsa og fjellet en viktig del av næringslivet i Ringsaker.
Dette knyttes også opp mot at Ringsaker er Norges største hyttekommune. Hovedtyngden av kommunens
fritidsbebyggelse ligger i Ringsakerfjellet. Her ligger det fortsatt en betydelig utbyggingsreserve i gjeldende
kommuneplan, både ved fortetting av eksisterende områder, samt enkelte nye områder i de mer
lavereliggende fjell- og skogområdene.

Ringsaker har noen geografiske fortrinn knyttet til sin sentrale beliggenhet i Mjøsregionen som er en godt
integrert flerbyregion med et samlet folketall på nivå med en norsk storby. Ringsaker er samtidig svært
sentralt plassert i et av landets største landbruksbaserte produksjonsområder og samtidig landets største
hytte- og rekreasjonsområder. Næringsmessig har kommunen fortrinn med en ganske variert
næringsstruktur og spesialiseringer innenfor landbruk, næringsmiddel- og trevareindustrier,
byggevirksomhet og handel, samt deler av opplevelsesnæringene. Det er også innenfor og mellom disse
næringene at mye av grunnlaget for sysselsetting og jobbskaping, entreprenørskap og innovasjon, i privat
sektor vil ligge framover.

Oppvekst og opplæring

3.4.1. Dagens situasjon

Ringsaker kommune har et lavt utdanningsnivå sammenliknet med landssnittet. Ved inngangen til 2020
hadde 34 % av befolkningen i Ringsaker utdanning fra høyskole eller universitet. Gjennomsnittet for
Innlandet fylke var da 39 % mens gjennomsnittet for landet var 48 %. Det har vært en økning i andelen med
høyere utdannelse i Ringsaker de senere årene, men landsgjennomsnittet har steget mer, slik at Ringsaker
forholdsmessig har falt noe lenger bak. Folkehelseoversikten fra 2019 viser at det er en del
skolefraværsproblematikk blant elever på ungdomsskole og videregående.

Utfordringen er å gi barn og unge en trygg og god ballast slik at de klarer seg godt i voksen alder. Trivsel og
positive opplevelser er sentralt. Utover barnehage, skole og SFO er ulike fritidstilbud sentrale arenaer for
dette. Det er viktig at barn og unge får utviklet sine evner og gis mulighet til å utfolde seg, hvor det er trygghet,
men likevel utfordringer nok. Ringsaker kommune skal bidra til at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres psykiske og fysiske helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
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Arbeidet for å sikre et godt og inkluderende læringsmiljø har høy prioritet. 

Det systematiske arbeidet med økt læringsutbytte i barnehage og skole er nødvendig for å sikre at flere elever 

rustes til å fullføre videregående skole og motiveres til å ta høyere utdanning, og således skape en kultur for 

læring. Det omfattende arbeidet som er igangsatt for å bedre resultatene inkluderer tett oppfølging av 

skolene fra skoleeier, kompetanseheving for lærere, systematisk kartlegging og oppfølging av elevene, bruk 

av digitale verktøy og konkrete tiltak i klasserommet innenfor basisfagene norsk, matematikk og engelsk.  

3.4.2. Kommunens målsettinger 

Det skal være attraktivt for familier å bosette seg i kommunen. Barn og unge i Ringsaker skal ha gode levekår, 

utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø. Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og 

fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet.  

Skole er et satsingsområde i Ringsaker. Hovedmål for Ringsakerskolen er fastsatt i kommunens 

handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022. Skolene skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- 

og oppvekstarenaer. Gjennom skolegangen skal elevene gis mulighet for personlig vekst og utvikling. Elevene 

som går ut av grunnskolen skal ha et best mulig utgangspunkt for videre utdanning. Det arbeides systematisk 

for å øke elevenes læringsutbytte. Dette arbeidet starter i barnehagen og tar utgangspunkt i statlige føringer, 

forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen 

konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. 

Videre er det i kommuneplanens samfunnsdel formulert følgende mål knyttet til opplæringen: 

• Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og framtidsrettet grunnskoleopplæring av høy 

kvalitet. 

• Skolene skal prioritere opplæring i grunnleggende ferdigheter; som å kunne uttrykke seg muntlig og 

skriftlig, kunne lese og regne og bruke digitale verktøy. 

• Resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

• Elevene skal gis tilpasset opplæring. 

• Elever med spesielle behov skal om nødvendig gis kvalifisert spesialundervisning. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av 

Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og forutsetninger. For å nå 

hovedmålet for Ringsakerskolen er det iverksatt mange tiltak for å øke læringsutbyttet for alle elever.  

På bakgrunn av den faglige utviklingen gjennom de årene det er lagt fram tilstandsrapport til politisk 

behandling, har følgende faktorer gitt bidrag til et bedre læringsutbytte: 

• Styrking av undervisningstimetall i basisfagene. 

• Systematisk og tett oppfølging av elevene med vekt på tidlig innsats.  

• Forventninger fra skoleeier om et tydelig læringstrykk. 

• Tydelighet på felles mål hvor evidens- og forskningsbaserte tiltak er prioritert. 

• Samkjøring av utviklingsområder med utgangspunkt i skolebaserte erfaringer. 

• Tydelig pedagogisk ledelse ved skolene. 

• Organisasjonsutvikling og fagutvikling gjennom nettverk relatert til praksis. 

• Endring av pedagogisk praksis og vurderingspraksis. 

• Utstrakt samarbeid med ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. 
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• Prioritert satsing på kompetanseheving i basisfagene.

4. SENTRALE STYRINGSDOKUMENT OG FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN
Flere lover er sentrale i skoleverket.

Skoleeier har ansvar for at skolen blir drevet etter gjeldende lover og forskrifter. Det viktigste regelverket for
å ivareta skolen og skolemiljøet i driftsfasen, er særlig knyttet til seks lover og forskrifter:

• Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven), av 17. juli 1998.
• Fagfornyelsen (LK20)
• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, av 1. januar 2018
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven), av 4. februar 1977
• Folkehelseloven, av 1. januar 2012
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., av 1.1.1996, sist datert 1.7. 2014.

Opplæringsloven §9a
Alle elever i skolepliktig alder har ifølge opplæringslovens § 9a-2, rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er blant annet spesifisert i opplæringslovens § 9a-3 og 4: om
psykososialt miljø, nulltoleranse og systematisk arbeid: Skolen skal aktivt, kontinuerlig og systematisk arbeide
for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.
Videre står det i § 9a-7, om det fysiske miljøet: Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik
at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.

Opplæringsloven kapittel 9 og 10 – 9-1 og § 10-2, jf. § 10-1
I opplæringsloven kapittel 9 og 10 er det blant annet § 9-1 og § 10-2, jf. §10-1 som stiller kvalifikasjonskrav
til ledere for grunnskoler og videregående skoler. Kravene blir ytterligere spesifisert i forskriften for
opplæringsloven kapittel 14. Formålet med disse forskriftene er å medvirke til at skolene blir forsvarlig ledet.
Hver enkelt skole skal ha en rektor som er faglig, pedagogisk og administrativ leder. Det er likevel gjort unntak
for grunnskoler for 1.-7. trinnet med 30 elever eller mindre. Loven inneholder også en mulighet for
dispensasjon, der departementet etter søknad fra skoleeier kan gjøre unntak fra rektorkravet og åpne for
andre måter å organisere ledelsen på.
Den som blir tilsatt som rektor, må oppfylle nærmere spesifiserte kompetansekrav. Det kreves tre års praksis
fra undervisning eller fra administrativt arbeid i skolen eller annen utdanningsadministrasjon. Videre må
rektor oppfylle de kompetansekrav som gjelder for å bli tilsatt i undervisningsstilling.

Rektor på en skole med rektorkrav kan ikke samtidig være leder for en annen skole. Dette gjelder også når
den andre skolen ikke er omfattet av rektorkravet i loven. Forbudet mot felles rektor for flere skoler er
grunngitt med at rektor bør være mest mulig til stede på den skolen der det etter loven skal være rektor, slik
at rektor er innforstått med utfordringene til skolen, og slik at ledelsen blir synlig og nærværende.

Enkelte skoler (små barneskoler) er ikke omfattet av rektorkravet. Så lenge ledelsen ved slike skoler er
forsvarlig, stiller loven kommunen fritt til å velge hvordan ledelsen skal organiseres, og eventuelt hvem som
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skal tilsettes som leder ved skolen. Ledelsen kan også fordeles på flere personer. Det finnes ingen formelle
kompetansekrav for ledelsen av slike skoler, og de kan også ha felles leder så langt kravet om det forsvarlige
ellers blir oppfylt.

Fagfornyelsen (LK20)
Gjeldende læreplan for grunnopplæringen trådte i kraft i høsten 2020. De nye læreplanene blir innført
trinnvis over en periode på tre år.

• Skoleåret 2020–21 tok 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
• Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
• Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.

Ny overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Fagfornyelsen
innebærer et sterkere fokus på profesjonssamarbeid, dybdelæring og tverrfaglig tilnærming. Elevene skal
oppleve undervisningen som relevant. Et samfunn og arbeidsliv i rask endring medfører behov for barn og
unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Et overordnet mål i LK20 er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanser,
slik at de aktivt kan delta i kunnskapssamfunnet. Prinsipper for opplæringen i Overordnet del, slår blant annet
fast at skolen skal gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og sitt talent, individuelt og i samarbeid
med andre, og at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.

Universell utforming
Ifølge Opplæringsloven har alle elever "rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal
innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar" (Opplæringslova
§ 9a-7). Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å
oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Prinsippet om universell utforming
er lovfestet i «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering», gjeldende fra 01.01.2018. Ifølge loven skal
offentlig virksomhet og privat virksomhet som er rettet mot allmennheten, arbeide aktivt og målrettet for å
fremme universell utforming innenfor virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til å sikre universell
utforming i tråd med loven.

Arbeidsmiljøloven
De ansatte sine rettigheter er ivaretatt gjennom «Arbeidsmiljøloven». Arbeidstilsynet fører tilsyn med at
loven etterfølges. Dette gjelder blant annet kontorarbeidsplasser for lærere, forholdene for
administrasjonen, samt alle personalfasiliteter i anlegget.

Folkehelseloven
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven av 24. juni 2011 nr. 29) trådde i kraft 1. januar 2012. Formålet
med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
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Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor skal «Helse i alt vi gjør» være et gjennomgående prinsipp
for utforming av skoleanlegget inn- og utomhus. Særlig med tanke på skolens uteområde skal man
planlegge for allsidig fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Det være seg arealer for lek og utfoldelse, eller
tilrettelegging for sykkel- og gangstier, eller tiltak for å begrense motorisert trafikk.

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Forskriften trådte i kraft 1.1.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Forskriften inneholder krav til
det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til blant annet ansvarsforhold, internkontroll, plikt til opplysning
og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og
skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade.
Forskriften forutsetter at det enkelte skoleanlegg skal godkjennes. Dette gjelder også nye skoler.
Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven.

Kompetansekrav for undervisningspersonalet
I 2017 ble kravet om at undervisningspersonalet må ha relevant kompetanse i de fagene der de skal
undervise, forsterket. Kravet er konkretisert i §§ 14-2 og 14-3 i forskrift til opplæringsloven. For å undervise
i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet kreves det at lærer har minst 30
studiepoeng som er relevante for faget.

For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet kreves det at
lærer har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet
kreves det minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjelder imidlertid ikke for valgfagene,
utdanningsvalg og arbeidslivsfag.

Kommunen som skoleeier har fram til 1. august 2025 mulighet til å gi dispensasjon fra kravet for ansatte
som har fullført allmennlærerutdanning og de som før 1. januar 2014 oppfylte kravene for ansettelse i
undervisningsstilling. Konsekvensene av dette er at fra 2025 må alle skoler ha godkjent kompetanse i alle
fag det skal undervises i.

Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen en femårig masterutdanning. Den ene utdanningen retter
seg mot 1.-7. trinn med vekt på begynneropplæring, mens den andre retter seg mot 5.-10. trinn. Studenter
i grunnskolelærerutdanningen, GLU 1.-7. trinn, vil normalt ha tre til fire undervisningsfag. Alle studenter må
ha minst 30 studiepoeng i norsk og matematikk. Studenter i GLU 5.-10. trinn vil normalt ha to til tre
undervisningsfag, og studentene må ha minst 60 studiepoeng i norsk og matematikk I og II.
Undervisningsfag III er normalt på 30 studiepoeng.

Med dette kan man si at allmennlærerens tid er forbi. Studentene vil i framtiden uteksamineres med
masterfordypning i enten begynneropplæring, et undervisningsfag eller i pedagogikk/spesialpedagogikk.
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Lærernormen
Fra og med skoleåret 2019-20 ble normen for lærertetthet i ordinær undervisning (basert på gruppestørrelse
2) innført. Det framgår av vedtaket i Stortinget at lærertetthetsnormen skal være på skolenivå. Lærernormen
er en indikator som sier noe om antall elever per lærer i ordinær undervisning. Ressurser til
spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med. Fra høsten 2019 er lærernormen 15
elever på 1.-4. trinn, 20 elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.

For skolene som er til vurdering i Ringsaker er status for lærernormen slik for skoleåret 2020/2021:

Alle disse skolene oppfyller lærernormen med god margin. Dersom skolene hadde en høyere
oppfyllingsgrad kunne lærerbehovet vært redusert med inntil 7,5 årsverk uten å avvike fra lærernormen.

Skolefritidsordningen (SFO) – ny rammeplan
Forskning viser at det er store lokale variasjoner i SFO– tilbudet på landsbasis, og det er i disse dager
høringsfrist for utkast til rammeplan for SFO. Målet med rammeplanen er å få et mer likeverdig tilbud i hele
landet.

SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig
funksjonsnivå. SFO skal legge til rette for et innhold og å benytte arbeidsmåter som sikrer god samhandling i
barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal ha gode vilkår for å medvirke. SFO
skal ha et helsefremmende innhold og bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte deres opplevelser av
livsglede, mestring og egenverd. Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle
vennskap, et positivt selvbilde og en trygg identitet. SFO skal innrettes slik at alle barn får gode
utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger og behov for tilrettelegging, og bidra til at alle barn er en
del av et inkluderende fellesskap. Dette krever også et areal som både passer barnegruppens alder og
forutsetninger.

Opplæringsloven § 15-8, samarbeid
Skolene er pålagt å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og
unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. PPT helsesykepleiere,
barneverntjeneste, kommunepsykolog, psykisk helse og rus, legetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste er
viktige samarbeidspartnere og kan bidra både på individ- og systemnivå med komplementær kompetanse til
skolens egen. Stortingsmelding 6 (Meld. St. 6 (2019–2020) gir tydelige signaler på at samarbeidet mellom
kommunale tjenester må bli bedre, kompetansen skal komme nærmere elevene og for å lykkes med tidlig
innsats kan det være nødvendig å endre både arbeidsformer og strukturer. Regjeringen vil at alle barn og
unge blir sett og får den hjelpen de trenger når de trenger den. Det innebærer at kompetansen bør være så

Skole
Lærertetthet

1-4
Lærertetthet

5-7
Lærertetthet

Samlet
Fossen 11 11
Fagernes 7 11 9
Åsen 14 14 14
Lismarka 12 10 11
Messenlia 11 12 12
Totalt 11 12 11
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nær barna som mulig. En vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant annet inkluderer lærere,
spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Regjeringen vil også styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole,
skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige tjenester.

Skoleskyss
Retten til skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven, § 7-1. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elever i 1. klasse
ha mer enn 2 km skolevei. Elever på 2. – 10. trinn har rett på skoleskyss dersom skoleveien er lenger enn 4
km. Skoleveien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste
farbare vei. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til
veilengde.

Reisetiden er definert som gangtid til transportmiddel, tid på transportmiddel, og ventetid før/etter
skolestart/slutt. Skoleskyssen må organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. I vurdering av
akseptabel reisetid skal gangtid, og tid med transportmidlet sees i sammenheng. Det settes ingen øvre tid for
reisetid. Det er særlig viktig for 6- åringene at skyssen blir organisert slik at den totale reisetiden blir så kort
som mulig. Så vidt mulig skal skoleskyssen tilrettelegges slik at ventetiden blir minst mulig før skolestart og
tilnærmet ingen ventetid ved skoleslutt. I den grad det blir ventetid, er kommunene ansvarlige for å
organisere og finansiere tilsyn. Det kan påregnes lengre reisetiden ved f.eks. delt bopel, eller skyss utenom
nærskolen. Skyssopplegget skal være innenfor opplæringslovens rammer.

Funksjonsfriske barn har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dette gjelder selv om barnet har
rett til skyss til og fra skolen. Det framgår av Ot.prp.nr.60 (1997-1998) side 5 at: «Etter dagens regelverk har
barna ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Det er i dag opp til kommunen og fylkeskommunen
om det blir lagt til rette for at barna som deltar på skolefritidstilbudet, gis tilbud innen
skoleskyssordningen.».

Det vil derfor være opp til kommune/ fylkeskommune hvordan skyssopplegget organiseres. I praksis vil nok
de fleste foreldre selv hente barna fra SFO på vei hjem fra jobb, inntil barna er selvstendige nok til å komme
hjem litt før foreldrene.

5. TEORETISK RAMMEVERK SKOLEUTVIKLING
Vi vil her belyse noen sentrale forskningsfunn som angår skolestruktur. Intensjonen med dette er å danne et
«felles bakteppe» basert på kunnskap, og ikke på myter eller antakelser når en skal behandle aktuelle
spørsmål om fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker.

Hva sier lovverket ved endring av skolestruktur?
Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har regler som legger føringer for innholdet ved endring av
skolestruktur, altså når det vil være lovlig eller ulovlig å legge ned en skole. Avgjørelser om skolestruktur
ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten, og slike avgjørelser må bygge på kommunestyrets
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer, jf. Udir-2-2012.
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Utdanningsdirektoratet kom 15.03.12 med et nytt rundskriv om saksbehandlingsregler for skolenedleggelse,
for å bidra til en mer ensartet og korrekt regelverkshåndtering rundt dette. Avgjørelse om å legge ned en
skole er ikke et enkeltvedtak, og reglene i Forvaltningsloven kapittel IV-VI om saksforberedelse, vedtak, klage
og omgjøring gjelder derfor ikke. Det er likevel et krav om at saken skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse
blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til
synspunktene til dem som blir rammet av nedleggelsen før de gjør vedtak.

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003 og forplikter kommunene til å
legge vekt på barnets beste, også i saker om skolestruktur. Barnekonvensjonen går ved uenighet fremfor
norsk lov, jf. menneskerettsloven § 3. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser
som gjelder barn. Hva som er til det beste for barn går ikke direkte frem av barnekonvensjonen. Det vil kunne
være ulike hensyn og vurderinger knyttet til hva som er det beste for barn i ulike typer avgjørelser. Hensynet
er heller ikke enerådende. Det er flere andre hensyn som også vil spille inn når det skal tas avgjørelser som
gjelder barn, for eksempel økonomiske hensyn og hensynet til samfunnet samlet sett.

Skolestruktur i Norge - utviklingstrekk
Utdanningsdirektoratet (Udir) gir årlig ut Utdanningsspeilet, som viser tall og analyser om grunnopplæringen
i Norge. Her kan vi lese at det i skoleåret 2019-20 er 2799 grunnskoler i Norge. Gjennomsnittlig elevtall per
skole er 227, noe som er en økning på 26 elever per skole de siste 10 årene. Tendensen nasjonalt går mot
færre og større skoler. 195 skoler har flere enn 500 elever, en økning på 72 siste 10 årene. Antall skoler med
færre enn 100 elever er i samme periode redusert fra 1028 til 792 skoler.

Siden 2009-10 er det årlig lagt ned i gjennomsnitt 54 skoler og opprettet 27 skoler. Skolene som ble lagt ned
i denne perioden, hadde i gjennomsnitt 69 elever det siste året de var i drift. I 12 % av tilfellene blir det
etablert privatskole på samme sted det året en offentlig skole legges ned, mange av disse er Montessori-
skoler.
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Årsaker til skolenedleggelser
Utdanningsdirektoratet oppgir lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunene som mulige årsaker til at
skoler legges ned. Aasland og Søholt (2017) utdyper dette i sin artikkel: Rural Depopulation and the
Governance of Education: Comparative Study of Latvia and Norway.

Skolenedleggelser har lenge vært et omstridt tema i mange distriktskommuner, og nevner blant annet
prosesser knyttet til urbanisering. Selv om Norge er blant de landene i Europa med høyest
befolkningsvekst, har det vært en utflytting fra rurale til urbane områder. Dette har, ifølge forfatterne, ført
til færre skolebarn og forgubbing i distrikts-Norge. Fra 2009 har mye av utflyttingen fra distriktskommuner
blitt kompensert av innvandring fra andre land, noe som gir tilskudd av barn til skolene. På samme tid har
det pågått en sentralisering i distriktene, og stadig flere innbyggere i distriktene bor nå i tettsteder.

Aasland og Søholt (2007) forklarer også endringer i skolestruktur med flere krav til god utdanning som fører
til økt ressursbehov i skolene, både når det gjelder lærerkompetanse og infrastruktur, og de mener dette
kan være vanskelig å få til i kommuner med flere små skoler.

Sammenslåing av skoler
Kunnskapssenter for utdanning, ved Universitetet i Stavanger, hevder at det finnes lite forskning som
spesifikt omhandler sammenslåing av skoler, og norsk forskning på området er nærmest fraværende.
Senteret anbefaler derfor flere studier av fenomenet. Det finnes likevel noe forskning, mest internasjonal,
som kan være relevant for prosessen man nå vurderer. Vi vil her kort presentere noen funn.

Man har ofte blikk for det sosiale i skolesammenslåinger; er opptatt av å bygge nye relasjoner og hindre
mobbing. Det kan også være viktig å ha blikket på det faglige.

I en studie fra Danmark fra 2016 så forskere på hva skolesammenslåinger har å si for faglig læring og
elevresultater6. Med utgangspunkt i skolesammenslåinger i Danmark fra 2010 og 2011, målte de effekt av
sammenslåing på læring. De studerte testresultater ett år før sammenslåingen og inntil fire år etter
sammenslåingen. Funnene indikerer negative effekter på prestasjoner på kort sikt, og at dette er mest
utpreget for elever som går på skolen som blir nedlagt. Det kan se ut til at konsekvensene er størst for de
som har gått på små skoler og på en skole som har stengt. Den negative effekten ser ut til å svekkes over
tid, noe som tyder på at det kan ha sammenheng med selve «forstyrrelsen» av sammenslåingen.

I en annen studie7 fra 2010, har forskere sett på konsekvenser for elevresultater ved skolesammenslåing i
Kina. De finner en variasjon, men det kan se ut til at de yngste elevene opplever et dropp, mens eldre
elever tjener på det. De skriver:

… overall the primary school merger has not harmed the academic performance of students, as some have
claimed. We do find, however, that the timing of mergers matter; when students are older (e.g., the fourth
grade) their grades rise after merging. The grades of younger students, however, fall.

6 Beuchert, L. V., M. K. Humlum, H. S. Nielsen og N. Smith (2018) The Short-term Effects of School Consolidation on Student
Achievement: Evidence of Disruption? Economics of Education Review 65: 31-47.

7 Liu, C., Zhang, L., Luo, Renfu, L., Rozelle, S. og Loyalka, P. (2010) The Effect of Primary School Mergers on Academic
Performance of Students in Rural China
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Skolestørrelse
Vurderingen av skolestørrelse, og hva som er definisjonen på «store» og «små» skoler, varierer sterkt fra
land til land og region til region.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kategoriserer norske grunnskoler etter tre størrelser:

• Små skoler – mindre enn 100 elever
• Mellomstore skoler – mellom 100 og 299 elever
• Store skoler – mer enn 300 elever

Denne inndelingen legges i det følgende til grunn for våre betegnelser små, mellomstore og store skoler.
Når vi i det videre henviser til noen norske og internasjonale forskningsresultater som gjelder
sammenhengen mellom størrelse og kvalitet, er det viktig å ha klart for seg at norsk forskning forholder seg
til SSBs størrelseskategorisering, mens internasjonal forskning definerer små, mellomstore og store skoler
med helt andre tall. Internasjonalt defineres skoler opp til 300 elever på barnetrinnet og 900 på
videregående nivå som små skoler.

Sammenhenger mellom skolestørrelse og kvalitet
Man har ofte blikk for det sosiale i skolesammenslåinger, og er opptatt av å bygge nye relasjoner og hindre
mobbing. Det er også viktig å ha blikket på det faglige.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) består av en overordnet del, fag- og timefordelingen og
læreplaner i fag. Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens
formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den overordnede delen har status
som forskrift sammen med resten av læreplanverket, og må leses i lys av opplæringsloven og annet relevant
regelverk som gjelder for opplæringen i skolen. Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag
bidrar til å realisere opplæringens brede formål. Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål.
Grunnopplæringens virksomhet skal bygge på ett felles verdi- og kulturgrunnlag og prinsipper som bidrar til
å fremme sosial og kulturell kompetanse hos elevene, motivasjon for læring, elevmedvirkning, tilpasset
opplæring og like muligheter, samarbeid med hjemmene og samarbeid med lokalsamfunnet. Læreplanene i
fag skal sikre elevene et godt faglig utbytte og gode faglige ferdigheter og kompetanser.

Alle formålene i skolen kan sies å representere ulike mål på kvalitet i skolen. Ulike sider av kvalitet har vært
vektlagt til ulike tider. De siste årene har særlig skolens bidrag til elevenes faglige utbytte stått i sentrum for
den offentlige debatten. Nasjonale utdanningsmyndigheter vektlegger imidlertid alle formålene med skolen.
Når vi skal undersøke sammenhengen mellom kvalitet og skolestørrelse, blir det derfor viktig å se på følgende
kvalitetsdimensjoner:

• Elevenes læringsutbytte
• Elevenes sosiale kompetanse
• Elevenes motivasjon for læring
• Elevmedvirkning
• Tilpasset opplæring og like muligheter
• Samarbeid med hjemmene
• Samarbeid med lokalsamfunnet



 
 
 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 39 av 91 

5.6.1. Elevenes læringsutbytte 

Det er vanskelig å finne forskning som sier noe entydig om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet. 

Det vi vet er at det å holde på lærere med høy kvalitet er viktig for skolekvaliteten. I Norge har mye av 

debatten gått mellom de to pedagogikkprofessorene Thomas Nordahl (Høgskolen i Innlandet) og Karl Jan 

Solstad (Nordlandsforskning). Nordahl blir gjerne tatt til inntekt for et syn som framhever fordelen ved større 

skoler, mens Solstads forskning ofte blir brukt av forkjempere for små skoler og desentralisert skolestruktur. 

Når de to professorene viser til hverandres forskning, er det gjerne med et kritisk blikk.  

En undersøkelse fra 2007 av professor Thomas Nordahl er ofte tatt til inntekt for at store skoler gir bedre 

læringsmiljø enn små. Han fant at elever på en ungdomsskole som kom fra fire små barneskoler i en 

kommune i Hedmark, skåret dårligere enn elever som kom fra større skoler, på faktorer som selvkontroll, 

selvhevdelse, sosial kompetanse, trivsel, motivasjon og atferdsutfordringer. Undersøkelsen har i etterkant 

blitt kritisert for å ha for lite datagrunnlag til å være generaliserbar; det er mulig at resultatene skyldes 

faktorer ved de konkrete skolene, ikke ved små skoler generelt, og at arbeidet ikke var forankret i relevant 

forskning (Solstad og Kvalsund, 2010).   

I et notat8 til Tokke kommune viser Nordahl til norsk og internasjonal forskning som omhandler 

sammenhenger mellom skolestørrelse og sosial utvikling og læring. Vi vil her oppsummere noen av funnene 

som det blir referert til i notatet:  

• Skoler med en viss størrelse (ca. 300-900 elever) har best effekt på elevenes læring. Forklaringen kan 

handle om at elever lærer av hverandre og det er viktig at det er en viss størrelse på, og variasjon i, 

elevfellesskapet. I tillegg kan det faglige miljøet mellom lærerne bli noe begrenset ved mindre skoler, 

hvilket ser ut til å redusere kvaliteten på og omfanget av samarbeid mellom lærere. 

• Hattie sine metaanalyser fra 2009 viser likevel at skolestørrelse ikke er av de faktorene som har særlig 

stor effekt på elevers læring.  

• Aldersblanding har ikke noen effekt på elevers faglige læringsutbytte. 

• Man kan argumentere for at antallet barn og unge som den enkelte er i sosial interaksjon med kan 

ha konsekvenser for sosial mestring og læring.  

• Det er liten grunn til å tro at mobbing forekommer i mindre grad på små skoler enn på store skoler. 

 

Solstad kritiserer i flere rapporter Nordahl sine henvisninger til internasjonal forskning, f.eks. i Solstad, K. T., 

Andrews, T., & Løvland, J. (2016)9. Han viser blant annet til at forskningen på skolestørrelse i Hattie sine 

metaanalyser bygger på undersøkelser fra amerikanske High Schools, noe som har liten overføringsverdi til 

den norske debatten om skolestørrelse og skolestruktur. Det er også verdt å merke seg at «store skoler» i 

internasjonal forskning er skoler på flere hundre elever (f.eks. over 600 elever i Hattie sin metaanalyse), mens 

det i norsk språkbruk gjerne er vanlig å omtale fådelte skoler med 50-60 elever som små. 

I motsetning til Nordahl, ser vi at Solstad i sine forskningssøk og forskning finner og vektlegger positive sider 

ved kvaliteten på små skoler. En kort oppsummering viser følgende: 

 
8 Nordahl, T, (2014) Tokke kommune – skolestruktur og elevenes sosiale utvikling og læring 

9 Solstad, K. T., Andrews, T., & Løvland, J. (2016). Spredt eller samla? Utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan 

kommune (NF rapport nr. 3/2016) Bodø: Nordlandsforskning. 
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• Europeisk forskning viser ingen systematisk forskjell mellom små og store skoler når det gjelder 

læring i morsmål, matematikk og fremmedspråk. 

• Man finner ingen systematisk sammenheng mellom skolestørrelse og leseferdigheter. 

• Vilkårene for sosial læring kan være gunstige på små skoler, fordi elevene ved slike skoler har bredere 

sosial kontaktflate på tvers av alder og kjønn. 

• Elever ved fådelte skoler opplever stor grad av sosial likeverdighet, noe som kan være gunstig for 

intellektuell og sosial utvikling, som stimulerer evnen til å vise omsorg og ta ansvar, og som fremmer 

utviklingen av identitet og tilhørighet. 

• Elever ved små landsbygdskoler deltar mer i lokalt organisasjons- og fritidsliv og utvikler sterkere 

tilhørighet til skolen. 

 

Oppsummert synes det vanskelig å bruke skolestørrelse som argument for mer eller mindre faglig og sosial 

læring i debatter om skolestruktur.  

Forskningen kan som vi ser fastslå sammenhenger, men det er vanskelig å si noe helt konkret om årsaker. 

For eksempel kan det være slik at det på større skolene finnes lærere med spesifikk faglig fordypning i 

forskjellige fag, og at dette er med og bidrar til at de større skolene kan vise til bedre faglige resultater, men 

dette kan man ikke slå fast ut fra den forskningen som foreligger. Felles for disse studiene er at man ikke kan 

si noe om sammenhengene mellom skolestørrelse og kvalitet er kausale. Man vet ikke om forholdene som 

fører til disse sammenhengene kommer av størrelsen på skolene, eller om det finnes andre årsaker som kan 

forklare sammenhengene. 

I Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»10 refereres Hattie slik: «Videre er det utført en svært stor 

studie av professor John Hattie (2009) med tittelen «Visible learning». Hattie bygger på og oppsummerer 800 

metaanalyser basert på 52 000 studier med 83 millioner elever. Han understreker at betingelser knyttet til 

skolenivå og organisering har blitt tillagt overdreven betydning. Forhold som skolestørrelse, skolebygninger 

og økonomi betyr alene svært lite for elevenes læringsutbytte. Det som utgjør den avgjørende forskjellen, er 

læreren …» 

5.6.2. Elevenes sosiale kompetanse   

Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for 

læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse.  

5.6.3. Elevmedvirkning  

Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for mulighetene for 

elevmedvirkning i skolen. 

5.6.4. Tilpasset opplæring og like muligheter 

For å sikre at elever får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal de ha tilpasset opplæring.  Skolen 

har plikt til å gi en tilpasset opplæring for å sikre at elevene får god og forsvarlig opplæring ut fra den 

enkeltes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring skal sikre at den enkelte utvikler grunnleggende 

ferdigheter og når kompetansemålene i læreplanen. Det forutsetter at skolen tilrettelegger opplæringen 

 
10 Berg, B., Nordahl, T., Aasen, A.M, (2015) Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø» 
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både på individ- og gruppenivå. Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet skal ta hensyn
til variasjoner hos elevene.

Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktig å
huske på at «mindre skoler» i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som
mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og skolestørrelse, med unntak av
forskning som ser på muligheten for å bruke lokalsamfunnet som læringsarena. Denne forskningen er
særlig opptatt av den positive rollen de små bygdeskolene (ofte skoler med under 50 elever) kan spille i
bygdesamfunn samt muligheten elevene får til sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i
fådelte skoler.

5.6.5. Samarbeid med hjemmene

Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe om sammenhengen mellom
skolestørrelse og samarbeid skole-hjem.

5.6.6. Samarbeid med lokalsamfunnet

Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt
samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den
norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad omhandlet skoler under 50 elever. Ut fra
dette konkluderes det med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens virksomhet har større
betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene.

Rekruttering, attraktivitet og skolens kompetanser
Et viktig aspekt ved skolens kvalitet er skolens kompetanser og attraktivitet. Skolens kompetanser henviser
blant annet til hvor godt skolen fungerer som en lærende organisasjon og i hvilken grad den tilfredsstiller
kompetansekravene til lærere. I denne sammenheng kan skolestørrelse være av betydning, fordi større
skoler har flere ansatte, et større lederteam og dermed et større handlingsrom til å fylle opp lærernes
stillinger og få timeplaner og krav til kompetanse til å gå opp.

Skoleforskerne Karl Jan Solstad og Thomas Nordahl synes å være enige om lærerens betydning for kvalitet i
skolen. Skolene trenger formelt kvalifiserte og gode lærere. Ifølge Solstad11 viser det seg gjennomgående å
være vanskeligere for små skoler å skaffe kvalifiserte lærere i tider med lærermangel. Videre viser han til
erfaringer fra Nordland, og hevder at skolestedets beliggenhet og kommunikasjoner kan være viktigere for
rekruttering enn skolestørrelsen. Solstad viser også til kravene om fordypning i fagene norsk, engelsk og
matematikk som kom i 2015, og påpeker at dette er forhold som reduserer fleksibiliteten i bruk av
lærerkrefter og kan gjøre rekrutteringen av lærere vanskeligere på små skoler. Særlig vanskelig kan det
være for små ungdomsskoler å tilby bredde i tilbudet om språkfag og valgfag for elevene.

Skolens attraktivitet er blant annet undervisningstilbud, lærertetthet, profesjonsfelleskap og rekruttering.
Utviklingsorienterte fagmiljøer er attraktive arbeidssteder. Lærerutdanningen er nå endret til femårig
masterutdanning, og lærerne som utdannes fremover vil trolig ha mer fokus på faglig fordypning og
fagmiljøer enn allmennlærerne som ble utdannet tidligere. Dette vil derfor få enda større betydning for

11 Solstad, K. T., Andrews, T., & Løvland, J. (2016). Spredt eller samla? Utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan
kommune (NF rapport nr. 3/2016) Bodø: Nordlandsforskning.
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skolens kvalitet fremover. Personalets sammensetning i tilknytning til kjønnsfordeling og alders-
sammensetning er også viktig for hvor attraktiv skolen er som arbeidssted for potensielle søkere. I tillegg
kan en skole med jevnere kjønnsfordeling og med lærere i ulike aldre gi elevene et mangfold av
rollemodeller å speile seg i. Dette er viktig for elevenes læring og trivsel.

En skole som kan tilby gode pedagoger i begynneropplæring, i grunnleggende ferdigheter, i
spesialpedagogikk eller for eksempel uteskole, vil oppleves som mer attraktiv enn skoler som ikke kan tilby
dette. Dette er en viktig nyanse i vurderingen av skolens kvalitet.

Med tanke på de nye kompetansekravene til lærere er det også lettere for mer attraktive skoler å fylle
stillinger og fag. Det er grunn til å tro at skoler som oppleves som mer attraktive arbeidssteder lettere vil
finne lærere som innfrir disse kravene.

Skolefaglig kvalitet og relevant forskning
Det er mange faktorer som påvirker skolefaglig kvalitet, og debatter knyttet til skolekvalitet preges av
personlige opplevelser, subjektive oppfatninger og hensyn til faktorer utenfor skolens mandat i samfunnet.
Forskningen er likevel tydelig på en del aspekter knyttet til skolefaglig kvalitet. På nasjonale prøver i Norge
gjør skoler med store trinn det bedre enn skoler med mindre trinn. Skolebidragsindikatorer som ser på hva
skolen bidrar med i læringen uavhengig av elevenes bakgrunn (foreldres utdanning, økonomi, med mer) viser
at de store skolene lykkes best også her. Videre viser erfaringer fra norske forhold at større skoler har et
bedre utgangspunkt for å drive med systematisk kompetanseutvikling av pedagogisk personale, og gir
skoleledelsen flere muligheter til å danne solide fagteam. Med nye kompetansekrav vil en større skole lettere
kunne tilby fulle stillinger til pedagoger med fagfordypning. Dette er viktig for å kunne tilby elevene en best
mulig opplæring. Store skoler vil oftest ha større lederteam, og relevant forskning konkluderer med at
skoleledelsen er den viktigste faktoren for å jobbe med elevenes psykososiale skolemiljø og trivsel. Norsk
forskning viser at små skoler (mindre enn 20 elever på trinnet) ofte lykkes bedre med å utnytte den ressursen
lokalmiljøet kan være i læringen.

Ny norsk forskning viser at spesialpedagogiske tilbud oftest har en negativ effekt på elevens læring når de
blir tatt ut i små grupper, men at tilsvarende tilbud som gis integrert i det læringsfellesskapet eleven tilhører
kan ha stor positiv effekt12. En må altså tilstrebe løsninger der det meste av opplæringen skjer inkludert i
fellesskapet. For at det skal være formålstjenlig, må kvaliteten på den ordinære undervisningen være av høy
kvalitet, slik at behovet for spesialundervisning blir mindre. Peder Haug kaller dette
komplementaritetsprinsippet.

Fremtidsrettet skoleanlegg
LK20 bygger på et sosiokulturelt læringssyn der læring foregår gjennom kommunikasjon og samhandling med
noen som kan noe mer eller annet enn deg selv. Elevaktiv læring, praktisk arbeid, utforsking, kreativ
problemløsning, tverrfaglighet og dybdelæring fremheves. Både for elever og de voksne i skolen blir evnen
til å «lære å lære» viktig. Videre betones danningsperspektivet.

12 https://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/5/tilpasset_opplaring.pdf

https://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/5/tilpasset_opplaring.pdf
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Fysiske og organisatoriske tilrettelegginger for å styrke skolen som identitetsskapende og dannende
institusjon blir av betydning. Det pedagogiske personalets profesjonsutvikling må skje i sosiale og faglige
fellesskap. For utforming av framtidsrettede skoleanlegg betyr dette:

• Utforming av generelle læringsarealer (primærrom, grupperom og fellesarealer) som byr på
varierte og fleksible fysiske og digitale læringsmiljøer. Det må finnes rom og arealer for
individuell fordypning og stille konsentrasjon, samhandling og felles oppgaveløsning, bruk av
digitale og teknologiske verktøy, formidling eller deling i større og mindre grupper.
Læringsaktiviteter må kunne inneholde kognitivt og teoretisk arbeid, praktisk utforskning og
tverrfaglig oppgaveløsning. Elever og voksne skal kunne løse komplekse problemer gjennom
kommunikasjon og samhandling.

• Rom og arealer hvor elever kan løse oppgaver knyttet til utforsking, eksperimentering og
produktskapning i realfag, teknologi, design ved hjelp av ulike materialer, varierte teknikker og
med ulike verktøy. Konkret fordrer det en endring av de tradisjonelle kunst- og
håndverksrommene og naturfagrommet, slik vi kjenner dem, mot en utforming av de
spesialiserte læringsarealene som et verkstedsareal – atelier – bestående av soner og rom for
arbeid med tre, tekstil, tegning og maling, keramikk, teknologi, innovasjon, digital læring,
utforskning, naturfag og realfag i nær tilknytning til hverandre. Dette må videre være
tilgjengelig for elever på alle trinn da ny læreplan vektlegger tverrfaglighet og praktisk arbeid
for alle trinn.

• Fysiske arenaer som gir elever mulighet til å bygge relasjoner og identitet er en viktig
forutsetning for trivsel og tilhørighet i skolehverdagen. Det er videre en viktig forutsetning for
livskvalitet og en fullverdig deltakelse i samfunnet som autonome og ansvarlige medborgere i
et bærekraftig demokrati. For anleggets utforming betyr det at man har faglige, sosiale,
kulturelle og idrettslige møteplasser og samhandlingsarenaer. Videre bør skolen stimulere til
aktivitet og sambruk, også etter skoletid. Det kan også tilføre tilhørighet og engasjement til
område, noe som igjen vil stimulere til at det er et sted en har lyst å høre til.

• Profesjonsfaglig fellesskap er et grunnleggende prinsipp for skolens praksis, som er beskrevet i
overordnet del. Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere
verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Konkret betyr det at skolen har rom og arealer
som understøtter profesjonalitet og kollektiv kapasitet gjennom å gi rammer for samhandling
mellom alle aktører i skolen: Ledere som er tett på sine medarbeidere og elever, samt nærhet
og tilgjengelighet mellom elever og voksne. Videre handler det om arenaer for kommunikasjon
og samhandling med kollegaer, hjemmene og det øvrige støtteapparatet.

Utomhus
Det finnes ikke normkrav til areal på uteområdet, men helsedirektoratet/NMBU (2019) foreslår et
minstekrav gradert etter skolestørrelse. Se for øvrig publikasjonen "Uteområder i skoler og barnehager,
NMBU på oppdrag for Helsedirektoratet 17/2153»:

• Minimumsareal på små skoler (færre enn 100 elever): ca. 3000 m2).
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• Minimumsareal på middels store skoler (mellom 100 og 500 elever): 30 m2 per elev13 

 

For hver elev over 500 kommer det et tillegg på 15 m². 

Skolens utearealer skal for det første tjene elevenes behov i hele skolehverdagen med hensyn til deres 

egenorganiserte aktivitet. Videre bør arealene også trekkes inn som en arena for det organiserte 

læringsarbeidet. Sist, men ikke minst, vil skolenes utearealer i fremtiden få enda større betydning enn i dag 

som nærmiljøanlegg. Det sistnevnte er like viktig enten skolen ligger i byen eller på bygda. Dette er en 

funksjon som vil få økt betydning i årene som kommer, når skoleanlegget blir aktivitets- og treffsted i en 

stadig tettere by- og tettstedsstruktur. En vesentlig forutsetning for å lykkes med å skape et godt anlegg er 

lokal forankring, inkludert forankring i nærmiljøet, og at man videreutvikler det potensialet som finnes på 

stedet. I et langstrakt land som Norge, med store forskjeller i natur og klima, vil det være direkte galt å stille 

generelle krav til innholdet. Det er viktigere å understreke behovet for lokale tilpasninger, og at stedets 

egne forutsetninger blir utnyttet og videreutviklet.  

Videre er den psykososiale siden ved uteområdet av stor betydning. Gode utearealer reduserer omfanget 

av vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring. Ifølge Olweus’ 

programpakke mot mobbing er en godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, et sentralt 

element i arbeidet for å redusere mobbing. Dette støttes av erfaringer fra Sheffieldprosjektet i England 

(ECICSB 1998), som viser at mobbing reduseres kraftig når fellesarealene omformes til allsidige utearealer 

der elevene kan finne en arena de trives i og behersker. Erfaringene fra England viser også at konflikter 

mellom elevene kan oppstå i utearealet i løpet av pausene, og at disse konfliktene tas med inn i 

klasserommet og forstyrrer læringsarbeidet.  

Resept for et sunnere Norge vektlegger også betydningen av skolens uteområde og aktivitetsanlegg både 

for kvaliteten i kroppsøvingen og for lek og fysisk utfoldelse, St.meld. nr. 16 (2002-2003). Gjennom 

meldingen påpekes det at det fortsatt kan være behov for søkelys på skolenes uteområder og 

aktivitetsanlegg; også tilgjengeligheten til disse etter at skolehverdagen er over.  

Alle de fem skolene som berøres av utredningen disponerer et tilstrekkelig uteareal (beregnet ut fra 

maksimal kapasitet per skole): 

• Fossen skole: Over 100 000 m2 (anbefalt 3 000 m2) 

• Fagernes skole: Ca. 8 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Åsen skole:  Over 20 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Messenlia skole: Ca. 9 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Lismarka skole: Ca. 20 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Brøttum skole: Ca. 20 000 m2  (anbefalt 7 350 m2) 

• Moelv skole: Ca. 40 000 m2  (anbefalt 15 000 m2)  

 
13 http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Uteareal/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web.pdf 

 

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Uteareal/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web.pdf
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6. TEORETISK RAMMEVERK FOR STEDSUTVIKLING

Sentralisering og urbanisering
Sentralisering betyr at noe samles. Sentralisering kan innebære både en samling av tilbud og en samling av
mennesker. Når en snakker om sentralisering i forbindelse med stedsutvikling snakker en gjerne om begge
deler, da disse henger sammen. En sentralisering av mennesker fører til et behov for sentralisering av tilbud.
Ofte ser en også at rekkefølgen går i retning av at en sentralisering av tilbud fører til en sentralisering av
mennesker. Her spiller imidlertid flere forhold inn, som mellommenneskelige relasjoner, behov for spesifikke
tjenester, mobilitetsutfordringer osv.

Urbanisering er en noe mer konkret beskrivelse på sentralisering i lys av stedsutvikling, og er betegnelse på
en prosess der befolkning, markeder og tjenester forflyttes fra landsbygd til byområder. Statistisk beskrives
urbanisering som den andelen av befolkningen som bor i byer og tettsteder. I nordiske land er et urbanisert
område et tettsted med minimum 200 personer.

Befolkning- og bosettingsmønster
Urbanisering er ikke noe nytt fenomen. Urbanisering knyttes sterkt til industrialismens fremtreden og den
sterkeste urbaniseringsperioden i norsk historie var på slutten av 1800-tallet. Urbaniseringen av Norge har
altså pågått over lengre tid. Både ved at folk har flyttet til urbaniserte områder, men også ved at vi har fått
flere urbaniserte områder. Per 1 januar 2020 hadde Norge rett under 1000 tettsteder. I flere av disse har det
opplevdes som ettertraktet å få bystatus, da dette av mange anses som en driver for videre vekst.

Befolkningsveksten i Norge gir imidlertid en begrensing i hvor mye vekst som kan oppstå.
Befolkningsstatistikk viser at Norge sett under ett har et relativt beskjedent fødselsoverskudd og det er i like
stor grad innvandring som fører til vekst.

En annen potensiell demografisk utfordring utover vekst i befolkningen er befolkningssammensetningen.
Stadig større andel blir eldre. Dette er en utvikling som er gjeldende i store deler av landet.

På mindre tettsteder og i bygdene har denne demografiske utviklingen blitt forsterket ved at flere unge flytter
til tettsteder med en større sentralitet, der det finnes flere arbeidsmarkeder og andre tilbud. Både aldring og
sentralisering påvirker befolkningssammensetningen i distriktene og bygdene.

Befolkningsvekst får ofte mest fokus fordi kommunens inntekter er sterkt knyttet til antall innbyggere.
Muligheter for verdiskapningen i distriktene er imidlertid ikke bare knyttet til antall innbyggere, men også til
befolkningssammensetningen. Dette påpekes også i Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i
distriktene (NOU2020:15) som ble utarbeidet i 2020.

Mens tettsteder som vokser ofte blir mer kompakte, er gjerne de mindre sentrale tettstedene preget av en
fragmentert stedsutvikling og et mer spredt bosettingsmønster. Dette skaper avstandsutfordringer i
forbindelse med både jobb, tjenesteorganisering og logistikken i hverdagslivet. Denne spredningen gir
utfordringer uavhengig av om folketallet går noe opp eller ned.

https://snl.no/befolkning
https://snl.no/marked
https://snl.no/by
https://snl.no/tettsted
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Sett i sammenheng med at en større andel av befolkningen blir eldre kan den spredte bosettingen være en
utfordring. Et sentralt fokus er hvordan steder kan legge til rette for trivsel og livsmestring hele livet.

Planleggere snakker gjerne om aldersvennlige steder. Ofte er dette med tanke på de eldre og at en større
andel av befolkningen blir eldre, men erfaring og forskning, blant annet fra verdens helseorganisasjon (WHO)
viser at det som er gode steder for eldre også er gode steder for andre aldersgrupper. Dette er ikke så
vanskelig å forstå da noe av det som kjennetegner aldersvennlige steder er at de oppfattes trygge, er lette å
orientere seg i og gir gode forutsetninger for å kunne ferdes til fots eller på sykkel.

Stedsutviklingen og mål for en god stedsutvikling de seneste tiårene har gått i retning av at en utvikler mer
kompakte steder. Mens mer fragmenterte steder i større grad var utviklet på bilens premisser der en dro fra
sted til sted planlegges steder i dag ut fra at de skal være kompakte med en samling av varierte tilbud og
møteplasser. Dette med hensyn til at steder skal være bærekraftige. Både økonomisk og miljømessig, men
vel så mye sosialt.

Figur 15 Illustrasjon på fragmentert stedsutvikling

Figur 17 Illustrasjon på kompakt stedsutvikling

Figur 16 Illustrasjon på fragmentert stedsutvikling
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Sosialt bærekraftige samfunn
Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder
som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Sosial bærekraft handler om å fremme en samfunnsutvikling
som1415:

• Setter menneskelige behov i sentrum.
• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
• Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og

ellers i kommunen.
• Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

Planlegging er et viktig virkemiddel både i folkehelsearbeidet og for å oppnå bærekraftige samfunn. I de
nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger regjeringa vekt på at
kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god
folkehelse. Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å prioritere og samordne hva
kommunen skal satse på, og hvor.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: 1) at innbyggerne har god tillit til
samfunnet og hverandre, 2) har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, 3) at de opplever trygghet og
4) at de føler at de hører til.

1) Tillit
Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for
eksempel tillit til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi trenger, at politikere har samfunnets
interesser i tankene, og at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet er der. På lokalt nivå
viser tillit seg på flere måter, blant annet hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av befolkningen
som stemmer ved valg, kan også være en indikator på tillit.

2) Tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant
annet har tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God variasjon når det gjelder arbeidsplasser,

14 Bergem, R. med flere (2019). Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og
utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Volda, Høgskulen i Volda. Rapport nr. 95/2019.

15 Hofstad, H. med flere (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og
praktiske tilnærminger. NIBR-rapport 2017:15

https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2617619?show=full
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2617619?show=full
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tilgang til skole og barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og kommunale tjenester er også 

avgjørende for gode liv. Dette er også viktig for utjevning av sosial ulikhet. 

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive 

liv, er eksempler på mulige kvaliteter i et lokalsamfunn. Kompakt stedsutvikling er med på å legge til rette for 

dette. Tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og rekreasjon er andre eksempler på kvaliteter.  

En sluttrapport fra evaluering av det såkalte Nærmiljøprosjektet har kartlagt nærmiljøfaktorer som er viktig 

for helse, trivsel og livskvalitet.16 Tabellen nedenfor viser faktorer som i større eller mindre grad gjelder alle 

grupper, uavhengig av alder, kjønn, status m.m., i alle fall slik det kommer frem i arbeidet med evalueringen 

av Nærmiljøprosjektet.  

 
Figur 18 Kategorisering av nærmiljøfaktorer som er viktige for trivsel, helse og livskvalitet 

 

3) Opplevd trygghet  

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunnleggende behovene dekkes for å kunne oppleve 

trygghet og livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre innbyggerne en rettferdig fordeling 

og lik tilgang på goder og ressurser.  

Hva som skaper trygghet varierer. Av figur 17 ser en at gang- og sykkelveier bidrar til en opplevd trygghet.  

Nærhet til tjenester og funksjoner bidrar til tilgjengelighet og trygghet. Dette er i tråd med innspill som kom 

frem i brukermedvirkningsmøter i Ringsaker.  

4) Tilhørighet 

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller steder.  

Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom 

utvikling av gode oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, flerbruk av kommunale bygg, 

sosiale møteplasser, og tilbud for innbyggere i og utenfor arbeidslivet. 

 
16 Bergem, R. med flere (2019). Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet 

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Volda, Høgskulen i Volda. 

Rapport nr. 95/2019. 

 

https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2617619?show=full
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2617619?show=full
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2617619?show=full
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Stedstilhørighet

Tilhørighet til sted er et uttrykk for en relasjon som både er funksjonell og (ofte) emosjonell.17 Hvorfor er
tilhørighet viktig? Tilhørighet og tilknytninger fremmes av flere forskere som grunnleggende for vår identitet
og selvforståelse. Man forstår seg selv ut fra tilknytning til andre. Det handler også om inkludering, om å
være en del av et fellesskap. Tilhørighet kan med det være med på å motvirke ensomhet. Utvikling av
lokalsamfunn og folkehelse henger sammen.

Funksjonell tilhørighet til et sted kan sies å bli formet av at stedet er arena for konkrete funksjoner i ens liv;
det kan for eksempel være der arbeidsplassen ligger, der en får dekket praktiske behov for varer, tjenester,
service, velferd, skole og barnehage.

Emosjonell tilhørighet viser til emosjonelle og symbolske bånd eller relasjoner mellom mennesker og steder.
Eksempler på dette kan være gode sosiale forhold til naboer, trygghet for barn og voksne, å bli sett og «være
noen», bli anerkjent som ressurspersoner og ha et følelsesmessig forhold til naturen på stedet.

Stedstilhørighet har en betydning for samfunnsengasjement, men engasjementet kommer gjerne først til
uttrykk når sosialt nettverk også er til stede.18 Det vil si at det ikke er nok å like stedet. Lokale nettverk er
nødvendig for å omsette følelser til handling. Sosial tilknytning til sted er ofte sterkere enn fysisk tilknytning.
19 Det betyr at folk gjerne betyr mer enn sted. Slik sett er den funksjonelle tilknytningen noe underordnet
den emosjonelle. Videre fokuseres det på hva som skal til for å etablere en sosial tilknytning til et sted. Dette
påvirkes av ulike faktorer og tilbud.

Formelle og uformelle møteplasser er uvurderlige tilbud for å etablere sosial tilknytning til et sted. Det er en
forutsetning for å møte folk, som en senere kan knytte bånd til. Lokale møteplasser kan bidra til å skape
nettverk i lokalsamfunnet, som igjen kan utløse sosialt engasjement. Dette kommer også frem av figur 17 der
møteplass er en sosial faktor som bidrar til tilhørighet. Møteplasser bidrar først og fremst bidrar til emosjonell
stedstilhørighet gjennom tilrettelegging for sosial kontakt.

Skolen er en fysisk/ funksjonell faktor i lokalsamfunnet, i form av å ha en tjenestefunksjon. Skolen har også
en sosial funksjon i form av å være møteplass. I mange tilfeller er skolen et naturlig samlingspunkt i
lokalsamfunnet: for både barn og voksne, organisert og uorganisert aktivitet, møtevirksomhet og
kulturaktiviteter. Skolens betydning som sosial arena blir gjerne viktigere dess færre andre naturlige
samlingspunkter det finnes i bygda.20 Den emosjonelle tilknytningen blir med det også sterkere. I lys av at
den sosiale tilknytningen betyr mer enn den funksjonelle for tilhørigheten til et sted, er det grunnlag for å

17 Williams, D.R. & Stewart, S.I (1998). Sense of place. An elusive concept that is finding a home in ecosystem
management. Journal of Forestry.
18 Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of Environmental
Psychology, 31
19 Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of
environmental psychology, 21, 273-281.
20 Pettersen, L.T., Sollund, M, Solstad, K.J. og Øines, T. (2001) Skolestrukturen i Skaun. Sentralisert eller desentralisert? Bodø:
Nordlandsforskning. NF-rapport 11/2001
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hevde at det ved en skolestrukturendring er behov for å ivareta skolens sosiale funksjon i lokalsamfunn hvor
skoler blir lagt ned. Slik kan en bidra til ivaretagelse av den sosiale bærekraften.

Det er mange faktorer som spiller inn på stedstilhørighet. Generelt sett vil ulike faktorer være viktig for ulike
personer. Botid er imidlertid noe som går igjen i mange studier som en faktor som påvirker
stedstilhørigheten. Stedstilhørigheten øker gjerne parallelt med botid. Et interessant funn fra
Bygdeforsknings lokalsamfunnsundersøkelse er at befolkningsendring har sammenheng med tilhørigheten i
kommunen. Det er svakest tilhørighet i de kommunene som har hatt størst økning i folketallet. Det kan derfor
tenkes at tilflyttere/de som står for befolkningsveksten drar tilhørighetssnittet ned. Det kan tolkes som at
tilflyttere bruker tid på å danne de sosiale nettverkene, den sosiale tilknytningen til et sted. Alternativt kan
en også tenke seg at de med aller sterkest stedstilhørighet blir værende i kommunen og bidrar til å forklare
den høye stedstilhørighet i fraflyttingskommunene. Uansett tyder dette funnet på at de voksende
kommunene har en utfordring med å inkludere de som kommer flyttende til kommunen, og sørge for at den
samlede tilhørigheten blant befolkningen også blir høy. Kunnskap om hva som skaper tilhørighet er da ikke
bare relevant for lokalsamfunn som opplever fraflytting, men også for kommuner og lokalsamfunn som
opplever vekst.

Skolenedleggelse og utvikling av lokalsamfunn
Med nedgang i elevtall og for å blant annet kunne levere gode tjenester tilpasset et økende antall eldre vil
mange kommuner kunne finne det nødvendig å tilpasse skolestrukturen til færre elever. Nordlandsforskning
har kartlagt nedleggelse av skoler mellom 1980 og 2015 i distriktskommuner. De to grunnene som oftest blir
vist til fra kommunene er (1) lavt og minkende elevtall og (2) økonomi. På tredje plass og med økende
betydning er kvalitet i tjenestene. Av grunner for å opprettholde en desentral skolestruktur fremheves særlig
lang reisevei.21

I mange debatter fremstilles skolenedleggelser som årsaken til bygdedød. Forskning viser imidlertid at
skolenedleggelse ofte er det siste som blir avviklet i lokalsamfunnet og snarere er en konsekvens enn en
årsak.

En kvalitativ studie av hvordan det har gått med ulike lokalsamfunn i etterkant av skolenedleggelser i
Danmark viser at det ikke er skolenedleggelsen som er hovedutfordringen for lokalsamfunnet, men mangelen
på folk.22. Det holder dog ikke bare med folk. Det må ha oppstått sosiale nettverk blant innbyggerne og
innbyggerne må ha en emosjonell tilhørighet til stedet og et felles engasjement. Dette er eksempel på
betydningen av stedstilhørighet og lokale nettverk, og den sosiale tilknytningen til stedene er viktigere enn
den fysiske. Lokale nettverk er nødvendig for å omsette følelser til handling.

Studien fra Danmark avdekket at utfallene av en skolenedleggelse kunne deles inn i tre scenarioer. Det ene
ble omtalt som «små øysamfunn» og er knyttet til Danmarks geografi som består av øyer, og er ikke
overførbart til Ringsaker, og er derfor ikke gjengitt her. De to andre scenarioene har en mer generell
overføringsverdi og ble omtalt som «døende lokalsamfunn» og «levende sosiale samfunn»

21Solstad, K. J. (2016). «Nedlegging av skular – grunnar og konsekvensar» i Bedre Skole nr. 3 2016. Og Solstad, K. J. & Solstad, M.
(2015). Meir skyss – mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv. (NF-rapport nr: 7/2015). Nordlandsforskning.

22 Egelund, Niels and Laustsen, Helen (2006) School Closure: What are the consequences for the local society?, Scandinavian
Journal of Educational Research, 50:4, 429 – 439
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De lokalsamfunnene som i studien ble omtalt som «døende lokalsamfunn» ble kjennetegnet ved at de var
utenfor pendleravstand til nærmeste by, det var begrenset tilbud om kollektivtransport og det var spredt
bosetting. Tilbud var lagt ned, inkludert den lokale matbutikken, og dette hadde skjedd i forkant av
skolenedleggelse. Skolen var et av de siste tilbudene eller sentrumsfunksjonene som ble lagt ned. Bygninger
har et vedlikeholdsetterslep og en betydelig andel av innbyggerne var eldre. Det var få sosiale møteplasser
og arrangement. Det foregikk lite sosialt liv utenfor husene. Det lokale engasjementet var fraværende.

De «levende sosiale samfunnene» derimot kjennetegnes av at de er plassert i nærheten av en større by, i
tilknytning til et hovedveinett, med skilt som viser vei til stedet fra hovedveien. Det er et sentrum som har
oppstått ut fra en tidligere landsby, gjerne i tilknytning til et vann. Sentrum består av en eller flere butikker.
Husene er i god stand, barneleker i hagene vitner om liv. Det eksisterer møteplasser der det foregår
aktiviteter. Bygningen der det tidligere var skole er i god stand, og huser nå andre aktiviteter, gjerne
barnehage eller privatskole, men ofte også andre funksjoner som det var et behov for i lokalsamfunnet. Når
en spør beboere om hvorfor de valgte å bli etter nedleggelsen av skolen er svarene ofte det samme. Det er
gode muligheter for frisk luft og natur, det er mange jorder og store skogsområder. Livsrytmen er roligere
enn i byene og husene er billigere.

En ser av studien at en nedleggelse av skoler slår ut ulikt i ulike lokalsamfunn. Og at det ikke er
skolenedleggelsen som er årsak alene til den såkalte bygdedøden. Dette støttes opp av flere
forskningsrapporter, blant annet fra Finland23. Denne viser at det i enkelte områder er større fraflytting i
områder der det blir lagt ned skoler enn i områder der det ikke blir det. Det viser seg samtidig at
fraflyttingstrenden var til stede før skolenedleggelsen og at nedleggelsen kan være med på å forsterke,
fremfor å forårsake en fraflytting.

Ofte blir dermed skolenedleggelse snarere en konsekvens av sentraliseringen som har pågått siden 1960-
tallet, sett i sammenheng med synkende elevtall og økende behov for etablering av tjenester og tilbud knyttet
til den aldrende befolkningen.

Utvikling av lokalsamfunn i distriktene i framtiden
Spredt bosetting, befolkningsnedgang og aldring har en tendens til å opptre sammen.

Muligheter for verdiskapningen i distriktene er ikke bare knyttet til antall innbyggere, men kan også knyttes
til befolkningens alderssammensetning og bosettingsmønster. Dette påpekes også i Utredning om
konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU2020:15) som ble utarbeidet i 202024.
Næringsgrunnlaget spiller også inn.

Nasjonal politikk og medfølgende forventninger til kommunene har i stor grad fokusert på økonomisk
bærekraft og vært innrettet mot å stimulere til vekst. Det har derimot vært mindre oppmerksomhet om
hvordan det kan planlegges for et mer bærekraftig samfunn som også inkluderer sosial bærekraft. Dette er

23 Lehtonen, Olli (2021) Primary school closures and population development – is school vitality an investment in the attractiveness
of the (rural) communities or not? Journal of Rural Studies 82

24 NOU 2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.



 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 52 av 91 

kanskje særlig tydelig i distriktene, der det har vært lite fokus på hvordan en kan sikre verdiskaping og gode 

tjenester i områder med spredt bosetting, med og for de menneskene som bor i distriktene. 

Utredningen fra 2020 har diskutert ulike scenarioer eller ambisjonsnivåer for distriktene og distriktspolitikken 

framover og hva slags innsats som kreves for å nå disse målene. Utvalget mener helt klart at ambisjonen for 

distriktspolitikken framover bør være å videreutvikle særpreg og forskjeller mellom storby og småsamfunn 

og småsamfunnene imellom. Dette innebærer at distriktene ikke skal bli noen kopi av storbyene, men at 

bostedsvalg heller blir et valg mellom ulike typer tilværelser. Det er det gode samfunnet som settes som 

målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv. 

Utredningen konkluderer med at enkeltkommuner må ta ansvar for sin egen utvikling, basert på egne 

ressurser. Tradisjonelt har kommuner primært blitt forstått som en offentlig myndighet og tjenesteytende 

organisasjon, mens innbyggere og næringsliv har blitt sett på som brukere av kommunale tjenester. Mange 

av dagens samfunnsutfordringer er svært sammensatte og komplekse. «Samskapingskommunen» kan 

forstås som en kommune der politikere og ansatte i størst mulig grad finner løsninger sammen med dem 

løsningene handler om – enten det er enkeltpersoner, bygdelag, frivillige organisasjoner, næringsliv eller 

andre. Drammen er et eksempel på en kommune som har jobbet mye med samskaping og å sette innbyggere 

i sentrum, gjennom den såkalte Drammensmodellen. 25 Staten må i tillegg opprettholde og utvikle en politikk 

som støtter opp om gode liv også i distriktene. Dette krever økt oppmerksomhet og kunnskap om hvordan 

man utvikler gode løsninger på distriktenes premisser. Det vil kunne kreve utvikling og testing av nye 

virkemidler. Dette må ikke nødvendigvis handle om økte ressurser, men vel så mye om et bredt ordskifte.  

Dette skiftet må drøftes utover Ringsakers kommunegrenser. Det gir imidlertid interessante og relevante 

innspill som er relevante å ta med seg i vurderingen av utviklingen av Ringsaker i fremtiden. 

 

  

 
25 https://doga.no/kalender/smarte-og-baerekraftige-lokalsamfunn-samtale-1/  

https://doga.no/kalender/smarte-og-baerekraftige-lokalsamfunn-samtale-1/
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7. BRUKERMEDVIRKNING

Gjennomføring av brukermedvirkningsprosessen
I tråd med de forhåndsgitte rammene har det blitt gjennomført en betydelig brukermedvirkningsprosess som
en del av utredningen. Det har blitt gjennomført til sammen 14 brukermedvirkningsmøter med ulike
brukergrupper (se vedlegg 1). De aller fleste av disse gruppene blir direkte berørt av en endring i skolestruktur
i Nordre Ringsaker. Brukermøtene ble gjennomført i tidsrommet februar-april 2021. I tillegg til
brukermedvirkningsmøter har det vært til sammen fem møter med det politiske utvalget for oppvekst i løpet
av utredningen.

Samtlige møter med brukerne har grunnet pågående pandemi vært gjennomført ved hjelp av digitale
løsninger, i hovedsak Teams. WSP Norge AS har ved hjelp av det digitale verktøyet Padlet lagt til rette for at
samtlige deltakere får mulighet til å bli hørt og komme med sine skriftlige innspill. For å sikre at alle som
ønsket det fikk komme med innspill, var det også mulig å komme med innspill i etterkant av møtene.

I tillegg ble det i forbindelse med folkemøtene lagt til rette for at innbyggere, som av ulike årsaker, ikke kunne
delta digitalt på møtene fikk et alternativt tilbud. Det kan være ulike grunner til at en ikke kan delta digitalt i
møtene, som for eksempel utfordringer med syn, hørsel eller digital kompetanse. Det var intet krav om å
oppgi eventuell årsak. Tilbudet gikk konkret ut på at man kunne følge de digitale møtene fra lokaler på
skolene i Nordre Ringsaker. Møtene med presentasjoner ville bli vist på skjerm og man kunne få nødvendig
hjelp til å sende innspill via egen PC/mobil eller via kommunal PC. Det var på aktuelle møter påmelding i
forkant for å kunne legge til rette i henhold til gjeldende smitteregler.

WSP Norge AS la til rette for et høyt engasjement og løsninger som kunne håndtere tusenvis av deltakere.

Det er totalt kommet inn cirka 6000 innspill jevnt fordelt mellom elever, fagmøter og møter med nærmiljø
og befolkningen for øvrig. I tillegg er det kommet inn innspill via kommunens postmottak og i form av epost
til utrederne i WSP. Disse er også gjennomgått som en del av brukermedvirkningen.

Innspill fra de ulike møtene

7.2.1. Oppsummering av innspill

Tilbakemeldingene i innspillene bekrefter at det er ulike meninger rundt hva som vil være den beste
løsningen for fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker. Det er et tydelig skille mellom hvilke verdier de ulike
brukergruppene anser som de mest sentrale eller fremtredende for beslutningsgrunnlaget.

Elevene, ungdomsrådet, FAU, representanter fra frivillige lag og foreninger, og flere av innspillene fra
folkemøtene er primært opptatt av nærskolen og frykten for at bygdene skal dø ut. Flere påpeker at en fordel
med dagens struktur er at bygdene vil bestå, og at nåværende struktur gir tilhørighet og trygghet. Friheten
til selv å kunne bestemme hvilke «type» skole barna deres skal gå på er viktig for enkelte. Bekymring for lang
skolevei var også et gjentagende tema i argumentasjonen for bevaring av nåværende struktur.

Fagprofesjonene er tydelig på utfordringer med for mange og små miljøer med tanke på kompetansekrav,
profesjonsfellesskap og skoleutvikling. De er bekymret for at for at barn og unge ikke får nødvendig tilbud,
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hjelp og støtte til rett tid. De trekker også frem at det kan være sårbart for elevene med tanke 

vennerelasjoner i små miljøer.  

Argumenter som kom inn som talte for å legge ned skoler gikk hovedsakelig på mulighetene for større faglige 

og sosiale miljøer. Det ble videre argumenter med at et slikt grep ville gi ro og forutsigbarhet i strukturen i 

lang tid fremover. Det er et tydelig innspill at skoleeier må fatte en beslutning for å få ro og en forutsigbar 

fremtid for innbyggerne i Nordre Ringsaker. 

Pedagogene, representanter fra helse og fra drift og renhold, har hovedfokus på skolefaglige kvaliteter og 

hva som kjennetegner dette, og på rammer for daglig virke. Flere trekker frem fordeler ved færre og større 

enheter. Blant annet gir dette mindre behov for kjøring mellom skolene, og mer tilstedeværelse på skole for 

helsesykepleiere.  

Den overordnede tilbakemeldingen fra de ulike profesjonene er at mange små enheter kan gå ut over det 

skolefaglige tilbudet og kvalitet i tjenester. 

7.2.2. Elevene 

Elevene gir uttrykk for at de har det fint på skolene sine. De opplever det som trygt og at de har gode 

uteområder. Det oppleves som positivt at flere har gang- eller sykkelavstand til skolen. Elevene ser fordelene 

med muligheten for flere venner på en større skole, men de trekker også frem frykten for at det kan bli mer 

uro og at enkelte elever lettere kan falle utenfor rent sosialt. Det beskrives også en bekymring for at lærerne 

ikke like godt vil klare å følge opp elevene hvis de går på en større skole med flere elever. Elevene uttrykker 

at de er opptatt av at lærerne skal ha tid til hver enkelt elev, og dette har de når det er færre elever å forholde 

seg til på mindre skoler. Noen av elevene sier også at det virker skumlere på en større skole der de ikke 

kjenner alle, og at det fører til at de får færre venner.  

Noen av elevene trekker frem at de opplever at det er bedre læringsforutsetninger på mindre skoler, mens 

andre igjen ser potensialet til å lære enda mer på en større skole der det både er flere elever å samarbeide 

med og flere lærere som kan tilrettelegge for gode læringsopplevelser. 

Elevene trekker frem noen flere fordeler med å gå på en større skole, som blant annet større plass, større 

uteområde med flere lekeapparater, flere å leke med og at de får flere forskjellige lærere. 

7.2.3. Ungdomsrådet 

Ungdommene synes det er fint å være ung i Ringsaker, og trekker frem at de har attraktive tilbud, men at 

disse er plassert utenfor bygdene. Mjøsparken trekkes frem som et spesielt populært sted. Ungdommene gir 

uttrykk for at det utenom idrettstilbud og naturen er litt få tilbud og møteplasser i Nordre Ringsaker. Dette 

er særlig et behov på vinterstid. Ungdommene ønsker seg flere tilbud som ikke koster penger. Det er også 

ønskelig med bedre kollektivtilbud mellom bygdene og byene i Nordre Ringsaker.   

Ungdommene gir uttrykk for at de trivdes på barneskolen, både de som har gått på barneskole i Nordre og 

de som har gått på barneskole utenfor Nordre Ringsaker. Overgangen til ungdomsskolen opplevdes også å 

gå greit for alle ungdommene. Ungdomsrådet gir uttrykk for en frykt for at bygder dør ut dersom en legger 

ned skoler. 
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7.2.4. Pedagogene 

Pedagogene er særlig opptatt av skolefaglig kvalitet: Et trygt miljø, hvor hver enkelt elev føler seg sett og 

ivaretatt. God klasseledelse, riktig kompetanse og gode planer. Nok plass og godt samarbeid på tvers. En 

ledelse som er nærværende og engasjert. Stabilitet og samarbeid med lokalmiljøet.  

Mange er fornøyde med strukturen slik den er i dag og er fornøyde med arbeidsmiljøet. Mange trekker frem 

at miljøet er preget av samarbeid, at en spiller hverandre gode. Lærerne anser kollegaene sine som faglig 

sterke.  

Det fremheves at det kan være et behov for et større fagmiljø for å bli en attraktiv arbeidsplass og for å 

imøtekomme krav til kompetanse i alle fag. En sårbarhet som blir trukket frem er at det kan være vanskelig 

for elever å finne venner, og at det er en utfordring å dekke vikarbehov ved fravær i personalet.  

Det gis uttrykk for at dagens skolestruktur er kostbar å opprettholde og at en fordel med færre enheter er at 

det blir flere ressurser til de som blir igjen. Det blir videre flere elever og ansatte å spille på. 

Reiseavstand og arealkapasitet nevnes som en ulempe ved endring av dagens skolestruktur.  

7.2.5. Ansatte i SFO 

Ansatte på SFO sier det er viktig med tilstrekkelig bemanning og et kvalifisert personale. Det uttrykkes at det 

er behov for tydelige og konkrete planer, nok plass og engasjerte voksne. Flere trekker frem at det er sårbart 

med få voksne på jobb. Man står alene om ansvar for kvaliteten på tilbudet og ivaretakelsen av barna. Det 

kan for eksempel være krevende å håndtere enkeltelever ved ulykker, skader eller akutt sykdom og samtidig 

ha ansvar for gruppen som helhet, dersom man er få eller kun en voksen. Videre gis det uttrykk for at det 

kan bli ensformig, og at man kan føle seg ensom på arbeidsplassen. Det formidles at enheter med få elever 

kan gjøre det vanskelig for barn å finne venner. Andre SFO-ansatte trekker frem ulemper med lengre skolevei 

ved sammenslåing, og at det trygge og nære kan forsvinne. Enkelte SFO-ansatte stiller også spørsmål ved 

hvorvidt man vil se alle i et stort miljø. 

Det uttrykkes bekymring for å miste SFO-tilbudet dersom det blir for få elever til å kunne opprettholde SFO 

tilbud på alle enhetene. Det er også uttrykt ønske om at Nordre Ringsaker kan bli en stor bygd, der barn med 

spesielle behov lettere kan finne venner og det vil bli mindre sårbart personalmessig. 

7.2.6. IKT-personell 

Alle skolene i kommunen har minst én IKT-kontakt i dag. Dette er ofte lærere ved de enkelte skolene, som 

har tett kontakt med IKT-avdelingen. Det blir trukket frem at det med denne ordningen er kort vei i 

muligheten til å få rask hjelp og veiledning både når det gjelder tekniske, administrative og pedagogiske 

spørsmål. Det er god dialog mellom IKT-kontaktene og lederen i digitalt veilederkorps, som ble etablert 

høsten 2019. 

En ulempe ved dagens struktur som blir trukket fram, er faren for at en del kompetanse blir personavhengig, 

og ikke en del av system og organisasjon. I og med at det i dag er små skoler med få ansatte, blir miljøet for 

erfarings- og kompetansedeling lite og sårbart. Det blir også trukket fram at profesjonsfellesskapet fikk 

endrete betingelser under korona, og at ved å benytte Teams kunne en enklere samle lærere på tvers av 

skolene. I tillegg sies det at det er viktig at skolenes infrastruktur utvikles i takt med endrede behov for å 

kunne gjennomføre ønsket undervisning. 
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Et av innspillene sier at selv om mange lærere i dag har grunnleggende digital kompetanse, er det likevel 

svært langt igjen til at de ser muligheter, og i forlengelsen av det kan inspirere elever til å bli dyktige og 

inspirerte brukere av digitale verktøy.  

7.2.7. Skolehelsetjenesten og PPT 

Skolehelsetjenesten gir tilbakemelding om at dagens struktur og organisering gir en lite effektiv ressursbruk. 

De formidler at det går mye tid til kjøring mellom skolene, og at det er vanskelig å få nok tilstedeværelse på 

de respektive skolene til systematisk arbeid med organisasjonsutvikling i henhold til intensjoner, lover og 

forskrifter. Etterspørselen av tjenesten er større enn skolehelsetjenesten kan imøtekomme. 

Manglende kompetanse blant personale i de mindre enhetene tas opp flere ganger. Den mangelfulle og 

tilfeldige kompetansen i personalgruppene kan føre til at elevers behov ikke avdekkes tidlig og helhetlig nok.  

Flere peker dessuten på at grupper med få elever gir lite mangfold. Det psykososiale miljøet på skolen blir 

begrensende for elevene.  

Skolehelsetjenesten trekker også frem betydningen av det profesjonsfaglige fellesskapet. De ønsker flere å 

samarbeide med, og de ønsker å utvikle en lærende organisasjon. Det hevdes at mindre enheter kan virke 

hemmende på utvikling, fordi fastlåste sannheter får råde og gruppetenking kan gi lav toleranse for uenighet 

og høy terskel for å bryte med dårlig praksis.  

Det gis uttrykk for en tro på en struktur som styrker sosial bærekraft og som bidrar til å utjevne sosiale 

ulikheter, og ensomhet. 

Det hevdes at opprettholdelse av dagens struktur kan innebære "seigpining". Strukturspørsmålet får ingen 

endelig avklaring og blir liggende som en trussel, som er usunn for fagmiljø og for elever, ved en pågående 

usikkerhet og liten vilje til å investere i en god utvikling. 

Det understrekes samtidig at det er uheldig for barn å bruke mye tid av dagen til å sitte stille på en skolebuss.  

7.2.8. Foreldreutvalget (FAU) 

Det kommer fram at flere har opplevd den langvarige debatten rundt skolestruktur som utmattende, 

langdryg og med mye usikkerhet, fortvilelse og frustrasjon knyttet til en uforutsigbar fremtid. FAU er opptatt 

av at barnas beste er viktig for utfallet av utredningen og skoleeiers beslutning og sier videre at dersom 

skolen, foreldrene og elevene ønsker å opprettholde skolen må det veie tungt i vurderingen. 

Nærskoleprinsippet, trygt og godt skolemiljø, valgfrihet og levende bygder er også fremtredende argument 

som taler for opprettholdelse av dagens skolestruktur.  

Enkelte gir uttrykk for at de ønsker endring i skolestrukturen og at de tror at det vil være mer ressurser på 

større skoler. Det blir også tatt til orde for en alternativ organisering som følge av bekymring for at 

fagkompetanse søker seg til større skoler. Det påpekes at noen av byggene trenger oppgradering, og at det 

ikke er penger til det.  Større miljø for barna, og muligheter for å finne lekekamerater og mer likesinnede. 

Større sjanser for barn å finne seg venner. Større fagmiljøer som fører til bedre undervisning for elevene. 

Andre ser det som en ulempe med lang skolevei, lengre dager og manglende valgfrihet. De frykter at limet i 

bygdene blir borte, bygdene splittes og at bygdemiljøet forsvinner. Aktivitet i bygda blir borte og venner 

skilles. Det hevdes at det kan gi konsekvenser for helse og det sosiale.  
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Tilbakemeldingene i innspillene bekrefter at det er ulike meninger rundt fremtidig skolestruktur i Nordre 

Ringsaker, men at mange er redde for konsekvensene for bygda dersom skolen legges ned. 

7.2.9. Representanter fra frivilligheten, lag og foreninger 

Innspill fra Innspill fra lag og foreninger viser at det er stort lokalt engasjement i de ulike bygdene. 

Innspillene viser også at flere er fornøyde med strukturen slik den er i dag. De påpeker at det er mye prat om 

innsparing, men at ingen snakker om å beholde og utvikle verdier som ikke kan måles i kroner og ører. 

Det kom innspill på at det er flere tilbud i Nordre Ringsaker i dag. Flere av disse har også høy oppslutning. 

Flere nevner behov for flerbrukshall i Nordre Ringsaker. Det kommer frem at tilbud i all hovedsak er etablert 

av frivilligheten og at mer og bedre samarbeid med kommunen er et savn. De skriver at det er vanskelig å 

utvikle bygdene når man må bruke kreftene sine på å forsvare dem med nebb og klør.  

Flere innspill uttrykker bekymring for at enkelte lag i bygdene der en skole blir lagt ned vil bli tømt for 

medlemmer til fordel for idrettslag i lokalsamfunn der det er skole. Dette innebærer en større terskel for å 

delta i lag og foreninger og mer kjøring for foreldre.  

7.2.10. Representanter fra næringslivet 

Næringslivet trekker frem sitt behov for bygdene.  I møtet kom det frem et behov for en bygd i nærheten av 

Ringsakerfjellet. Det gir mulighet til en mer stabil arbeidskraft. Samtidig så er arbeid i fjellet ikke en typisk 9-

16-jobb, men er mer en livsstil, der en er kan være litt til og fra på jobb, samt at en må rykke ut raskt på kort 

varsel. Om dette skal kunne kombineres med et familieliv, så er det en fordel å ha en bygd i nærheten, både 

for at det ikke skal bli en lang reisevei til og fra jobb, men også slik at det kan være muligheter for å dra 

hjemom og hjelpe til med familielogistikken for så å dra opp til jobb på fjellet igjen. I møtet kom det også 

frem at de fleste av hyttefolket kommer fra Viken og at de dermed kommer sørfra, via Moelv, Næroset, 

Åsmarka og Mesnali. Dette gir muligheter for næring rettet mot hyttefolket her.  

Det kom også innspill fra landbruksnæringen om at de ofte har hatt arbeidshjelp fra ungdom i bygda fordi de 

kjenner dem fra barnsben. Det er slik de rekrutterer til landbruket. 

 

Det ble også gitt uttrykk for behovet for en beslutning om skolestrukturen som gir forutsigbare rammer for 

næringslivet.  

Det gjøres oppmerksom på at det ikke var noen representanter fra næringslivet fra Lismarka, Åsmarka og 

Moelv i særmøtet for næringslivet. Det kom imidlertid innspill fra næringslivet på ulike møter som er 

hensyntatt i analysen.  

7.2.11. Representanter for eiendomsdrift 

Møtet med drift og renhold ble gjennomført litt annerledes enn øvrige møter, da en her gikk gjennom skole 

for skole og samlet inn informasjon om byggenes tilstand, uteområder, varelevering og driftskostnader. 

Innspillene fra disse møtene er brukt til å kartlegge dagens situasjon. I møtet kom det frem at flere av skolene 

har driftsmessige utfordringer og et vedlikeholdsbehov. Renhold trekker frem fordelen med driftsforhold på 

store skoler eller skoler som er samlokalisert med barnehager, da de kan fylle opp en fulltidsstilling.  
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7.2.12. Folkemøtene 

I likhet med øvrige møter kommer det frem inn argumenter for og imot dagens situasjon og for og imot 

ulike alternativer.   

Mange gir uttrykk for tilfredshet med det skoletilbudet barna deres får. De opplever at elevene blir sett, hørt 

og tatt godt vare på. Flere opplever det frustrerende at bygder som i så stor grad er levende bygder med 

masse aktivitet, opparbeidede møteplasser, utvikling og gode miljøer ikke blir verdsatt. En skriver at: «Vi som 

bor på bygda med våre truede skoler må hele tiden forsvare vår eksistens.» Andre skriver at de: ønsker et 

større sosialt og faglig miljø. Enkelte ønsker å fritt kunne velge mellom en stor eller liten skole for sitt barn. I 

folkemøtene som i de andre møtene er det trukket frem økt behov for skoleskyss ved endret skolestruktur, 

og hva lengre reisevei betyr for både folkehelse, miljø, økonomi, men også lengre skoledager. 

 

Det kom også inn innspill og forventninger til prosess. I materialet kommer det tydelig frem en «slitasje» eller 

«tretthet» over en langvarig, og for noen, en svært krevende sak. Det har vært, og er, mange emosjoner i 

spill og behovet for en avklaring tas opp av flere. Det uttrykkes videre at fokus må være på barnas beste, 

kvalitet på skolen og at lærere er viktigere enn å beholde alt kun for å opprettholde tradisjoner  
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ANALYSE



Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 60 av 91

8. KONSEKVENSER OG VURDERINGSKRITERIER

Operasjonalisering av konsekvenser
Alternativene for skolestruktur skal konsekvensutredes ut fra følgende tema (kapittel Feil! Fant ikke r
eferansekilden.):

• Konsekvenser for befolkningsutvikling
• Konsekvenser for verdiutvikling for boliger
• Konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig utvikling
• Sosiologiske konsekvenser
• Konsekvenser for barna – der både barnets beste vurderes og der psykososiale konsekvenser

vurderes
• Konsekvenser for folkehelse
• Pedagogiske konsekvenser

Konsekvensene er operasjonalisert i valide og reliable vurderingskriterier. Det vil si kriterier som er målbare
og som måler det de gir seg ut for å måle. Slik var det mulig å separere og konkretisere vurderingene, også
de som kunne belyses av flere av de forhåndsgitte konsekvensene. Vurderingskriteriene gjenspeiler temaene
som ble belyst i brukermedvirkningsmøtene og understøtter at det er skole og lokalsamfunn som er
hovedkategoriene i denne utredningen. Det ble utarbeidet 12 vurderingskriterier som til sammen svarer ut
de 7 konsekvensene:

1. Fysiske læringsareal som fremmer elevenes læringsutbytte
2. Rekruttering av lovpålagt kompetanse og profesjonsfaglige fellesskap.
3. Samarbeid med førstelinjetjenesten (PPT, skolehelsetjenesten, BTV m.fl.)
4. Godt fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel
5. Godt fysisk utemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel
6. Godt psykososialt læringsmiljø som ivaretar læringsmotivasjon og trivsel
7. Sosial bærekraft
8. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial for en

kompakt og aldersvennlig stedsutvikling i fremtiden
9. Lokalsamfunn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i regionen og

forventede plasseringer i fremtiden
10. Lokalsamfunn hvor det er forventet en befolkningsvekst
11. Lokalsamfunn hvor det er forventet en boligprisutvikling
12. Alternativet krever minst mulig grad av bygningsmessige utbedringer

Noen av konsekvensene svares ut i flere av vurderingskriteriene, og noen konsekvenser har fått flere
vurderingskriterier. På et overordnet nivå er konsekvensene ivaretatt slik:

Vurderingskriteriene 1-5 svarer ut pedagogiske konsekvenser. Kriteriene 4 og 5 svarer konsekvenser for
folkehelse. Kriteriene 6 og 7 svarer ut sosiologiske og psykososiale konsekvenser. Konsekvenser for
lokalsamfunnet i sin helhet og muligheter for framtidig utvikling er ivaretatt i kriteriene 8 og 9. Konsekvenser
for befolkningsutvikling er vurdert gjennom kriterium 10 og konsekvenser for verdiutvikling av boliger i
kriterium 11. I tillegg har prosjektgruppen lagt til et vurderingskriterium som ser på konsekvenser i form av
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behov for bygningsmessige utbedringer, kriterium 12. Samtlige vurderingskriterier kan legges til grunn for
barnas beste-vurderinger.

Pedagogiske vurderinger har fått flest vurderingskriterier. Prosjektgruppa mener dette er i tråd med at en
skolestruktur skal særlig vurderes ut fra kvaliteten på skolene og skolenes forutsetninger for å gi alle barn i
kommunen et så godt tilbud som mulig med tanke på gode forutsetninger for læring, trygg oppvekst og god
folkehelse.

Utdyping av kriterier og analyser

8.2.1. Fysiske læringsmiljøer som fremmer elevenes læringsutbytte

Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet.
Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av
Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og forutsetninger, kapittel
3.4.2. Kriteriet innebærer videre at en har relevante rom og funksjoner (kapittel 5.9) for å kunne realisere
statens mål og intensjoner for opplæringen (kapittel 4.3).

Skolen skal gjøre det mulig for hver enkelt elev å utvikle seg faglig og sosialt ut fra egne evner og
forutsetninger. God sammenheng mellom pedagogisk plattform, undervisningsformer og det fysiske
læringsmiljøet er av stor betydning for læringsutbyttet. Det fysiske læringsmiljøet må støtte en
læringssentrert tilnærming fremfor en undervisningssentrert tilnærming. Vi trenger læringsareal som støtter
opp om pedagogikken. Et overordnet mål i LK 20 er at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte
arbeidsmåter. Dette betinger at skolebyggene er tilrettelagt for og støtter opp om læringsarbeidet på en slik
måte at det muliggjør varierte læringsformer. Vi trenger læringsarealer som gir rom for utforsking, samarbeid
og kommunikasjon. Læringsarealer hvor det kan foregå parallelle læringsaktiviteter med ansvarlig voksen i
umiddelbar nærhet for veiledning og annen støtte i læringsarbeidet. Dette betyr også at det er behov for
rom og arealer av ulike størrelser og til ulike formål. Det kan være snakk om «en til mange undervisning»,
samarbeid i mindre grupper, presentasjoner av ulike slag, en til en undervisning, utforskning og utprøving av
ideer, tverrfaglige prosjekter med mer. Det handler også om tilgang på spesialrom, som for eksempel
skolekjøkken, kunst & håndverksavdeling (tegneforming, tekstil, sløyd, keramikk og malingsfasiliteter),
bibliotek, musikkavdeling, kroppsøving, svømmehall etc.

Et overordnet mål er også at alle barn og unge skal ivaretas innenfor fellesskapet. At barn og unges behov
kan legges til rette for, og ivaretas, innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skoleanleggets forutsetninger
for å ivareta dette vil være av stor betydning for i hvilken grad en klarer å imøtekomme
inkluderingsprinsippet. Graden av måloppnåelse på dette området kan få både menneskelige og økonomiske
konsekvenser.

Samfunnet og arbeidslivet er i stadig utvikling hvor ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer skal
håndteres. Opplæringen må ha relevans til dagens situasjon, og det skal være bedre sammenheng mellom
fagene. Foruten de fysiske rammebetingelsene i form av rom og funksjoner vil inventar og annet verktøy som
støtter opp om læringsarbeidet være sentrale for muligheten til variasjon, tilpasset opplæring og for å kunne
praktisere opplæring i tråd med ny fagplan. Vi vet blant annet at digital kompetanse er en sentral og
grunnleggende ferdighet i møte med dagens og fremtidens samfunns, arbeidsliv og privatlivet for øvrig.



 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 62 av 91 

Skoleanleggene i Nordre Ringsaker kan i hovedsak karakteriseres som tradisjonelle klasseromsskoler, 

innrettet etter tradisjonelle undervisningsformer, tilrettelagt for en-til-mange-formidling etterfulgt av arbeid 

individuelt eller i grupper. I hovedsak er klasserommene adskilt av korridorer og trafikkareal. En utvikling av 

byggenes fysiske læringsmiljø mot en mer fremtidsrettet utforming vil fordre en bygningsmessig ombygging 

og investering i inventar og utstyr som gir en større variasjon i det fysiske læringsmiljøet og som byr på ulike 

arenaer for elevaktiv læring, praktisk arbeid og bruk av teknologiske og digitale verktøy.  

Tverrfaglighet, dybdelæring, utforsking og skapende læringsaktiviteter styrkes i LK20. Det innebærer at for 

alle trinn blir de praktiske og kreative spesialrommene mer aktuelle enn tidligere. Flere av skolene vil ha 

behov for investeringer i rom for naturfag, musikk, teknologi, skolekjøkken, kunst og håndverk. Kort 

oppsummert er det behov for følgende oppgraderinger av spesialrom: 

• Åsen skole trenger spesialrom for naturfag, musikk og kunst og håndverk. 

• Messenlia skole trenger spesialrom for mat og helse, naturfag og musikk.  

• Lismarka skole trenger spesialrom for naturfag og musikk. Skolen har et mindre skolekjøkken som 

bør utvides.   

• Fagernes skole trenger spesialrom for musikk og bibliotek.  

 

For nærmere oversikt vises til kapittel 2.4. 

Enkelte steder er det mangel på personalarbeidsplasser. Videre har noen skoler en uheldig sambruk. På 

Lismarka er sløydrom brukt som ordinært klasserom og i Lismarka og i Fagernes er SFO-rommet også et 

klasserom. Med nye krav til SFO krever også denne virksomheten tilrettelagte arealer (kapittel 4.10).  

Videre er det noen utfordringer med garderobeforholdene på Lismarka. De har ikke elevgarderober og bruker 

gangen som garderobe, som blant annet kan være uheldig med tanke på brann og rømning. Situasjonen er 

heller ikke optimal for renhold og renholdspersonalet.  

8.2.2. Rekruttering av lovpålagt kompetanse og profesjonsfaglige fellesskap 

Et viktig aspekt ved skolens kvalitet er skolens kompetanser og attraktivitet. Krav til formell kompetanse for 

å undervise i grunnskolen er stadig forsterket og nye lover og forskrifter indikerer at allmennlærerens tid er 

forbi. Fra 2025 vil det være et ufravikelig krav at en lærer på barnetrinnet har minimum 30 studiepoeng for 

å undervise i norsk, samisk, tegnspråk, engelsk, og matematikk. På ungdomstrinnet vil det være krav om 60 

relevante studiepoeng i tilsvarende fag (kapittel 4.8). Dette blir åpenbart krevende å innfri for mindre 

enheter, da de har et begrenset antall pedagoger i staben. Det er her viktig å påpeke at skoleeiers mulighet 

for dispensasjon fra kravet faller bort fra og med høsten 2025. Samlet sett kan Nordre Ringsaker ivareta de 

formelle kravene for fagene, men det vil være krevende rent logistisk, og ikke minst kostbart hvis eventuelle 

faglærere må «pendle» mellom skoler for å ivareta behovet om kvalifisert undervisning for elevene på de 

ulike skolene. Mest sannsynlig vil det heller ikke være i tråd med arbeidsmiljøloven (kapittel 0) 

I teorien vil det si at med dagens struktur, eller med for små enheter, vil en trolig ikke klare å tilfredsstille 

lovens krav til kompetanse for undervisningspersonalet i de ulike fagene. 

Parallelt med økte kompetansekrav, er det tydelige føringer for det profesjonsfaglige fellesskapet (kapittel 

4.3).  En praksis hvor fagpersonene sammen utvikler den pedagogiske praksisen ved skolen. Det er den 

samarbeidende profesjonaliteten som skaper en kultur der lærernes og øvrige ansattes vurderinger og 

beslutninger ikke er individuelle og autonome. De skal tvert imot være forankret i en kollektiv vurdering, 
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gjennom felles arbeid – og et kollektivt ansvar for de beslutninger som tas. Mantraet blir hvordan skolen går 

fra en «jeg-kultur» til en «vi-kultur». En slik samarbeidskultur og felles utvikling fordrer at det er tilstrekkelig 

med pedagoger på arbeidsplassen, slik at det blir realistisk å innfri intensjonene i rammeverket for skolen. I 

denne sammenheng er skolestørrelse av betydning, fordi større skoler har flere ansatte, et større lederteam 

og dermed får de et større handlingsrom til å fylle opp lærernes stillinger og få timeplaner og krav til 

kompetanse til å gå opp. Lederteamet har en nøkkelrolle for å legge til rette for et profesjonsfaglig fellesskap. 

Det profesjonelle samarbeidet ved skolene forutsetter god ledelse som er tett på sine ansatte. Flere av 

skolene har i dag delt ledelse hvilket innebærer at leder ikke er fysisk tilstede hver dag. 

Skoleforskerne Karl Jan Solstad og Thomas Nordahl er omforent om lærerens betydning for kvalitet i skolen 

og at skolene trenger formelt kvalifiserte og gode lærere. Vår vurdering er at det vil være svært usikkert 

hvorvidt Nordre Ringsaker vil ha forutsetninger for å bemanne de mindre skolene med tilstrekkelig 

kvalifiserte lærere. 

Samlet sett vil skolens attraktivitet blant annet avhenge av undervisningstilbudet, lærertettheten, 

profesjonsfellesskapet og mulighet for rekruttering. I tillegg er personalets sammensetning med tanke på 

kjønnsfordeling og alderssammensetning av betydning for hvor attraktiv skolen er som arbeidssted for 

potensielle søkere. Det er grunn til å tro at skoler som oppleves som mer attraktive arbeidssteder lettere vil 

finne lærere som innfrir aktuelle krav. Rekruttering av lovpålagt kompetanse, profesjonsfaglig fellesskap og 

attraktivitet er ulike dimensjoner som er gjensidig avhengig av hverandre. Innspillene fra brukermøtene 

generelt og møtet med pedagogisk personale gjenspeiler dette (kapittel 7.2.1 og Feil! Fant ikke r

eferansekilden.) 

Med ny rammeplan for SFO styrkes forventningen om et profesjonsfaglig fellesskap også for ansatte i SFO 

(kapittel 4.10). Det skal legges til rette for at hele personalet reflekterer over faglige og etiske spørsmål i 

tilknytning til rammeplanens verdier og innhold, og hvordan de kan være gode rollemodeller for barna. SFO 

må jobbe ut fra at barn er ulike, og at barnets beste har avgjørende betydning for innholdet og 

arbeidsmåtene. Eier og alle som arbeider i SFO, skal sammen bidra til å oppfylle målene i rammeplanen med 

utgangpunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. Eier skal legge til rette for at SFO har muligheter til å 

planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter. 

Et godt samarbeid mellom SFOs eier og leder er en forutsetning for forsvarlig innholdsmessig og administrativ 

ledelse. Lederen har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse 

for oppdraget som er gitt i rammeplanen. I de mindre enhetene er rektor i tillegg til å være leder for to skolers 

personale også leder for to SFO-enheter. En slik organisering kan være en utfordring med tanke på at SFO 

skal være et fellesskap og en lærende organisasjon, som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. 

Tilbakemeldingene fra SFO-ansatte understøtter dette (kapittel 7.2.5). 

For større skoler er det et lovkrav at rektor skal ha formell lederutdanning og tilstedeværelse (kapittel 4.2). 

Det er ikke lov å være rektor på flere større skoler. Enkelte skoler (små barneskoler) er imidlertid ikke 

omfattet av rektorkravet. Det gjelder ingen formelle kompetansekrav for ledelsen av slike skoler, og ledelsen 

kan fordeles på flere personer. Unntaket sikrer rekruttering til lederfunksjonen, hvilket kan synes positivt, 

men for den skolefaglige kvaliteten kan dette slå uheldig ut. 
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8.2.3. Samarbeid med førstelinjetjenesten (PPT, skolehelsetjenesten, BTV m.fl.) 

Det statlige rammeverket som beskriver og stiller krav til samarbeid og tjenester med førstelinjetjenesten er 

tydelig på målsetningen om tidlig intervensjon samt fokus på systemrettet arbeid (kapittel 4.11). Regjeringen 

ønsker å bygge «laget» rundt eleven, hvor samarbeid der de ulike fagprofesjonene komplementerer 

hverandre er praksis. Det betyr at man har en klar ambisjon om å fange opp barn og unge som trenger bistand 

på et tidlig tidspunkt.  Dette angår lærevansker, fysiske eller psykiske helseutfordringer, så vel som behov for 

oppfølging av familier eller annet. I tillegg er det en tydelig målsetning og intensjon om at for eksempel 

Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) skal arbeide mer systemrettet. Det betyr redusert fokus og arbeid med 

sakkyndige tilrådinger om spesialundervisning etter § 5.1 og mer fokus på klassen eller skolen som system. 

Hvordan en kan legge til rette for at de fleste elevene skal inkluderes i fellesskapet. Et typisk eksempel på 

systemarbeid kan være kompetanseheving på klasseledelse. Økt kompetanse på klasseledelse vil igjen føre 

til at en klarer å legge til rett og ivareta flere innenfor fellesskapet, noe som igjen vil kunne redusere behovet 

for spesialundervisning.  

Dagens organisering av skolehelsetjenesten kan hemme et konstruktivt og hensiktsmessig samarbeid med 

den enkelte enhet i tråd med lovverk og intensjoner.  Innspill om manglende kapasitet til å utføre oppgavene 

en er satt til å gjøre var fremtredende. Innspill fra helsetjenesten tyder på at dette blant annet handler om 

tidsressurs, da det brukes mye tid på logistikk, kjøring mellom de ulike enhetene (kapittel 7.2.7).  I tillegg 

handler det om at det er utfordrende å bygge opp tilstrekkelig kompetanse på hver enkelt skole. En av 

respondentene uttrykte det slik: «Det er ikke personalressurser i hjelpetjenestene til å utøve systemrettet 

samarbeid med så mange skoler.  Svært mange barneskoler gjør at det også vanskelig å ha fast 

samarbeidsforum på hver enkelt skole.» En annen sa det slik «Det er utfordrende å bidra til å bygge gode 

støttesystemer for læring i mange og små fagmiljøer.» (kapittel 7.2.7)  

Regjeringen har blant annet fremhevet følgende mål for det tverrfaglige samarbeidet: Barn og unge som 

trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk 

eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet. Innspill fra støttetjenesten i brukermøtene gir uttrykk for 

bekymring for at barn og unge går under radaren og at mangelen på nødvendig kompetanse i personalet gjør 

at barn med hjelpebehov ikke blir fanget opp og dermed uteblir nødvendig intervensjon, hjelp og støtte på 

et tidlig tidspunkt. Dette vet vi kan få kortvarige og/eller langsiktige konsekvenser for den eller dem det måtte 

gjelde. I så måte er dette et brudd på lovverket.  

Utfra regjeringen sine ambisjoner og målsettinger er dagens organisering med en rekke mindre skoler i 

Nordre Ringsaker ikke hensiktsmessig. Det at fagmiljøene selv uttrykker sin bekymring for dette i 

brukermøtene verifiserer dette. (kapittel 7.2.7) 

8.2.4. Fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel 

Opplæringsloven §9- A blir ofte omtalt som elevene sin arbeidsmiljølov (kapittel 4.1). Den skal blant annet 

sikre at de fysiske kvalitetene er tilfredsstillende. Med fysisk innemiljø mener vi alt en kan ta, se og føle på 

rundt oss. Det fysiske innemiljøet består av mange forhold, som læringsarenaer, energi og miljøforhold, 

inneklima, renhold, temperatur, lyd- og lysforhold med mer.  

Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra elevene ved de respektive skolene. Det viser seg at det er svært 

individuelt fra skole til skole og fra elev til elev hva om oppleves som «godt» når det gjelder fysisk og 

innemiljø. Elevene er i hovedsak tilfreds med det fysiske læringsmiljøet. Enkelte gir imidlertid uttrykk for at 
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det er for kaldt om vinteren og varmt om sommeren, at det kunne vært mer lys og at luften kan bli litt 

innestengt, samt ønske om bedre vann (kapittel 7.2.3). 

Et godt fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel innebærer også et trivselsfremmende miljø, 

hvor blant annet ingredienser som materialvalg, møbler, inventar og farger er av betydning for hvordan 

miljøet oppleves. Andre trivsels- og miljøskapende tiltak er møteplasser, formelle så vel som uformelle. Et 

sted hvor det er godt å være, en møteplass hvor elever møter elever og voksne. (kapittel 0 og 4.6) 

Loven skal også se til at det er tilstrekkelig avsatt areal, rom og funksjoner. Mangler med tanke på 

undervisningsrom er beskrevet i kapittel 8.2.1. Her kan nevnes utfordringer ved enkelte av skolenes 

garderobe- og toalettforhold. Funksjonelle garderobefasiliteter er av betydning for opplevelse av trivsel, og 

for å kunne skille mellom ren og skitten sone slik at en unngår skit og fukt innover i bygget. Manglende skille 

kan gi et dårligere inneklima og påvirker forholdene for drift og renhold. Det er videre avgjørende at elevene 

opplever trygge rammer når de skal på toalettet. Toalettbesøk må være komfortabelt og oppleves som 

skjermet og privat. En skal ikke trenge å være bekymret for at andre skal se over kanten, lirke opp døren, 

kjenne lukt eller lyd. I tillegg vil det være av betydning at det er tilstrekkelig i antall toaletter, i umiddelbar 

nærhet og med en «varm» atmosfære.  At elevene opplever fasilitetene som trygge og gode er viktig for at 

de skal ivareta sine primærbehov. Utsetter elevene sine primærbehov til de kommer hjem, vil det gå på 

bekostning av evnen til å konsentrere seg. 

Hva gjelder universell opplæring er loven klar. Ifølge Opplæringsloven har alle elever "rett til ein arbeidsplass 

som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som 

har funksjonshemmingar." (Kapittel 4.4). Et viktig prinsipp i loven er likeverdige løsninger. Det skal ikke være 

slik at elever eller voksne med nedsatt funksjonsevne må ta omveier for å komme til ønsket sted eller vil 

trenge unødig assistanse for å mestre hverdagen i et bygg. Det skal ikke være bygningsmessige mangler som 

gjør at en elev ikke kan følge resten av elevflokken i deres bevegelsesmønstre og aktiviteter i skolen. 

Plassering av heiser, nivåforskjeller, trapper, smale dører, tunge dører, manglende merking og lysforhold, 

dårlige akustiske forhold osv. osv. er gjennomgående utfordringer som kan sette begrensninger for et 

likeverdig skoletilbud. Det er en rekke forhold som må utbedres for at alle skolene i Nordre Ringsaker 

tilfredsstiller kravet til universell utforming. 

Andre forhold som er av betydning for inneklima, trivsel og folkehelse er vedlikehold. Det kan være 

hyppigheten og omfanget av renhold og at eventuelle skader og annet forfall raskt blir ordnet opp i og 

vedlikeholdt. Drift- og renholdstjenesten melder om vedlikeholdsetterslep og utfordringer med garderobe- 

og toalettforhold (Kapittel 7.2.11). 

En samlet analyse tilsier at dersom alle krav til universell utforming og et godt fysisk innemiljø skal 

tilfredsstilles, så innebærer det en rekke kostbare tiltak på flere enheter.  

8.2.5. Fysisk utemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel 

Det finnes ingen normkrav til størrelser på uteområdet. Det gis imidlertid anbefalinger om minstekrav som 

også omhandler skoler med under 100 elever, kapittel 5.10.  

Et variert og tilrettelagt uteareal ved skolen kan ha flere positive effekter, kapittel 4.6 og 5.10: 

• Det gir et variert opplæringsmiljø 

• Det gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter 
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• Det gir muligheter for sosial læring gjennom samhandling 

• Det utgjør et attraktivt møtested for lokalbefolkningen 

• Det kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant elevene 

• Det virker stimulerende på trivsel, motivasjon og læring 

 

I løpet av hele grunnskolen utgjør friminutt-tid ca. 2000 timer, det er mer enn et årsverk. Rett og plikt til 

utdanning gjelder alle barn, og «friminutt» er en viktig arena for å forebygge sosialt betingede ulikheter i 

helse. En godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, er også et sentralt element i arbeidet for 

å redusere mobbing og sikre elevene et godt skolemiljø, kapittel 4.1. Ikke minst har uteområdet en viktig 

nærmiljøfunksjon. Det sistnevnte er like viktig enten skolen ligger i byen eller på bygda. Dette er en funksjon 

som vil få økt betydning i årene som kommer, når skoleanlegget blir aktivitets- og treffsted i en stadig tettere 

by- og tettstedsstruktur, kapittel 5.10.   

Hva gjelder godt fysisk uteområdet kan vi definere Nordre Ringsaker i en særstilling. Skolene ligger i 

naturskjønne, landlige omgivelser med naturen som nærmeste nabo, og alt hva den måtte by på av 

muligheter. Tilbakemeldingene i brukermøtene er entydige i sin positive beskrivelse av uteområdene og 

betydningene disse har for utvikling av bygdene, kapittel 7.2. Her møtes barn og voksne til organiserte og 

uorganiserte aktiviteter og arrangementer. Dersom skoler legges ned uten at det søkes å finne løsninger for 

videreføring av uteområdene som nærmiljøanlegg vil det være svært negativt for bygdene. 

8.2.6. Psykososialt læringsmiljø som ivaretar læringsmotivasjon og trivsel  

Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer retten til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø, kapittel 

4.1. Det betyr at vi må ta hensyn til både det psykososiale perspektivet, så vel som de fysiske 

rammebetingelsene. Vi må ha et læringsmiljø som tar hensyn til elevenes relasjoner, motivasjon og følelser. 

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer knyttet til skolearbeidet, skoleklassen og skolen. 

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. 

De mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet 

opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. Det 

innbefatter samspill mellom lærere og elever og samspill mellom elever. Reglene om elevenes skolemiljø 

gjelder også for skolefritidsordninger, kapittel 4.10. 

Skoleforskerne Karl Jan Solstad og Thomas Nordahl synes å være enige om lærerens betydning for kvalitet i 

skolen. Skolene trenger formelt kvalifiserte og gode lærere. Her menes formelt kvalifiserte i form av å 

oppfylle vedtatte kompetansekrav for å undervise på de ulike skoleslagene. Men vel så viktig er personlig 

egnethet og den mellommenneskelige dimensjonen, ofte omtalt som den autoritative lærer.  Læreren som 

klarer å kombinere varme og omsorg for elevene med å ha kontroll i klasserommet. Som en elev så fint svarte 

på følgende spørsmål: Hva liker best med skolen din, inne? 

«De voksne liker jeg best med det som er inne på skolen.» 

Vi vet også at vennskap, opplevelsen av å høre til, bli sett og anerkjent er avgjørende for et barns psykiske 

helse. Barn og unge trenger venner og gode forbilder i sosialiseringsprosessen, og for en sunn psykisk helse. 

De ulike mennesketypene på innsiden av skolen gjenspeiler de ulike mennesketypene på utsiden av skolen. 

Forskjellen er at på «utsiden» har man i stor grad frihet til å velge hvem man ønsker å være sammen med, 

derimot «på godt og vondt» er en «innenfor» prisgitt dem en går på skole med, kommer i klasse med, hvilke 

lærer en får osv.  Det vil da være mer sårbart på mindre skoler enn på større skoler å finne den eller de 
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nødvendige gode relasjonene. Her, et utvalg av innspillene fra møtene, som gir uttrykk for betydningen av 

vennskap, kapittel 7.1: 

• «For små skoler kan bidra til at det er vanskeligere for noen barn å finne plassen sin "innafor". Flere 

barn gir rom for flere til å finne sin "greie".» 

• "Jeg liker å gå på en liten skole men for de som ikke har så mange vener er det større utvalg på 

større steder» 

• «Det psykososiale miljøet på skolen blir lite for elevene. Mindre mangfold.» 

 

De SFO ansatte sier blant annet, kapittel 7.2.5:  

• «Få unger i hver klasse og få lekekamerater på SFO. Vanskelig å finne venner.»  

• «Med alt for små SFO-er kan det bli et FOR lite miljø - både for barn og voksne.»  

• «Barna som faller litt utenfor barnegruppa på en liten SFO, kan få flere barn og voksne å 

«spille» på ved større skoler/SFO.»  

• «Større skoler/SFO gjør det lettere å finne venner med samme interesser. 

• «Bli ei stor bygd i Nordre Ringsaker. Med godt samarbeid kunne få gjennom ønsker vi måtte ha 

til kommunen. Større miljø, mer faglig kunnskap blant de ansatte. Ikke like sårbart i forhold til 

sykdom blant ansatte. Barn med spesielle behov kan lettere finne venner.» 

 

Mindre enheter kan bidra til bedre oversikt og en opplevelse av at «alle kjenner alle». Dersom man finner 

seg til rette og får mulighet til å etablere gode relasjoner til medelever og voksne kan små skoler oppleves 

trygge og trivselsskapende. Sårbarheten ved mindre miljøer knyttes til utenforskap og ensomhet dersom man 

mot formodning faller utenfor «gruppen» da det ikke er andre grupper å søke til. De mindre skolene i 

Ringsaker kan stå i fare for å bli for «fattige» i sitt mangfold av elever i ulik alder, kjønn, fagnivå, interesser 

og preferanser. Det samme vil kunne gjelde voksenmiljøet i skolene.  

8.2.7. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial 

for en kompakt og aldersvennlig stedsutvikling i fremtiden 

Dette kriteriet knyttes til konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig 

utvikling. Det vurderer de ulike lokalsamfunnenes oppbygning i dag og potensiale for fremtiden i lys av mål 

om kompakt stedsutvikling og at utvikling skal prioriteres der det er en konsentrasjon av boliger og tilbud i 

dag.  

De ulike lokalsamfunnene er ulik i oppbygning og har ulike tilbud. Lismarka og Åsmarka har et mer spredt 

bosettingsmønster enn Mesnali, Næroset og Fossen.  

Både Næroset og Mesnali har en sentrumskjerne i dag med flere tilbud og møteplasser. Mesnali er et 

forholdsvis konsentrert bygdesenter med kirke, skole, barnehage, butikk og ulike servicefunksjoner og flere 

arbeidsplasser. Mesnali har muligheter for fortetning av boliger og næring i sentrumsområdet og etablering 

av flere ulike møteplasser.  

 

Det som Næroset har oppnådd med den lokale kafeen og landhandelen i tilknytning til dagligvaren er et godt 

eksempel på smart spesialisering og plassering. Her har en utnyttet lokale fortrinn og selger lokale produkter. 
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Plasseringen i nærheten av butikken gir synergieffekter. Kafeen og landhandelen er besøkt både av lokale 

innbyggere i og omkring Næroset, men også av mennesker utenfor dette, blant annet mennesker som er på 

gjennomreise i Ringsaker, blant annet på vei til Sjusjøen og resten av Ringsakerfjellet.  

Området rundt Fossen skiller seg fra omlandet rundt de andre skolene ved å være i umiddelbar tilknytning til 

en by, ved å være plassert i utkanten av Moelv. Dette gjør at Fossen skole i stor grad må sees i lys av 

utviklingen av Moelv. Det vil ikke være i tråd med strategien om kompakt stedsutvikling å etablere flest mulig 

tilbud på Fossen. Nærmiljøet har noe potensiale til fortetting av boliger, eventuelt næring/tjenesteyting. 

Plassering av andre tilbud er eller bør sees i lys av tilbud i Moelv.  

Basert på kommunale strategier om at en skal satse på kompakt stedsutvikling og at utvikling skal prioriteres 

der det er en konsentrasjon av boliger og tilbud i dag bør kommunen prioritere videre utvikling i Mesnali og 

Næroset.  

8.2.8. Lokalsamfunn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i 

regionen og forventede plasseringer i fremtiden  

Dette kriteriet ser på mulighetene for en fremtidig utvikling av lokalsamfunnene ut fra deres plassering.  

Satsing på lokalsamfunn må å sees i lys av at strategier for næringsutviklingen i kommunen samt strategien 

om å prioritere utvikling der det er forventet vekst og etterspørsel.  

Moelv, er den Ringsakerbyen og den største opphopningen av arbeidsplassen som er nærmest Nordre 

Ringsaker. Moelv er plassert rett sør for Nordre/inngår som søndre del av Nordre Ringsaker.  

Lillehammer by ligger nord for kommunegrensa, og er en viktig arbeidsplass for mange av innbyggerne i 

Ringsaker, ikke minst for innbyggerne i Nordre Ringsaker. Statistikk presentert i NIBR-rapporten 

«Samfunnsutviklingen i Ringsaker» (Johansen mfl. 2019) viser at for Ringsaker som helhet er det større 

utpendling til Hamar enn til Lillehammer. Det er ikke utredet om dette er representativt for innbyggerne i 

Nordre Ringsaker.  

I tillegg til pendling til arbeidsplasser sørover og nordvest i og utenfor kommunegrensa har Ringsakerfjellet 

og spesielt Sjusjøen som et betydelig antall arbeidsplasser i dag. Her er det er potensiale til å bli flere. Dette 

kommer frem blant annet i kommunens arealplan der det er satt av flere områder for næring. I tillegg er det 

satt av områder til mer fritidsbebyggelse som også innebærer et behov for flere og større tilbud. I Johansen 

m.fl. 2019 pekes handel- og opplevelsesnæringen som viktige næringsmuligheter for Ringsaker. Dette vil 

naturlig plasseres i byene og på Ringsakerfjellet. Konsentrasjonen av arbeidsplasser i Ringsaker vil derfor 

være sør for nordre Ringsaker, i byene Moelv og Brumunddal og nordvest, på Ringsakerfjellet.  

Fossen er en del av Moelv i dag og har derfor en gunstig plassering med tanke på arbeidsplasser i Moelv. 

Næroset er deretter nærmest Moelv. Det er ikke stor avstand og lang kjøretid mellom Moelv og Åsmarka, 

men Åsmarka ligger ikke like godt til rette for kompakt stedsutvikling som Næroset.  

Lismarka ligger i nær tilknytning til Lillehammer og også nærme Sjusjøen. Det ligger imidlertid ikke langs en 

potensiell næringsåre fra sør, fylkesveien som går gjennom Næroset, Åsmarka, Mesnali på vei til 

Ringsakerfjellet. Mesnali er bygda nærmest Sjusjøen og Ringsakerfjellet. 

Plasseringen til Mesnali i forhold til Ringsakerfjellet trekkes frem som mer gunstig enn de øvrige, da fjellet og 

bygda kan dra fordeler av hverandre, for eksempel ved at hyttefolket og turister handler i Mesnali, men 
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overnatter i Sjusjøen. Samtidig kan Mesnali tilby bosetting til arbeidskraften til Sjusjøen og Ringsakerfjellet. 

Dersom en satser på en kompakt stedsutvikling i Mesnali vil det også gi fordeler til Lismarka ved at de får 

flere tilbud nært sitt lokalsamfunn. 

Synergieffektene mellom Næroset og Moelv er ikke like stor. Moelv er ikke avhengig av utvikling i Næroset 

for videre utvikling. Næroset kan imidlertid dra fordel av nærheten til Moelv. Det bør i så fall legges til rette 

for en god funksjonell tilknytning blant annet med tanke på kollektivtransport. Fossen er en del av Moelv.   

Lismarka, Mesnali, Fossen og Næroset er de lokalsamfunnene som ligger nærmest store arbeidsplasser i dag 

og der det er forventet størst økning i fremtiden. Mesnali og Næroset er de lokalsamfunnene som bør satses 

på i lys av strategien om at det skal satses på utvikling der det er forventet vekst. 

8.2.9. Sosial bærekraft 

En av respondentene uttrykte det slik:  

«Jeg tror ikke jeg vil mene så mye om framtidig skolestruktur. … Derimot har jeg 
tro på en struktur som styrker sosial bærekraft og blir et bidrag i å utjevne sosiale 

ulikheter, og ensomhet.» 

Innspill fra interessent  

I denne utredningen har vi kartlagt steders oppbygning, plassering og tilbud. Vi har med det kartlagt bygdenes 

grunnlag for tilhørighet, både funksjonelt og emosjonelt.  

Nedenfor kommer det frem at selv om de mer formelle møteplassene kan være få, så er natur og mer rom 

for enkelte et motiv for å bo på bygda. Dette er også trukket frem i forskningen som en av de mest 

fremtredende motivene til at folk blir boende i bygdene etter skolenedleggelse, og er et eksempel på en 

emosjonell tilknytning til sted. Kartleggingen av Nærmiljøprosjektet trakk også frem grøntområder som en 

faktor som var viktig for sosial kontakt.  

 

«I Åsmarka er møtestedene skolen, samfunnshuset, private hjem og alle de 
fantastiske uteområdene våre. Vi bor her fordi vi elsker å ha natur og rom rundt 
oss. Vet ikke hvor mange ganger vi har møttes i akebakken rett bortenfor skolen 

i vinter.» 

Innspill fra interessent  

Tilgang til skole er en del av den sosiale bærekraften. Vi oppfatter det slik at så lenge minst en skole 

opprettholdes vil innbyggere i Nordre Ringsaker fortsatt ha god tilgang på skole. En skal imidlertid ta følelsene 

knyttet til skolenedleggelse på alvor, av respekt for medmennesker. Her kommer særlig behov for trygghet 

og oppfattelse av trygghet inn. Kartleggingen av nærmiljøprosjektet viser at tilgang til skole påvirker 

trygghetsfølelsen hos mennesker. Og her legger vi til grunn at uvissheten rundt hvilken skole som skal bestå 

og ikke også er med på å påvirke de berørtes trygghetsfølelse. Dette kom frem i 

brukermedvirkningsprosessen. En avgjørelse kan, om ikke umiddelbart skape trygghet, gi et grunnlag for det. 

Det handler om å sette menneskers behov i sentrum. Det handler også om tillit.  
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Basert på forskning er den funksjonelle tilknytningen lettere å erstatte på en ny skole enn den emosjonelle 

tilknytningen. For å ivareta den sosiale bærekraften bør skolens funksjon som møteplass ivaretas i alle 

lokalsamfunn, også der hvor skolen blir lagt ned.  

Det har vært flest innspill på den emosjonelle tilknytningen til skolene i Åsmarka og Lismarka. Dette kan 

skyldes flere ting. Både at de har vært representert av flere, at de kjenner på en større frykt for nedleggelsen, 

eller at skolene har en sterkere symbolsk verdi i Åsmarka og Lismarka. 

Vi har kartlagt aktiviteter som skolen leies ut til på jevnlig basis og fått innspill fra brukermedvirkningen på 

hva skolens fasiliteter betyr for deres frivillige arrangementer. Særlig gjennom innspill fra frivilligheten, fra 

lokale foreninger, fra representanter fra idrett og kulturliv har vi fått innspill på lokal tilhørighet i de ulike 

lokalmiljøene. Av disse møtene kommer det frem at frivillig engasjement er høyt i flere av bygdene. Dette 

kan indikere at innbyggerne i de ulike lokalsamfunnene har en tilhørighet til stedet.  Dette vitner også 

engasjementet som har vært i forkant og underveis i denne utredningsprosessen om. Engasjementet kan 

også i seg selv bidra til økt tilhørighet. Dersom debattklima blir slik at det ikke er lov å uttrykke forskjellige 

meninger kan det imidlertid bidra negativt for det lokale engasjementet.  

Det lokale engasjementet har vært til stede for alle bygdene i denne utredningen og innhentede innspill viser 

at frivillig engasjement er til stede i alle lokalsamfunnene. I lys av strategien om kompakt stedsutvikling har 

vi kartlagt møteplasser og tilbud i de ulike lokalsamfunnene i dag. Vi har innhentet informasjon om 

frivilligheten. Vi har derimot ikke tilstrekkelig grunnlag til å si at den lokale tilhørigheten er større et sted enn 

et annet i dag og at enkelte lokalsamfunn i lys av det er bedre rustet til å «overleve» en nedleggelse av skole. 

Dette krever en vurdering av flere faktorer utenfor rammene i denne utredningen.  

Legger en imidlertid studien fra Danmark om lokalsamfunnenes utvikling etter skolenedleggelse til grunn vil 

lokalsamfunn med et variert tilbud og en sentral plassering ha best forutsetninger for å overleve en 

skolenedleggelse. I Ringsaker er det Næroset, og til dels Fossen.  

8.2.10. Lokalsamfunn og befolkningsvekst 

Den generelle befolkningsutviklingen i Ringsaker er som først presentert i kapittel 2, relativt stabil befolkning 

i sum, hvor befolkningen i byer og større tettsteder øker, mens bygdene opplever en befolkningsnedgang. 

Utviklingen er sammenfallende med den generelle trenden, der Fossen skole (som ligger i Moelv) har en 

vesentlig høyere befolkningsvekst enn bygdene som har en fallende eller flat utvikling. For elevtallet i skolene 

har utviklingen i bygdene vært enda mer fallende.  

Innlandsstrategien (Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024) legger, som nevnt i kapittel 3, opp til 

«Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Gitt den historiske og fremskrevne 

befolkningsutviklingen vil dette regnestykket vanskelig gå opp dersom bygdene fortsetter den negative 

trenden.  

I den grad utviklingen kan endres kan det være relevant å se til de to andre langsiktige utviklingsmålene i 

Innlandsstrategien: 

• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 

• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 
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Utvikling og nye arbeidsplasser kan i Ringsaker nordre Ringsaker relateres til handels- og 

opplevelsesindustrien, primært knyttet til Sjusjøen og de øvrige hytteområdene med tilhørende 

servicetjenester, samt innovativ utvikling i landbruket. En kraftfull satsing i bygd(er) som anses å ha 

potensiale som serviceknutepunkt for denne næringen vil være en naturlig løsning som vil kunne gi ny vekst 

og levedyktighet. En slik satsing vil imidlertid gi større mulighet for suksess dersom satsingen konsentreres 

til færrest mulige bygder. Samtidig vil det ikke være slik at en kraftsamling i én bygd utelukker ringvirkninger 

i tilgrensende bygder, siden det likevel kan bli attraktivt å bo relativt nært en bygd med et bredere 

tjenestetilbud.  

Skolestrukturen vil være en naturlig, og kanskje også sentral, del av en slik satsing – både for befolkningen 

på bygda, opplevelsesindustrien og hyttebrukerne. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) utvikler langsiktige prognoser på kommunenivå. Videre nedbrytning av disse 

prognosene per grunnkrets eller annen relevant inndeling må utføres av kommunene selv. I dagens situasjon 

i Ringsaker er det mye usikkerhet knyttet til en slik prognostisering. Det er tilstrekkelig med planlagte 

utbyggingsområder for boliger i bygdene, men tilflyttingen følger ikke proporsjonalt med utbyggings-

mulighetene. Covid-19 har dessuten medført ytterligere usikkerhet om fremtidige muligheter og trusler, 

eksempelvis høyere arbeidsledighetstall, men større bruk av «hyttekontor». Det er usikkert om denne 

trenden vil vedvare også etter pandemien, men det er naturlig å anta at det vil bli noe større fleksibilitet til å 

arbeide fra hyttene sine i fremtiden. Noen vil kanskje også velge å bosette seg mer desentralt. Det er i 

offentligheten et fokus på desentralisering og levende bygder i dag, men det er for tidlig å se om dette fører 

til en trend som skaper vekst i distriktene.  

For tiden gir lave innvandringstall en demper på den generelle befolkningsveksten i Norge. Det grønne skiftet 

gir også en dreining i industriens innretning. CO2-produserende virksomheter vil måtte endre sin virksomhet, 

eller avvikle. Nye «grønne» næringer kommer til, som batterifabrikker, vindkraft, hydrogenproduksjon, 

karbonfangst etc. Kanskje vil også treindustrien finne sine muligheter innenfor dette bildet, men det er 

vanskelig å peke på noen konkrete konsekvenser som medfører økt vekst i ringsakerbygdene relatert til 

denne industrien. 

Aldersfordelingen i grunnkretsene som knyttes til de forskjellige skolene er noe forskjellig. Åsen og Lismarka 

har for tiden flest barn, mens grunnkretsene rundt Fagernes har flest over 50 år. Det er ikke utarbeidet 

prognoser for elevtallsutviklingen. Men det generelle bildet er at fødselstallene går ned.  

Befolkningsvekst og befolkningssammensetning gir noen utfordringer for kommunen. Særlig i lys av den 

nasjonale vekstpolitikken. I den grad skole skal beholdes i lokalsamfunn hvor det forventes generelle 

befolkningsvekst er det Næroset, Fossen og Mesnali.  

8.2.11. Boligprisutvikling 

Vurderingen av konsekvenser for boligverdiutvikling er todelt. En vurdering vil være å se på om 

skolenedleggelser i bygder i Ringsaker historisk sett har medført lavere prisutvikling enn prisutviklingen i 

gjenværende bygder. Dernest vil det være en vurdering av hvilke bygder i Nordre Ringsaker som vil ha størst 

potensiale for fremtidig boligprisutvikling. 

Som grunnlag for den historiske sammenligningen er det kartlagt 2068 omsatte boliger som er tinglyst i 

perioden 2000-2020 innenfor 2-4 km omkrets fra aktuell skole (avhengig av nærhet til nærmeste nærliggende 
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skole for at tallene skal være representative for den aktuelle skolenedleggelse). For hver skolenedleggelse
inngår følgende antall omsatte boliger:

• 2005

o Brumund 205 tinglyste boligsalg
o Mauset 110 tinglyste boligsalg

• 2008
o Dæhli 62 tinglyste boligsalg
o Helgøya 205 tinglyste boligsalg
o Årengen 186 tinglyste boligsalg

• 2009
o Jølstad 228 tinglyste boligsalg
o Solheim 93 tinglyste boligsalg

• I drift
o Brøttum 279 tinglyste boligsalg
o Fagernes 214 tinglyste boligsalg
o Lismarka 164 tinglyste boligsalg
o Messenlia 178 tinglyste boligsalg
o Åsen 144 tinglyste boligsalg

Figur 19: Boligprisutvikling for boliger i nærområdet til bygdeskoler som er i drift og som er avviklet (etter avviklingsår – kilde: Bisnode).

Som det fremkommer av figuren over har ikke nedlegging av skoler hatt nevneverdig innvirkning på
boligprisene rundt den nedlagte skolen. Noe større utslag (begge veier) i pris de første par årene etter
avviklingstidspunktet kan observeres før prisene igjen legger seg tett ved øvrig prisutvikling i bygdene. Den
samlede effekten av prisutviklingen i bygder med avviklede skoler versus bygder med skoler i drift er fremstilt
i tabellen nedenfor. Ser man på tiåret 2005-2015, hvor en rekke skolenedleggelser skjedde i første halvdel av
denne perioden, var prisutviklingen faktisk større i bygder med avviklede skoler i forhold til i bygder med
skoler (216 % mot 176 %). De siste par årene har utviklingen imidlertid slått motsatt vei (282 % mot 237 %).
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Oppsummert har vi ikke funnet belegg for å si at skolenedleggelser har vesentlig innvirkning på
prisutviklingen i bygdene i Ringsaker.

Figur 20: Sammenligning av arealprisutvikling mellom bygder som har fått sin skole nedlagt og bygder som fremdeles har bygdeskolen
i drift i Ringsaker kommune - perioden 2000-2020 (kilde: Bisnode).

Fremtidig boligprisutvikling vil til en viss grad kunne leses ut av historisk utvikling, men også fremtidig
utvikling i bygden vil kunne bidra til verdiutviklingen. I tabellen nedfor fremstilles den historiske
prisutviklingen på boligprisene i Nordre Ringsaker. Av grafen fremkommer ikke noe entydig bilde, men
boområdene rundt Lismarka ser ut til over tid ha tatt ut noe høyere priser enn de øvrige bygdene.

Figur 21: Historisk boligprisutvikling for områdene rundt hver av bygdeskolene i Nordre Ringsaker, sammenlignet med boområder
rundt tidligere nedlagte skoler i Ringsaker (kilde: Bisnode).
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Gjennomsnitt av tinglyst kvadratmeterpris for boliger siste tiår (2010-2020) i bygdene i Nordre Ringsaker 

fremkommer slik: 

• Lismarka 13 558 kr 

• Messenlia 11 506 kr 

• Åsen   10 968 kr 

• Fagernes 9 752 kr 

 

Prisnivået for boliger ser ut til å ligge høyest i bygdene nærmest Lillehammer. Likevel ser det ut til at alle 

bygdene godt og vel har holdt tritt med boligprisutviklingen i tiårsperioden. Historiske tall gir dermed ingen 

holdepunkter for at noen av bygdene skal ha større historiske forutsetninger for fremtidig prisutvikling enn 

andre. 

8.2.12. Behov for bygningsmessige utbedringer 

Det er flere faktorer som påvirker behovet for bygningsmessige utbedringer i de forskjellige alternativene. 

Disse kan grupperes i følgende tiltak: 

• Vedlikeholdsetterslep: Skolene har forskjellig grad av akkumulert vedlikeholdsetterslep som bør 

forutsettes nullstilt for de skolene som videreføres i fremtidig skolestruktur, eller i det minste at de 

viktigste tiltakene utbedres. Det foreligger ikke komplette tilstandsanalyser for skolene. 

Utredningen har derfor basert seg på vedlikeholdsavsetningen for 2020-2023, samt 

eiendomsavdelingenes egne vurderinger om bygningsteknisk status. 

• Funksjonelle mangler: Skolene har forskjellige utgangspunkt med hensyn til nødvendige funksjoner 

for fremtidig pedagogisk virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å oppgradere eller etablere 

funksjoner i skolene for at skoletilbudet i kommunen skal være likeverdig. Aktuelle tiltak kan være 

omdisponering av rom, ombygging eller tilbygg.  

• Kapasitetsunderskudd: Avhengig av alternativ løsning vil det genrelt kunne være aktuelt å øke den 

generelle elevkapasiteten dersom skoler skal avvikles, eventuelt henvise elever til andre skoler enn 

den de primært ønsker seg til. 
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Tabell 3: Planlagt vedlikehold 2020-2023 og generell beskrivelse av vedlikeholdsetterslepet ved den enkelte skole: 

Skole Vedlikehold 2020-23 Andre behov (ikke kostnadsberegnet) 

Fossen 4 630 000 

Inneklimautfordringer. Ventilasjonsanlegg må skiftes og skolen 

er moden for full rehabilitering. Vanskelig renhold. 

Brannvarslingsanlegg bør byttes. 

Fagernes  Lekkasjer inn i bygget grunnet utett flatt tak. Enkel standard. 

Uheldig løsning for levering av barn med bil. 

Åsen 8 640 000 

Enkle ventilasjonsanlegg. Administrasjonen har kun naturlig 

trekk gjennom bygningen. Store asbestutfordringer. Taket tåler 

ikke normal snølast. Elektriske tavler og alle vinduer må skiftes. 

Setningsskader bør utbedres. Løsning for levering av barn med 

bil kunne vært bedre. Asfalt bør utbedres.  

Messenlia 1 200 000 
Behov for ny forstøtningsmur. Mye areal å holde i orden i 

forhold til elevtallet.  

Lismarka 4 770 000 

Mangler gode elevgarderober (ugunstig for rømningsvei, 

renhold og inneklima). Behov for generell oppgradering. 

Mangler moderne brannvarslingsanlegg. Vanskelig renhold. 

Ugunstig med støv fra sløyd i klasserom. Upraktisk med 

utetoaletter. Uheldig løsning for levering av barn med bil. 

Sum 19 240 000  
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9. VURDERING AV ALTERNATIVER 
Alternativene er utviklet med bakgrunn i foregående analyse og føringer i mandatet: 

• Alternativ 0: Eksisterende skolestruktur 

• Alternativ 1: Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler 

• Alternativ 2: Et alternativ der det legges ned 4 skoler 

 

Med utgangspunkt i geografiske, næringsmessige og stedsmessige forutsetninger er det naturlig å ta 

utgangspunkt i følgende geografiske områder (med tilhørende skoler under utredning) når alternativene skal 

utvikles: 

• Sjusjøen og omegn: Messenlia, Lismarka og Åsen 

• Næroset: Fagernes 

• Moelv: Fossen  

 

Gjennomgangen så lang har avdekket at Mesnali og Næroset er de lokalsamfunnene som er preget av 

kompakt stedsutvikling i dag, og som har de beste forutsetningene for dette i fremtiden. De ligger også nær 

fremtidige arbeidsplasser, henholdsvis Sjusjøen og Moelv.  

Åsen ligger «midt i». Det er dermed den bygden som ligger et stykke unna områder der det er forventet 

vekst. Åsmarka er ikke preget av en kompakt stedsutvikling i dag og det ligger heller ikke til rette for en 

kompakt utvikling i fremtiden.  Åsen er også den skolen som har størst rehabiliteringsbehov. Lismarka ligger 

nærmest Lillehammer, men, har likevel ikke de samme forutsetningene for vekst som Mesnali og Næroset. 

Her er det, i likhet med i Åsmarka, heller ikke andre handels- og servicetilbud å bygge videre vekst på. 

Dersom en skole av de tre skolene lengst nord skal beholdes vil det være åpenbart av foreløpig drøfting at 

det må bli Messenlia skole. Den støtter opp om næringslivets behov på Sjusjøen, har kapasitet nok til å 

romme alle elevene i Nordre Ringsaker, lavt vedlikeholdsetterslep og ligger på et sted med 

utviklingspotensial. Den ligger også nærmest hytteområdene med opplevelsesnæringer som åpenbart kan gi 

betydelig vekst i Mesnali i årene som kommer. Messenlia må derfor inngå i alle alternativer. Det er også 

vurdert slik at satsing i Lismarka og Åsmarka vil gå på bekostning av tilbud i Mesnali. Skole i Åsmarka og/eller 

Lismarka vil også gi et mindre elevgrunnlag til Messenlia skole. Konsekvensen av dette blir da at Lismarka og 

Åsen skoler kun blir aktuelle i 0-alternativet. 

I tillegg kan det argumenteres med at Fagernes skole bidrar positivt i lokalsamfunnsutviklingen til Næroset. 

Det er heller ikke like mange negative argumenter knyttet til opprettholdelse av Fagernes som det er knyttet 

til å beholde Åsen og Lismarka skoler. 

Fossen skole ligger i et tettsted med stort vekstpotensial, spesielt dersom sykehussaken ender med 

Innlandssykehus i Moelv. Det er imidlertid mange argumenter som peker mot avvikling: 

Rehabiliteringsbehov, skolestørrelse/fagmiljø, psykososialt læringsmiljø, skolebytte i barneskolen, og 

økonomi. Reiseveien blir heller ikke spesielt lang til Moelv skole. Skolen tas dermed kun med i noen av 

alternativene for videre vurdering.  
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På bakgrunn av oppsummeringen ovenfor vil følgende alternativer bli vurdert og evaluert videre:

• Alternativ 0:
o Fossen, Fagernes, Åsen, Messenlia og Lismarka skoler beholdes

• Alternativ 1a:
o Fossen, Fagernes og Messenlia skoler beholdes

• Alternativ 1b:
o Fagernes og Messenlia skoler beholdes

• Alternativ 2:
o Messenlia skole beholdes

Alternativ 0 – Eksisterende skolestruktur

9.1.1. Beskrivelse av alternativet

Alle skoler beholdes. Alternativet inneholder opprettholdelse av dagens situasjon. Dette alternativet er
dermed beskrevet i kapittel 2.

Dagens situasjon Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov
Fossen 80 43 54 % 677 4 630 000
Fagernes 90 43 48 % 1 350
Åsen 90 61 68 % 1 200 8 640 000
Messenlia 150 39 26 % 1 800 1 200 000
Lismarka 80 51 64 % 1 300 4 770 000
Brøttum B 245 155 63 %
Moelv B 500 357 71 %
Sum 1 235 749 61 % 6 327 19 240 000
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9.1.2. Analyse av alternativet 

Alle skolene i Nordre Ringsaker har i dag ledig kapasitet.  

Bygningsteknisk er det skolene Messenlia og Fagernes som har minst behov for oppgraderinger. Fossen, Åsen 

og Lismarka har alle behov for moderat til omfattende rehabilitering.  

Alternativet gir lav oppfyllingsgrad i skolene hver for seg og totalt. Dette medfører større behov for penger 

til bygningsteknisk drift og vedlikehold enn nødvendig. Det årlige drift- og vedlikeholdsbehovet for de fem 

skolene antas i dette alternativet å ligge på over seks millioner kroner (inkludert andel drift og vedlikehold i 

leieavtalen på Fagernes). I tillegg til dette kommer et vedlikeholdsetterslep på rundt 20 millioner kroner eller 

mer (det foreligger ikke fullstendige tilstandsanalyser for skolene – tallene baseres derfor på 

vedlikeholdsavsetningen for 2020-2023 og antas å være vesentlig høyere. 

Skoleskyss blir omtrent som i dag, hvor 272 elever får skoleskyss. Det tilsvarer 36 % av elevmassen i Nordre 

Ringsaker. 

Alternativet innebærer ikke at en prioriterer utvikling i de lokalsamfunnene det er forventet vekst. 

Alternativet stimulerer og støtter ikke opp om kraftsamling og vekst i nye næringer. Kompakt stedsutvikling 

legges ikke til grunn. Det blir vanskelig å vite hvor en skal prioritere etablering av tilbud. Alternativet 

sementerer en spredt servicestruktur i bygdene. Ut fra kriteriene om vekst og om utvikling av lokalsamfunn 

anbefales derfor ikke alternativ 0.  

Med bakgrunn i begrenset befolkningsvekst, synkende elevtall og en økning i antall og andel eldre er det 

utfordrende for Ringsaker kommune og finne midler til alle lovpålagte tjenester. Dersom det er flere 

lokalsamfunn og flere skoler blir utfordringen forsterket. Det blir utfordrende for kommunen å vite, ikke bare 

hvilke lokalsamfunn, men også hvilke skoler de skal satse på.  

Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet. 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av 

Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og forutsetninger.   

Ny læreplan (LK20) forutsetter nye arbeidsformer hvor elevaktive læringsformer som å utforske, skape, løse 

praktiske oppgaver, samarbeide, undersøke og reflektere er sentrale. De eldre skolene i Ringsaker er bygd i 

samsvar med en tradisjonell, formidlende klasseromsstruktur, og byr ikke på et mangfold av fysiske 

læringsmiljøer. Det vil være kostbart å legge til rette for varierte og fleksible generelle læringsarealer som 

understøtter en rekke ulike læringsaktiviteter i alle enhetene. Flere skoler mangler dessuten relevante 

spesialrom som støtter opp om kravene i LK20 til tverrfaglighet og dybdelæring, praktisk arbeid og bruk av 

teknologiske og digitale verktøy i læringsarbeidet. Unntaket her er Fagernes som har de fleste spesialrom. 

Det vil være vanskelig å imøtekomme gjeldende og grunnleggende krav til kompetanse for å undervise i 

fagene engelsk, norsk, samisk og matematikk ved opprettholdelse av dagens struktur.  Det er gitt tydelig 

signal fra staten om ytterligere innstramminger av mulighet for å søke dispensasjon fra kompetansekravene 

fra 2025. 

Det vil være utfordrende å imøtekomme det grunnleggende prinsippet i overordnet del om profesjonsfaglig 

fellesskap og skoleutvikling. Små enheter (les; mindre enn 100 elever) med få ansatte vil ha sårbare 

profesjonsfaglige fellesskap og trolig også være mindre attraktivt for potensielle søkere i fremtidige stillinger. 
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Herav både undervisningsstillinger og lederstillinger. Hva gjelder profesjonsfaglig fellesskap for SFO-ansatte, 

så vil de være ekstra utsatt etter innføring av ny rammeplan.  

Det er videre en utfordring for helse- og støttetjenesten å yte gode nok tjenester i henhold til lovverket, da 

det er mange små enheter som skal følges opp i nåværende struktur, og det er et begrenset antall personer 

som kan ivareta nødvendig kompetanse i et komplekst fagfelt som stadig stiller større krav til tverrfaglig 

samarbeid.  

Opprettholdelse av dagens skolestruktur innebærer at en rekke utfordringer knyttet til det fysiske 

innemiljøet og manglende universell utforming videreføres i skolene. Alternativt må kommunen investere i 

vedlikehold og oppgradering. 

Når det gjelder skolenes uteområder er skolene i Nordre Ringsaker i en særstilling. Skolene ligger i 

naturskjønne, landlige omgivelser med naturen som nærmeste nabo, og alt hva den måtte by på av 

muligheter. Tilbakemeldingene i brukermøtene er entydige i sin positive beskrivelse av uteområdene og 

betydningene disse har for utvikling av bygdene. Her møtes barn og voksne til organiserte og uorganiserte 

aktiviteter og arrangementer. Dersom skoler legges ned uten at det søkes å finne løsninger for videreføring 

av uteområdene som nærmiljøanlegg vil det være svært negativt for bygdene. 

I de små enheter vil det psykososiale miljøet for elevene gi et mindre mangfold, noe som kan gi utfordringer 

for vennerelasjoner. Å finne venner med samme interesseområde og som en ellers opplever tilknytning til er 

av stor betydning for trygg identitet og danning. Ved flere av skolene er det trinn som kun har tre elever i 

samme årskull (Lismarka, Fagernes). Ved Messenlia er det sågar ett trinn med kun en elev. 

Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for 

grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til 

rette for god utvikling i skolen. De må sammen sørge for at skolens praksis er i samsvar med hele 

læreplanverket. Med tanke på elevgrunnlaget og elevtallsutvikling i de kommende årene vil det være 

nødvendig med vesentlige endringer for å imøtekomme pålegg fra staten. 

Alternativet med opprettholdelse av dagens struktur kan derfor ikke anbefales utfra pedagogiske eller 

skolefaglige vurderinger.  
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Alternativ 1 – Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler

9.2.1. Beskrivelse av alternativet 1a legge ned 2 skoler

9.2.2. Analyse av alternativet 1a

Alternativet gir høyere oppfyllingsgrad i skolene Fagernes, Messenlia og Brøttum, samt for Nordre Ringsaker
totalt. Dette medfører redusert behov for penger til bygningsteknisk drift og vedlikehold. Det årlige drift- og
vedlikeholdsbehovet for de tre gjenværende bygdeskolene antas i dette alternativet å ligge på rundt fire
millioner kroner. I tillegg til dette kommer et vedlikeholdsetterslep på rundt 20 millioner kroner eller mer
(det foreligger ikke fullstendige tilstandsanalyser for skolene – tallene baseres derfor på
vedlikeholdsavsetningen for 2020-2023 og antas å være vesentlig høyere. Alternativet kan medføre behov
for å henvise elever i vestre del av Åsmarka som ønsker å gå på Fagernes skole til Messenlia skole (eventuelt
behov for utvidelse av Fagernes skole).

Det vil i dette alternativet bli omtrent 46 flere elever med behov for skoleskyss, som tilsvarer en økning på
ca. 17 % i forhold til dagens situasjon.

Alternativet støtter opp om kraftsamling av servicefunksjoner og vekst i nye næringer relatert til
opplevelsesnæringen i Sjusjøen og industrien tilknyttet Næroset. At Fossen skole beholdes antas ikke å
innvirke vesentlig på stedsutviklingen i Moelv som helhet, men det må avsettes betydelige midler for

Alternativ 1a Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov
Fossen 80 43 54 % 677 4 630 000
Fagernes 90 89 99 % 1 350
Åsen
Messenlia 150 80 53 % 1 800 1 200 000
Lismarka
Brøttum B 245 181 74 %
Moelv B 500 357 71 %
Sum 1 065 749 70 % 3 827 5 830 000
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opprustning eller fornyelse av skolen. Dette bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv og i lys av 

utfallet i sykehussaken. 

Den pedagogiske vurderingen under alternativ 1a vil i hovedsak basere seg på de samme vurderingene som 

i alternativ 0.  

WSP har også her sett på aktuelle alternativ i lys av om løsningen kan innfri skolens målsetninger og 

intensjoner i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter. I et pedagogisk perspektiv handler det ikke om 

hvilke av skolene som per i dag leverer gode eller dårlige resultater, men hovedfokus har vært hva som må 

til for å sikre gode og bærekraftige skolefaglige kvaliteter, hvor en har tilstrekkelig tilgang på kompetanse i 

personalgruppen, som samlet sett kan dekke de ulike rollene og funksjonene i en kompleks organisasjon.  

Selv om to skoler legges ned blir den enkelte enhet fortsatt for liten, og antallet små skoler for stort til at det 

letter på utfordringen knyttet til oppfyllelse av læreres kompetansekrav, tilstedeværende og sterkt 

lederteam. Skolene vil trolig streve med attraktivitet og høy turnover da nyutdannede lærere vil forvente, og 

ha behov for, faglige og sosiale profesjonsfellesskap av en viss størrelse. 

Et redusert antall skoler vil skape noe bedre forutsetninger for et hensiktsmessig samarbeid med PPT og 

skolehelsetjenesten, men ressursene og det profesjonsfaglige fellesskapet vil ikke kunne utnyttes optimalt i 

dette alternativet. Tjenestene må fordele sin tid mellom flere enheter og fortsette å bruke deler av tiden til 

transport mellom enheter og koordinering mellom ressurspersoner. 

Færre skoler med et større elevgrunnlag vil legge noe bedre til rette for, eller skape bedre forutsetninger 

med tanke på vennerelasjoner. Dette vil også gjelde for SFO-tilbudet. Men alternativet gir fortsatt 

utfordringer med tanke på mangfold i elev- og voksenmiljøet med tanke på felles interesseområde, kjønn, 

personlighet og preferanser. 

Dette alternativet gir mulighet til å konsentrere de økonomiske ressursene til utvikling av fremtidsrettede 

fysiske læringsmiljøer, universell utforming og øvrige utfordringer med innemiljøet, noe mer enn i 0-

alternativet. 

Spørsmålet er om enhetene vil være store nok til å ivareta oppdraget skoleeier er satt til å forvalte på en 

forsvarlig, likeverdig og bærekraftig måte. Utfra en pedagogisk vurdering vil dette alternativet skape noe 

bedre mulighet til å ivareta samfunnsmandatet sett i lys av alternativ 0. Men utfra et skolefaglig perspektiv 

kan dette alternativet ikke anbefales. 

I Åsmarka og Lismarka er det også få møteplasser utenom skolen. De mister med det en møteplass med stor 

symbolsk verdi. Dette alternativet er imidlertid i tråd med målene om at det skal satses på kompakt 

stedsutvikling og at utvikling skal prioriteres der en kan forvente vekst. Om en lykkes med lokal 

samfunnsutvikling i Mesnali vil det komme alle innbyggere i Nord til gode, også for innbyggerne i Lismarka 

og Åsmarka. 



Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 82 av 91

9.2.3. Beskrivelse av alternativet 1b – legge ned 3 skoler

9.2.4. Analyse av alternativet 1b

Alternativet gir høyere oppfyllingsgrad i skolene Moelv, Fagernes, Messenlia og Brøttum, samt for Nordre
Ringsaker totalt. Dette medfører redusert behov for penger til bygningsteknisk drift og vedlikehold. Det årlige
drift- og vedlikeholdsbehovet for de to gjenværende bygdeskolene antas i dette alternativet å ligge på rundt
tre millioner kroner, i tillegg til et vedlikeholdsetterslep på en million kroner eller mer. Alternativet kan
medføre behov for å henvise elever i vestre del av Åsmarka som ønsker å gå på Fagernes skole til Messenlia
skole (eventuelt behov for utvidelse av Fagernes skole).

Det vil i dette alternativet bli omtrent 50 flere elever med behov for skoleskyss, som tilsvarer en økning på
ca. 18 % i forhold til dagens situasjon.

Alternativet støtter opp om kraftsamling av servicefunksjoner og vekst i nye næringer relatert til
opplevelsesnæringen i Sjusjøen og industrien tilknyttet Næroset. At Fossen skole avvikles gir muligheter for
en helhetlig utvikling på denne tomten. Dette bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv og i lys av
utfallet i sykehussaken. Kanskje bør det på mellomlang sikt utredes mulighet for å etablere en fullverdig
barneskole på denne tomten når befolkningsveksten i Moelv skyter fart etter en eventuell sykehusetablering.

Alternativ 1b Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov
Fossen
Fagernes 90 89 99 % 1 350
Åsen
Messenlia 150 80 53 % 1 800 1 200 000
Lismarka
Brøttum B 245 181 74 %
Moelv B 500 400 80 %
Sum 985 749 76 % 3 150 1 200 000
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Den pedagogiske vurderingen under alternativ 1b vil i hovedsak basere seg på de samme vurderingene som 

i alternativ 0.  

WSP har også her sett på aktuelle alternativ i lys av om løsningen kan innfri skolens målsetninger og 

intensjoner i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter. I et pedagogisk perspektiv handler det ikke om 

hvilke av skolene som per i dag leverer gode eller dårlige resultater, men hovedfokus har vært hva som må 

til for å sikre gode og bærekraftige skolefaglige kvaliteter, hvor en har tilstrekkelig tilgang på kompetanse i 

personalgruppen, som samlet sett kan dekke de ulike rollene og funksjonene i en kompleks organisasjon.  

Alternativ 1B gir bedre grunnlag for styrking av fagmiljøer og profesjonsfelleskap enn alternativ 0 og 1A, men 

enhetene er fortsatt under 100 elever, hvilket kategoriseres som en liten skole, og antallet gjenstående 

enheter fordrer fortsatt fordeling og spredning av pedagogisk kompetanse og økonomiske ressurser til 

utforming av framtidsrettede skolebygg som understøtter elevaktiv, praktisk, tverrfaglig og tilpasset 

opplæring.  

Et redusert antall skoler vil skape bedre forutsetninger for et hensiktsmessig samarbeid med PPT og 

skolehelsetjenesten, men ressursene og det profesjonsfaglige fellesskapet vil heller ikke i dette alternativet 

kunne utnyttes optimalt i Nordre Ringsaker.  

Alternativ 1B gir bedre betingelser for å utvikle et rikere mangfold i elev- og voksenmiljøet for skole og SFO, 

hvilket gir bedre forutsetninger med tanke på vennerelasjoner og opplevelse av trivsel og tilhørighet i 

gruppen. Men enhetenes størrelse er fortsatt små med tanke på å by på alternative relasjoner ved mobbing 

og trakassering eller utenforskap. 

Spørsmålet er om enhetene vil være store nok til å ivareta oppdraget skoleeier er satt til å forvalte på en 

forsvarlig, likeverdig og bærekraftig måte. Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og fremtidsrettet 

grunnskoleopplæring av høy kvalitet, kapittel 3.4.2. Utfra en pedagogisk vurdering vil heller ikke dette 

alternativet skape optimale mulighet for å ivareta samfunnsmandatet sett i lys av alternativ. Alternativ 1b 

mer gunstig enn 1a i et skolefaglig perspektiv. 

Nedleggelse av Fossen skole antas å ha liten påvirkning på stedsutviklingen i Moelv. Nærmiljøet i Fossen 

mister imidlertid en møteplass. Og et bidrag til tilhørigheten til nærmiljøet. I lys av satsingen på kompakt 

stedsutvikling er skole i Fossen vurdert til å ha liten betydning. Det er heller ikke noe grunnlag for å satse på 

en stor variasjon i tilbudene med tanke på nærheten til Moelv sentrum. Kompakt boligbygging, evt. næring 

og tjenesteyting kan det være potensial for. Om det er skole på Fossen eller ikke antas også å ha liten 

påvirkning på Næroset som lokalsamfunn. For Fagernes skole har det også en liten påvirkning, da disse 

elevene i lys av nærskoleprinsippet vil tilhøre Moelv.  

Næroset er i dag et bygdesenter preget av kompakt stedsutvikling. Potensialet for videre utvikling er også til 

stede. Nærheten til Moelv med tilbud til barn og unge, arbeidsplasser og fritidstilbud til eldre, sammen med 

kvaliteter som Næroset har i dag, gjør at det ligger til rette for en lokalsamfunnsutvikling i Næroset fremover 

også. 

Plasseringen til Moelv bør gjøres om til et fortrinn og ikke en ulempe for Næroset. En strategi kan være å se 

på muligheter for å utbedre kollektivtilbudet mellom Næroset og Moelv. Dette er i tråd med en mer 

miljøvennlig stedsutvikling, men det gir også barn og unge i Næroset en lettere tilgang til Moelv. Det må 
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samtidig jobbes for å beholde og utvikle møteplasser og kommunen bør tilrettelegge for boligbygging 

konsentrert rundt sentrumskjernen.  

Mesnali er et område med forventet vekst både i boliger og arbeidsplasser. Det er en konsentrasjon av boliger 

og tilbud i dag. Det er færre sosiale møteplasser i Mesnali sentrum i dag enn i Næroset, og det er potensiale 

for kompakt og miljøvennlig utvikling fremover.  

Samtidig anses en skole i tilknytning til arbeidsplasser i Ringsakerfjellet viktig for den langsiktige utviklingen. 

Mesnali er også et lokalsamfunn som ligger lengre unna byene i Ringsaker, og lenger unna Lillehammer enn 

det Lismarka gjør. De kan dermed ikke dra på vekselvirkninger fra byene slik som flere av de andre 

lokalsamfunnene kan. I lys av kommunens mål om en kompakt og mer miljøvennlig stedsutvikling bør det 

satses på lokalsamfunnsutvikling i Mesnali.   

Alternativet støtter opp om en særskilt kraftsamling av servicefunksjoner og vekst i nye næringer relatert til 

reise- og opplevelsesnæringen i Sjusjøen. At Fossen skole avvikles gir muligheter for en helhetlig utvikling på 

denne tomten. Dette bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv og i lys av utfallet i sykehussaken. 

Kanskje bør det på mellomlang sikt utredes mulighet for å etablere en fullverdig barneskole på denne tomten 

når befolkningsveksten i Moelv skyter fart etter en eventuell sykehusetablering.  

I dette alternativet beholdes Næroset og Mesnali som er de to lokalsamfunnene som er mest preget av en 

kompakt stedsutvikling i dag, og hvor det er potensiale for mer utvikling og vekst i fremtiden. Det legges også 

til grunn en oppfatning om at Mesnali og Næroset ut fra deres forskjellige egenart og plassering i Ringsaker 

og i forhold til hverandre, ikke vil utkonkurrere hverandre. Ut fra kriteriene om lokalsamfunnsutvikling kan 

dette alternativet derfor anbefales.  
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Alternativ 2 – Et alternativ der det legges ned 4 skoler

9.3.1. Beskrivelse av alternativet

I dette alternativet har vi lagt til grunn at Messenlia beholdes. Lismarka-barna tilfaller Brøttum og Messenlia
etter nærskoleprinsippet. Samme prinsipp ligger til grunn for at enkelte av barna som i dag tilhører Åsen da
vil tilhøre Messenlia. Fagernes og Fossen vil i sin helhet tilfalle Moelv.

Andel skoleskyss til Brøttum vil ha en mindre økning. Dette skyldes at mange av Lismarkaelevene har
skoleskyss i dag. Skoleskyssen av elever til Messenlia vil øke som følge av at de får et utvidet inntaksområde.
Flere av disse elevene vil ha skoleskyss uavhengig av valg av skole grunnet spredt bosetting.

9.3.2. Analyse av alternativet

Alternativet gir høyest oppfyllingsgrad for Messenlia skole, samt for Nordre Ringsaker totalt. Dette medfører
redusert behov for penger til bygningsteknisk drift og vedlikehold. Det årlige drift- og vedlikeholdsbehovet
for Messenlia, som den eneste gjenværende bygdeskolen, antas i dette alternativet å ligge på rundt to
millioner kroner, i tillegg til et vedlikeholdsetterslep på en million kroner eller mer.

Det vil i dette alternativet bli omtrent 67 flere elever med behov for skoleskyss, som tilsvarer en økning på
ca. 25 % i forhold til dagens situasjon.

Alternativ 2 Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov
Fossen
Fagernes
Åsen
Messenlia 150 126 84 % 1 800 1 200 000
Lismarka
Brøttum B 245 181 74 %
Moelv B 500 443 89 %
Sum 895 749 84 % 1 800 1 200 000
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I et pedagogisk perspektiv er dette den beste løsningen av de gitte alternativene.  

Ny læreplan (LK20) forutsetter nye arbeidsformer hvor elevaktive læringsformer som å utforske, skape, løse 

praktiske oppgaver, samarbeide, undersøke og reflektere er sentrale. Dette fordrer en variasjon og 

fleksibilitet i det fysiske læringsmiljøer utover tradisjonelle klasserom. Ved å samle ressursene rundt færre 

enheter kan man legge til rette for mer framtidsrettede generelle læringsarealer som understøtter en rekke 

ulike læringsaktiviteter. Videre kan spesialrom oppgraderes eller etableres, hvilket støtter opp om kravene i 

LK20 til tverrfaglighet og dybdelæring, praktisk arbeid og bruk av teknologiske og digitale verktøy i 

læringsarbeidet.  

Større fagmiljøer gir bedre forutsetninger for å innfri kompetansekravene som blir ufravikelige i 2025 for 

pedagogene. Med fast tilstedeværende ledelse og større profesjonsfellesskap styrkes de gjenværende 

enhetene med tanke på attraktivitet og lav turnover. Hva gjelder profesjonsfaglig fellesskap for SFO-ansatte, 

så vil flere SFO-ansatte i den enkelte skole være bedre rustet til å innføre kravene i ny rammeplan.  

Helse og -støttetjenesten får mer tid på den enkelte skole, og kan i større grad yte gode tjenester i henhold 

til lovverket. I et komplekst fagfelt som stadig stiller større krav til tverrfaglig samarbeid blir det nå enklere å 

samle den tverrfaglige kompetansen.  

Alternativet gir bedre økonomisk handlingsrom til å løse utfordringer knyttet til det fysiske innemiljøet og 

manglende universell utforming.  

Når det gjelder skolenes uteområder er skolene i Nordre Ringsaker i en særstilling. Skolene ligger i 

naturskjønne, landlige omgivelser med naturen som nærmeste nabo, og alt hva den måtte by på av 

muligheter. Tilbakemeldingene i brukermøtene er entydige i sin positive beskrivelse av uteområdene og 

betydningene disse har for utvikling av bygdene. Her møtes barn og voksne til organiserte og uorganiserte 

aktiviteter og arrangementer. Dersom dette alternativet velges kan det oppleves svært negativt for bygdene 

med mindre det søkes å finne løsninger for videreføring av uteområdene som nærmiljøanlegg slik at 

aktiviteter kan opprettholdes. 

Større enheter gir et rikere mangfold i elev- og voksengruppen med tanke på alder, kjønn, interesser, 

personlighet og preferanser. Det styrker det psykososiale miljøet ved at det er enklere å identifisere seg og 

utvikle flere nære relasjoner.  

Med tanke på elevgrunnlaget og elevtallsutvikling i de kommende årene vil det være nødvendig med 

vesentlige endringer for å imøtekomme pålegg fra staten. Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å 

bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Politikere, skoleeiere, skoleledere og 

lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må sammen 

sørge for at skolens praksis er i samsvar med hele læreplanverket.  

I dette alternativet legges skolen i Fagernes ned. I lys av forståelsen av at Mesnali og Næroset i liten grad 

konkurrerer med hverandre når det kommer til attraktivitet er ikke dette alternativet bedre enn alternativ 

1b når det kommer til lokalsamfunnsutvikling. En satsing på lokalsamfunnet i Mesnali vil ikke påvirkes av en 

satsing i Næroset, så sant en ikke plasserer konkurrende tilbud på begge steder.  

Om en ser på hva forskningen sier om nedleggelse av skoler og hvordan det påvirker lokalsamfunnene, kan 

det virke som om Mesnali ut fra tilbudene som er der i dag og avstanden til byene er mer avhengig av at 

skolen opprettholdes enn det Næroset, med sine møteplasser i dag og nærhet til Moelv er. Samtidig, dersom 
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en skal ha innbyggere som skal jobbe i fjellet er det en fordel å ha et lokalsamfunn i nærheten. Dette taler til
Mesnalis fordel. Vi har ikke kartlagt den lokale tilhørigheten i de ulike lokalsamfunnene i den grad at vi kan
konkludere med at den er sterkere et sted enn andre. Dette er også ikke et statisk forhold, men påvirkes av
utviklingen av flere faktorer fremover. Historisk sett har det lokale engasjementet til Næroset vært sterkt.
Det kan dermed argumentere for at skolenedleggelse ikke vil svekke lokalsamfunnet. En skolenedleggelse er
imidlertid ikke noe argument for å ikke satse på utvikling av lokalsamfunnet fremover.

Oppsummering
Alternativene som helhet er vurdert opp mot de drøftede konsekvensene. Figuren nedenfor oppsummerer
vurderingene av hvert enkelt evalueringskriterium.

Figur 22: I figuren fremstilles hvert enkelt evalueringskriterium for hver av alternativene som er beskrevet.

På neste side er alternativene oppsummert med hovedegenskaper for hvert enkelt alternativ.
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Figur 23: Oppsummering av Alternativanalysen med hovedfunn. Ikonene til venstre symboliserer hvordan alternativet totalt sett 
oppsummeres for pedagogiske kriterier. Ikonene til høyre symboliserer hvordan alternativene totalt sett oppsummeres innenfor de 
stedsmessige evalueringskriteriene. Tabellene oppsummerer fakta slik: Oppfyllingsgrad, Bygningsareal (kvadratmeter BTA, som 
også reflekterer eiendomsdriftskostnadene), skoleskyss (antall elever) og prioriterte tiltak i vedlikeholdsplanen (reelt 
oppgraderingsbehov er mye større, men fordeles på omtrent samme måte mellom alternativene). 

10. ANBEFALING 
De pedagogiske vurderingene tilsier at kommunen best kan gi alle elever likeverdig og framtidsrettet 

grunnskoleopplæring av høy kvalitet ved å redusere antall skoler og samle elever, det pedagogiske laget og 

den tverrfaglige førstelinjetjenesten i færre og større enheter. Slik kan kommunen legge best mulig til rette 

for utvikling av innhold og kvalitet i tjenestene og tilrettelegge for gode sosiale og faglige profesjons- og 

læringsfellesskap.  

Vurderinger av byggenes tilstand og kapasitet tilsier at Messenlia er det skolebygget som egner seg best. Det 

er det skolebygget som har størst kapasitet, det er det bygget som har minst vedlikeholdsetterslep og krever 

ikke store ombygninger og investeringer for å være tilby et godt fysisk læringsmiljø, som fremmer elevers 

læring og trivsel.  

Mesnali er lokalsamfunnet nærmest Sjusjøen. Det er en sentrumskjerne i bygda i dag, som består av ulike 

møteplasser og funksjoner og bygda har potensial for en kompakt, aldersvennlig og miljøvennlig utvikling i 

fremtiden.  

Ut fra en helhetsvurdering bør derfor Messenlia skole beholdes. Åsen, Lismarka, Fossen og Fagernes legges 

ned.  

Anbefalingen legger til rette for en fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og Næroset som 

bygdesentre i Nordre Ringsaker, men hvor skolen ligger i Mesnali.  

Lokalsamfunnene i Åsmarka og Lismarka vil også kunne tjene på en slik bygdesatsing med utgangspunkt i 

Sjusjøen/Mesnali som vekstmotor. 
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11. HØRINGSRUNDE 
Lovverket har ingen lover som legger føringer for innholdet ved endring av skolestruktur, vedrørende når det 

vil være lovlig eller ikke å legge ned en skole. Avgjørelse om å legge ned en skole er ikke et enkeltvedtak, og 

reglene i forvaltningsloven kapittel IV-VI om saksforberedelse, vedtak, klage og omgjøring gjelder derfor ikke. 

Det er likevel et krav om at saken skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om 

skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til dem som blir 

rammet av nedleggelsen før de gjør vedtak. Denne rapporten og prosessen som ligger bak håper og tror vi 

har bidratt til å øke kunnskapen om skolenedleggelser generelt og i Ringsaker spesielt. Vi tror også at 

prosessen har bidratt til at synspunktene til de berørte er kommet frem. 

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettslova i 2003 og forplikter kommunene til å legge 

vekt på barnets beste, også i saker om skolestruktur. Barnekonvensjonen går ved uenighet foran norsk lov, 

jf. menneskerettslova § 3. Lovverk og veiledere for medvirkning og planlegging også rettet mot barn gir ingen 

føringer for om og når barn skal høres i skolestruktursaker. Artikkel 12 gir imidlertid barn en rett til å uttale 

seg om alle forhold som berører dem. Barnet må ikke nødvendigvis ha meninger om løsningen av en sak for 

å uttale seg. Det er tilstrekkelig at barnet mener noe om enkelte sider av en sak. Vi skal tillegge barnets 

synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet. I samsvar med barnekonvensjonen skal vi i 

saksbehandlinger legge til grunn et barnerettighetsperspektiv hvor barn og unge har rettigheter som vi skal 

oppfylle. Vi skal anerkjenne, respektere og beskytte barns og unges verdighet og integritet. 

Barnekonvensjonen krever at saksbehandlingen skal være effektiv, barnevennlig og lett tilgjengelig. Å ivareta 

barnets beste i saksbehandlingen innebærer bl.a. at det ikke må ta for lang tid. Barn har et annet 

tidsperspektiv enn voksne. Det kan derfor være skadelig for barn at saksbehandlingen trekker ut. 

Saksbehandlingen skal være slik at barnet får mulighet til å forstå hva som foregår. Barnevennlighet 

forutsetter bruk av en form og et språk som barn forstår. Vi har i vår medvirkning med elevene lagt krav om 

språk, form og innhold til grunn, slik at de forstår hva det dreier seg om, samtidig som de ikke skal riskikere 

å bli tvunget til å ha en mening om saken, men kan komme med innspill på det de har innspill på. Hvor effektiv 

en saksbehandling blir er det imidlertid kommunen, inkludert de folkevalgte, som rår over. Det er ingen krav 

til at barna blir hørt direkte i denne runden. Det bør likevel vurderes å utarbeide en barnevennlig 

saksfremstilling av høringsmateriale.  

Rapporten tilgjengeliggjøres på kommunens internettsider umiddelbart etter ferdigstillelse. Slik får alle lik 

tilgang til informasjon samtidig. Dette kan innebære at det er mange som har spørsmål og innspill til rapport.  

Det bør legges opp til en høringsrunde i forkant av en politisk behandling, slik at alle får muligheter til å 

komme med innspill til rapporten, også de som ikke har fått mulighet eller hatt anledning til å bli hørt i 

arbeidet med rapporten.  
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12. VEIEN VIDERE 
I denne utredningen har vi sett på flere konsekvenser av ulike skolestrukturer i Nordre Ringsaker. 

Konsekvensene som er belyst gir et bredt bilde av de ulike alternativene.  

Ringsaker kommune har tidligere utført et godt stykke arbeid med å utrede flere aspekter ved 

skolestrukturen. Tidligere utredninger kan være med på komplettere bildet. WSP er av den oppfatning at 

utredningene som er gjort av kommunen og av WSP sammen danner et godt beslutningsgrunnlag for videre 

skolestruktur i Nordre Ringsaker.  

Alle konsekvenser er imidlertid ikke belyst. Dette gjelder for eksempel videre bruk av bygningene og 

uteområdene til de ulike skolene. Her inngår vurderinger av barnehager i byggene og på områdene. Samtidig 

kan det også vurderes eventuelle behov for tilpasninger av bygningene som anbefales å fortsette som skole. 

WSP anbefaler at den videre prosessen gjennomføres med tid til tilstrekelig saksbehandling, men samtidig så 

effektivt som mulig, slik at berørte interessenter kan få snarlige avklaringer og mer forutsigbarhet for 

fremtiden til skolene i Nordre Ringsaker. 

Det anbefales videre at rapportens anbefalinger også kan inngå i det videre arbeidet med kommuneplanen, 

når en endelig beslutning om skolestruktur er vedtatt. På den måten kan det fulle potensialet for ny 

skolestruktur realiseres, slik at den videre bygdesatsingen kan få størst mulig kraft. 
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13. VEDLEGG 
Vedlegg 1 - Brukermedvirkningsplan 

Vedlegg 2 -Analyse av lokalsamfunnene i Nordre 
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Hva er en medvirkningsplan?
Innflytelsessirkelen
Medvirkningsspennet for innflytelse i planleggingen kan illustreres gjennom
innflytelsessirkelen. Den viser at ulik metodebruk i planleggingen gir ulik involvering
og innflytelsesmulighet i medvirkningsprosessen

Figur
I en bred medvirkningsprosess vil det være vanlig å bevege seg mellom disse
sirklene.
• Sirkel 1 viser tilrettelegging av informasjon, som kan tilgjengeliggjøres uten

etterfølgelse av andre tilretteleggingstiltak enn offentliggjøring av
planprosessen.

• Sirkel 2 illustrerer innhenting av informasjon, som rommer en åpen prosess og
større medvirkningsmulighet ved at man kan bidra til kunnskapsinnsamling og
et bredere beslutningsgrunnlag.

• Sirkel 3 viser en dialogbasert medvirkning der en blanding av kommunikative og
engasjerende metoder er til stede, øker muligheten for påvirkning.

• Sirkel 4 viser situasjoner der innflytelsen er størst – i samarbeid og nær
samhandling med andre berørte.

Samarbeid og
rådsordninger

Høy innflytelse

Lav innflytelse

Dialog

Innsamling av informasjon

Tilgjengeliggjøring av
informasjon

Denne medvirkningsplanen definerer hvordan interessenter og ulike
aktører skal involveres i forbindelse med utredningen.

Medvirkningsplanen består av en aktør- og interessentanalyse som
identifiserer aktuelle interessenter og aktører samt hvordan de skal
involveres underveis. I tillegg gir planen en oversikt over hvilke
kommunikasjonskanaler og arenaer prosjektet skal benytte for å
kommunisere ut prosjektet på best mulig måte. Til slutt gir planen en
oversikt over fremdriften for prosjektet og hvordan og når prosjektet skal
kommunisere utad.

Medvirkningsplanen er et levende dokument som utvikles underveis for å
ivareta de hensyn som dukker opp i planprosessen.
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Medvirkning etter plan- og bygningsloven
Skolestrukturutredninger er ikke en del av en fastsatt planprosess, men
mål for medvirkning er likevel relevant her.

Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres
medvirkning i en planprosess. Medvirkning er en grunnleggende
forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til å delta
og medvirke til bedre planløsninger. Befolkningens aktive rolle i plan- og
beslutningsprosessen fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier
og grunnleggende levekår i et bærekraftig samfunn.

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og
gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og
beslutningsprosesser, dette inkluderer barn og unge som nevnes spesielt
i plan- og bygningslovens § 5-1. Det betyr at befolkningen i et samfunn er
med på å planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et
perspektiv om «best mulig plan», og har mål om å:

• sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov

• legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til
orde

• fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk
deltakelse i lokalsamfunn

• fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

I tillegg til medvirkning med befolkningen og interessegrupper er det viktig
med medvirkning med berørte myndigheter og politikere. Dette for å sikre
at ulike myndighetsinteresser ivaretas «best mulig» gjennom
planprosessen. Tilstrekkelig tid til å gi informasjon, kommunisere, skape
dialog og involvering er viktig for å skape forankring, eierskap og unngå
ekstra runder og utsettelser i forbindelse med høring og behandling av
planen.
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Aktør- og interessenthåndtering

Interessenthåndtering er en prosess som innebærer å identifisere, tolke
og påvirke prosjektkonteksten og samstemme interessentenes
forventninger.

En interessent i et prosjekt defineres som enhver person, gruppe eller
organisasjon som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatte at de kan bli
påvirket av prosjektet. Interessenter kan både være interne og eksterne
og omfatter også myndigheter.

HENSIKT

Interessenter kan ha stor betydning for om et prosjekt lykkes eller
mislykkes. Ved å identifisere og forstå interessentenes innflytelse på
prosjektet, vil prosjektteamet være i stand til å tilpasse gjennomføringen
av prosjektet deretter og møte gitte interessenters oppfatning av
prosjektet.

Interessentanalysen skal svare på spørsmål som:

• Hvem er relevante interessenter som kan påvirke prosjektets resultater?

• Hvordan skal interessentene håndteres?

• Hvilke tiltak er planlagt for å møte interessentenes forventninger?

• Hvordan oppnår vi støtte til prosjektet fra sentrale interessenter?

På bakgrunn av interessentanalysen kartlegges alle som kan være
aktuelle å trekke inn i arbeidet. Videre avklares behov for koordinering og
involvering og når i planprosessen dette skal skje.

METODE

Det er utført en interessentanalyse som er utarbeidet etter følgende
metode, i følgende trinn:

1. Identifisere enhver som er interessert i, eller berørt av planprosessen
eller resultatet av prosjektet. Interessentene blir gruppert i 6
interessentgrupper på bakgrunn av tidligere gjennomført medvirkning i
prosjektet. Analysen er gjennomført med bakgrunn i disse samt
temaer som viser seg sentrale.

2. Analysere og rangere interessentene etter grad av interesse og
innflytelse og hvordan de bør involveres.

3. Definere strategi og tilnærming for å håndtere interessentenes
forventninger.

Figuren på neste side viser de ulike gradene av involvering.
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Ulike former for medvirkning

INFORMERE

Holde interessentene jevnlig informert om prosjektet. Aktører
blir informert via media, oppslag, mail eller brev.

KOMMUNISERE

Opprettholde interessentenes interesse gjennom
kommunikasjon. Aktører har anledning til å gi tilbakemeldinger
og innspill til prosjektet som svar på direkte henvendelser eller
spørreundersøkelser, fra mediedekning eller i egne særmøter.

SKAPE DIALOG

Ha fortløpende konsultasjoner underveis i prosjektet gjennom
møter med aktører i form av særmøter, dialog- eller
folkemøter. Diskusjonene i disse møtene kan gi innspill til
konkrete løsninger.

INVOLVERE

Skape forankring gjennom å involvere interessentene. Aktører
vil være direkte involvert i utarbeidelse av løsninger i
prosjektet, gjennom diskusjoner i interessefora, faglige
ressurser eller egne særmøter med spesielt relevante
interessenter.

Figuren illustrerer ulike interessenter plassert etter grad av innflytelse og involvering
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Prioriterte grupper for medvirkning
Konsekvensutredning om skolestruktur i Nordre Ringsaker

POLITIKERNE
Det er viktig å nå de
lokale folkevalgte i

Ringsaker
kommune. Det er

de som til slutt skal
stemme over

prosjektet og målet
er at de tar en

avgjørelse som er
faktabasert

ELEVENE/ UNG
DOMSRÅDET
Elever ved berørte
skoler må føle at de

er hørt og
involveres i
prosessen.

Kommunikasjonen
må foregå på et

språk og i et
medium som gjør

det mulig for dem å
medvirke

LÆRERNE/ SFO
Lærerne i Nordre
Ringsaker berøres

direkte av prosjektet
personlig siden deres
arbeidsplass utredes. I
tillegg har de verdifull

kompetanse om
skolemiljøet, elevens

læringsbehov og
lokalmiljøet skolene

befinner seg i.

HELSE
Førstelinjetjenesten er

en viktig del av
opplæringstilbudet.
Disse samarbeider

nært med skolene og
flere har sitt daglige

virke på skolene

LOKALMILJØENE
I NORDRE

RINGSAKER
(frivillige lag og

foreninger)
Innehar stor lokal

kompetanse. Relevant
for

lokalsamfunnsutvikling
. Det er viktig å ta vare
på disse for å få gode

innspill, lokal
kunnskap og en

faktabasert debatt

BEFOLKNINGEN
FOR ØVRIG

Prosjektet kommer til
å påvirke hvordan
Nordre Ringsaker

utvikler seg i
fremtiden. Derfor er

det viktig at
befolkningen blir

informert jevnlig og
gis mulighet til å sikre
rett og lett forståelig
fakta kommuniseres

ut

FORESATTE/ FAU
Foresatte til elever ved
de berørte skolene er

særlig viktige
interessenter som vil

ha et stort
medvirkningsbehov.
Det er viktig at deres

bekymringer til
eksempelvis lengre
skolevei, skolemiljø
hvis barn må bytte

skole o.l. adresseres

NÆRING
Representanter for
næring kan berøres

indirekte av
skolestruktur. Har

kunnskap om
synergieffekter

mellom
næringsutvikling og

stedsutvikling
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UTVALG FOR OPPVEKST

BRUKERMØTER

FOLKEMØTE

KOMMUNENS NETTSIDE

ØVRIGE MEDIER

Arenaer for medvirkning

ARENA FOR INVOLVERING

ARENAER FOR
KOMMUNIKASJON OG DIALOG

ARENAER FOR INFORMASJON

Kommunikasjon og dialog med politikere skjer gjennom månedlige
møter med oppvekstutvalget

Brukermøtene benyttes til å komme i kontakt med spesielt berørte
målgrupper for å diskutere konkrete problemstillinger i prosjektet.

Folkemøter kan benyttes i høringsperioden, hovedsakelig som en
informasjonskanal. Det vil ses på egnede lokaler for dette.

Gitt at henvendelser og kommentarer ikke svares ut på nett eller i
sosiale medier, er ikke disse å anse som fullverdige
medvirkningskanaler, men som en informasjonskanal som spiller en
viktig rolle i medvirkningsstrategien.
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NÅR MANGE
ENKLE

BUDSKAP

NÅR FÅ
KOMPLEKSE
BUDSKAP

SOSIALE MEDIER

TRYKTE MEDIER OG AVISER

NETTSIDE

FOLKEMØTE

ORIENTERING FOR POLITIKERE

BRUKERMØTER

Kommunikasjonskanaler

Prosjektet vil benytte seg av en kombinasjon av sosiale og trykte
medier for å nå ut til flest mulig. Kommunens egen Facebook-side
kan her være særlig relevant. Sosiale medier kan være en særlig
viktig kanal for å nå ut til barn og unge som påvirkes av prosjektet.

For interessenter med et mer detaljert informasjonsbehov er
nettsiden til Ringsaker kommune en viktig kommunikasjonskanal.
Her kan en informere om å gi tilgang til møter og
medvirkningsverktøy

Prosjektet vil ha en tett dialog mot politikerne i Ringsaker
kommune

Folkemøter gir muligheter for at mange kan få informasjon om og gi
innspill, også de som bli indirekte berørt og som ikke blir invitert til
brukermøter.

Brukermøter med interessenter som vil bli direkte berørt av en ny
skolestruktur.

Prosjektet vil benytte seg av trykte medier gjennom gjentatte
oppslag i Ringsaker blad.
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Møteplan

Medvirkningsmøter konsekvensutredning skolestruktur

Nordre Ringsaker

Tidspunkt Deltagere

Tirsdag 23. Februar 14.00 – 16.00 Lærere

Onsdag 24. Februar 9.00-11.00 SFO-ansatte

Torsdag 25. Februar 10.00-11:30 IKT og digital læring

Torsdag 25. Februar 12.00-14:00 Folkehelsekoordinator, barnevern, helsesykepleiere, Familiens hus, ungdomskontakten

Mandag 8. Mars 12.00-14.00 Renhold og drift

Tirsdag 16. Mars (i skoletiden) Ungdomsrådet

Onsdag 10. Mars 17.00-19.00 Idrettslag og kulturforeninger

Onsdag 17. Mars 18.00-20.00 FAU

Torsdag 18. 22. og 23. Mars Folkemøter

Onsdag 24. Mars (i skoletiden) Elever

Torsdag 6. April 11.00-12.30 Næringslivet

Torsdag 6. April 18.00-20.00 Frivilligheten



Nordre Ringsaker
Mesnali– Lismarka – Åsmarka– Næroset – Fossen 

Vedlegg 2



MESSENLIA

LISMARKA

LILLEHAMMER

ÅSEN

FAGERNES

FOSSEN

MOELV

BRØTTUM



Mesnali
Messenlia Skole



Lillehammer* 
21 min. (16 km)

Sjusjøen*
9 min. (7 km)

Åsmarka*
11 min. (11 km)

Lismarka*
9 min. (7 km)

*Lismarka: Lismarka skole
*Åsmarka: Åsen skole
*Moelv barne- og 
ungdomsskole
*Sjusjøen Kiwi
*Næroset: Fagernes skole
*Lillehammer skysstasjon

Mesnali

Lismarka

Trafikkmengde

2300

1700-2100

1700-1900

325-700

Moelv*
29 min. (26 km)

Næroset*
19 min. (19 km)



Mesnali er et forholdsvis konsentrert bygdesenter med kirke, skole, 
barnehage, butikk og ulike servicefunksjoner. Det er arbeidsplasser i Camp 

Sjusjøen Mesnali, Montebellosenteret, Tyrili, Gausdal Landhandleri, Fjellved
AS, Mesna Opplevelser og overnatting, snekkerverksteder, flere innen 
personlig tjenesteyting, samt at flere entreprenører med arbeidssted i 

Ringsakerfjellet er lokalisert her.

Nærheten til fjellet, og beliggenheten mellom Sør- og Nord-Mesna gjør 
området attraktivt for friluftsliv.

(hentet fra tidligere utredning)



Skole

boligbebyggelse

sentrumskjerne

MESNALI

Skole, barnehage, matbutikk



Gangbro

650 m til åpen strandkant 

Spredt næring

Kirke

Turområde, 
skiløype

Utsiktspunkt

Skole

Skiløype

camping



skole

turområder

næring

matbutikk

kirke

SIRKULASJON SENTRUMSFUNKSJONER
Kvaliteter sentrum
- Forholdsvis samlede sentrumsfunksjoner
- God blanding mellom  eneboliger – treklynger -

sentrumsfunksjoner
- Elva som renner gjennom bygda

- potensiale for turstier og møteplasser
- Kort avstand til lokale skiløyper, stier, badeplasser, 
- Kort avstand til variert lekeområde rundt skole
- Muligheter for fortetning av boliger og næring  i 

sentrumsområde. (En anslår at det ligger til rette 
for utbygging av ca. 50 nye boenheter i nærmeste 
framtid. (tidl. utredning)

- Joker, Fra topp til tå (frisør og fotpleie), Sysleriet Sy 
& strikkekafè, …

Skole
39 elever
- Ligger sentralt men i sitt eget ‘beskyttede’ 

område.
- Lite trafikk
- Fint skolebygg
- Solrikt med utsikt
- Gode og varierte lekeplasser

- Bl.a apparater, skaterampe, naturlige 
lekeområder, variert beplantning, 
akebakker og idrettsbane.

- Direkte tilgang til skiløyper, turterreng, skog

Trygg gange?



Mesnali: Panorama fra utsiktspunkt ved kirka.

KIRKESKOLEJOKER



Trafikksikkerhet

Det er nylig bygd gang- og sykkelvei delvis gjennom og nord for sentrum langs 
Sjusjøvegen. Det er sikkert krysningspunkt fra boligområdene nord for fylkesvegen 
til skolen. Det er periodevis stor trafikk på fylkesvegen gjennom sentrum. Det 
planlegges å bygge gang- og sykkelveg fra sentrum og sørover mot ny 
dagligvareforretning ca. 1 km sør for sentrum. 

Noen elever har skoleskyss som følge av avstand til skole.

(hentet fra tidligere utredning)



1.

2.
1. 2.



3.
4.3. 4.

SKOLE

JOKER

GANGBRO



GANGBRO

JOKER

5.

6.45. 6.



Lismarka
Lismarka Skole



Lismarka

177-2100

610-700

325-475

150

Trafikkmengde

Lillehammer*
19 min. (13 km)

Brøttum*

9 min. (7 km)

*Brøttum barne- og ungdomsskole
*Moelv barne- og ungdomsskole
*Mesnali skole
*Lillehammer skysstasjon
*Åsen skole
*Næroset: Fagernes skole

Moelv*
26 min. (23 km)

Moelv*
29 min. (25 km)

Mesnali*
9 min. 7 km) 

Åsmarka*
11 min (10 km)

Næroset
18 min. (17 km)



Lismarka er et spredtbygd bygdesenter rundt vegkrysset Lismarkvegen x 
Sjusjøvegen. Målt i antall ansatte er Team 1435 AS og Mesnali Bygg & 

Blikkenslager de største bedriftene med adresse Lismarka. Forsamlingslokalet
Hagatun legger til rette for ulike fritidsaktiviteter og arrangement. Nærheten
til arbeidsplasser og servicetilbud i Lillehammer og Ringsakerfjellet er positivt

for Lismarka som bosted. Det ligger skytebane sørøst for bebyggelsen. 

(hentet fra tidligere utredning)



Skole

Tomannsboliger

Skole

Skole

Forsamlingshus

Bratt terreng

Nyere boligfelt med 
tomannsboliger

Skytebane

Møteplass

Tidligere 
dagligvare. 
Nå Kultur?

Skiløype

Barnehage

Lismarka – Lismarka skole

Sted:
• Landbruk og skog
• Bratt terreng
• Ikke sentrumsfølelse, har 

kanskje vært?
• Ingen dagligvare 
• Noe 

håndtverkstjenester, 
konsulentvirksomhet

• Forsamlingshus 
nedenfor skolen

• Kultur: «Samvirkelaget». 
Tidligere butikk, nå 
«kulturhus i miniatyr»

• Spredt bebyggelse
• Boligfelt med eneboliger 

langsmed Lismarkvegen
• Boligfelt med 

tomannsboliger ved 
siden av 
«Samvirkelaget».  

Boligutbygging: Det er 
godkjente byggeområder 
som foreløpig ikke er 
tilrettelagt for utbygging. Det 
er lite etterspørsel etter 
tomter for utbygging. 

Kvalitet: 
- Landlig beliggenhet, kort vei 
til Lillehammer



Skole,
sportsplass

møteplass

Skolen
• 52 elever, 1.-7., fådelt
• Ligger bort fra hovedvei 
• Skolen ligger ved siden av barnehagen
• Variert og fint uteområde, lek, 

sportsplass, naturlig lekeområder og 
skog

• Ligger i direkte tilknytning til skog og 
turområde med skiløyper om vinteren

Forsamlings-
hus

Tidligere 
dagligvare. 
Nå Kultur?



Trafikksikkerhet

Det er ikke gang- og sykkelveger til Lismarka skole. Mange elever har skoleskyss 
som følge av avstand til skole eller som følge av farlig skoleveg.

(hentet fra tidligere utredning)



á



Åsmarka
Åsen skole



Trafikkmengde

2600-2700

2000-2500

700

150-475

Åsmarka

*Brøttum barne- og ungdomsskole
*Lismarka skole
*Moelv barne- og ungdomsskole
*Mesnali skole
*Lillehammer skysstasjon

Moelv
17 min. (15 km)

Lillehammer
28 min (23 km)

Lismarka 

11 min. (10 km)

Næroset 
8 min. (7 km)

Mesnali
13 min. (11 km)

Brøttum
16 min (12 km)

Brumundal
28 min. (23 km)



Åsmarka er et bygdesenter med bebyggelse på hver side av en relativt
trafikkert veg (fylkesveg 216). Stedet har skole, barnehage, kirke, 

forsamlingslokale og idrettsanlegg med fotballbane og lysløype/skiløyper, 
samt skytebane nærmere Næra. Målt i antall ansatte utgjør Foss 

Mekaniske Verksted og Kvarberg AS de største bedriftene. Foss Mekaniske
verksted er i ferd med å flytte til Rudshøgda. Åsmarka kirke ligger mellom

Næroset og Åsmarka. Områdene rundt Næra er viktige frilufts- og
utfartsområder.

(hentet fra tidligere utredning)



Skole

boligbebyggelse

sentrumskjerne

ÅSMARKA



Skole

Kirke

Skole, 
barnehage 
idrettsplass

Forsamlingshus

boligfelt

Tur og skiløyper

Åsmarka – Åsen Skole

Stedet:
• Området er preget av 

landbruksareal
• Tettbebyggelsen følger lineært 

med veien (Fv 216) som er 
forholdsvis traffikert.

• Ingen definert sentrum. 
• Sentrumsfunksjoner som kirke og 

skole ligger langt fra hverandre. 
• Skole og forsamlingshus ligger 2 

km fra kirka og 4 km fra Åsmarkas 
største bedrift; Kvarberg AS. 

• Ingen dagligvare eller annen
handel.

• Innsjøen Næra – bryggeanlegg 2 
km fra skolen

• Boligfelt med eneboligbebyggelse 
langsmed Åsmarkvegen (ÅDT 
2000) og i samme området som 
Åsen skole. 

• Flere områder for boligutbygging. 
Det er gjort forsøk på å realisere 
boliger , men planene har stanset 
opp av ulike grunner. Utover dette 
kan enkelt tomter bygges ut. 
Øvrige arealer må reguleres og 
tilrettelegges for utbygging.

Skolen:
• Skolen ligger like ved veien
• Mindre variert og naturlig lekeplass enn

Lismarka og Messenlia. Lekestativer og
Idrettsbane.

• Barnehage i samme bygg
• lysløype like ved skolen.

Strandkant

Skytebane

Ski og turstier



Trafikksikkerhet

Det er en kort strekning med gang- og sykkelvei gjennom tettstedet. 
Også her er det bygd turveg langs Åsmarkvegen nord for tettstedet til 
Åsetvegen. 

Det er 40 km/t gjennom sentrumsområdet med fartshumper. Ellers har 
Åsmarkvegen fartsgrense 80 km/t. Sør for skolen er det ingen belysning 
og smal eller ingen vegskulder. En del elever har skoleskyss som følge 
av avstand eller farlig skoleveg. Behovet for skoleskyss ble noe redusert 
ved bygging av turvegen.

(hentet fra tidligere utredning)



1.

3.

1.

3.
2. 2.



Næroset
Fagernes skole



Trafikkmengde

Næroset-
Fagernes

Boligutbygging: To områder 
langs Nærosvegen er 
godkjent for boligutbygging 
med ca. 50-60 enheter 
med frittliggende boliger 
og mer konsentrert 
boligprosjekt. 
Utbyggingen er startet opp 
i ett av 
feltene.   



Næroset er et bygdesenter med dagligvarebutikk, barnehage, skole, forsamlingshus, 
regnskapskontor, frisør og hundebarnehage rundt vegkrysset i sørenden av Næra. Det er 

næringsaktivitet i Buvika, hvor Ringsaker Almenning har tilholdssted sammen med Moelv mekaniske 
verksted. Her er det godkjent et nytt område for næringsvirksomhet der ett område er regulert for 
utbygging av byggevareutsalg, men planene ble skrinlagt etter regulering. Det er bildemontering 

langs Nærosvegen. Kanalparken langs Næras utløp er et viktig samlingssted/utfartssted i Næroset. 
Næra som friluftsområde er viktig for bygda og regionen.

(Fra tidligere utredning)



Næroset – Fagernes skole

Sentrum
- Et sentrum som viser en egen identitet
- Stedet har flere trivselselementer som 

broer, kunst, skilting til attraktive områder(?)
- Stedet viser et sosialt engasjement
- Forholdsvis samlede Sentrumsfunksjoner 
- Fint med elva som renner gjennom bygda
- Vannet/innsjøen: turstier og badeplasser
- båthavn
- Kort avstand til lokale skiløyper, stier, 

badeplasser, 
- Turområder langs vannkant i sentrum
- Tilrettelagt for gode sosiale samlingssteder 

(strand, trøllpark, ved elvebredden, cafe…)
- «Fristaten Lucky Næroset»

Fordeler:
Sjusjøen turisme kjører forbi - mange potensielle 
kunder

Skole:
- Ligger forholdsvis beskyttet fra hovedvei 

(ligger lavere i terrenget enn hovedvei)
- Ligger ved siden av barnehage
- God gangforbindelse med sentrum
- Skiløyper, turterreng, skog ligger i 

gangavstand fra skole
- Brakkebygg– må bygge ny skole?

skole

barnehage

Matbutikk
Kafé

elva

Badeplasser

Turområde
Langs elv

Turområde

samfunnshus

næring

Båtplasser

Innsjø
Næra

Turområde, 
skiløype



Trafikksikkerhet

Det er fortau forbi butikken i Næroset, og vegvesenet skal skifte ut brua og sikre fortau også på denne. I 
tillegg er det i privat regi bygget en gruset turveg langs Åsmarkvegen på strekningen fra Kvernstubrua

til Fagernes og videre til Buvika. Det er fortsatt uoversiktlig krysningspunkt ved Haga bruk med 
fartsgrense 80 km/t og uoversiktlig bakketopp. Det er stor trafikk på Åsmarkvegen, særlig i helgene. 

Deler av strekningen har belysning.  Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til skolen, eller 
som følge av farlig skoleveg. Behovet for skoleskyss ble noe redusert ved bygging av turvegen.



skole

barnehage

Matbutikk
Kafé
Næring

Forsamlingshus

Møtepunkt.
Badeplass, 
båthavn, 
turstier, ski.

Lykketroll-
parken



Trøllparken forsamlingshus Kiwi, Kafé

Skole, 
barnehage



Kafé og landhandel på Kiwi. Med lokalproduserte produkter



L U C K Y N E R O SE T 2 0 12
TENKJ OM ....
Ingen kænn med sikkerhet væta. Men
det a lov atru.  Og dromme. Og hape.
Og  ville.
Slik veit vi det kænn bli i Lucky
Næroset om få  år.Det æ detti bildet
det jobbes for.

Makte vi aholle på gløden og begeist-
ringen, oppmuntre nææn og få gode
folle på laget, så greie vi dæ vi vil.
Vi få sjå - her ser du. Dettiæen invita-
sjon taellavara mæ og finna på.

Vi æ heldige vi - i Lucky Næroset.

Regjeringen i LN, Næroset,
oktober 2007

0 Nye Fagernes skole (2011 .. 2)
@ Naeroset Næringspark(2012 ...?)

@ Lykket r ellparken (2003)
0 Speilplassen (2005)
O Lucky Lagune (2006)
@ Kulturhuset Naervang (1908)
0 Boligfeltet Lucky ForEldre

(start 2008)
O Lucky Fablab Norway

(start 2009)
Ø Båthavna - Næroset båt- og fri-

t idsforening (2004)
Gi)Underj ordisk flyplass m.m.

(2002)
Kanaloya m/4H-pavilj ongen
(2005/2007)

P Fuglehus - for folk som vil fly
(2009 ... ?)æKiwi  Harby Næroset (1860)æHedmark Bilsenter (1980)

DBKvisla Molle (1723)
B Landet  for undring  og fantasi

(2007)



Fossen
Fossen skole



Fossen skole

Moelv skole



Område:
- Hyggelig boligfelt med gode 

solforhold og utsikt.
- Relativt sentrumsnært.
- Stort friluftsområde på toppen med 

stier og skiløyper.
-

Skole: 
1-4 klasse
- Ligger ved barnehagen
- Fint lekeareal med skogen like 

inntil.
- Gode solforhold og flott utsikt
- ‘Trygge’ omgivelser for barn
- Skolen ligger ikke sentralt plassert

skole

barnehage



barnehage

Utsikt sørover  utover boligfelt og Mjøsa

Lekeplass
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Forslag til vedtak: 
 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Åsen skole, Moelv skole og Moelv ungdomsskole 

beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete elevgrunnlaget. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 

involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, innarbeides 

i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
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16.09.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Repr. Erling Segelstad, Ap, fremmet følgende forslag: 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen og Fagernes skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Messenlia, Fossen, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete 
elevgrunnlaget. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 
involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, innarbeides i 
budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

Pensjonistpartiet, Rødt og Senterpartiet fremmet følgende forslag: 
 
Skolestrukturen for Moelv og nordre Ringsaker opprettholdes som i dag. 
Repr. Heidi Helene Pabsdorf, H, fremmet følgende forslag: 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes, Åsen og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Moelv ungdomsskole beholdes og 

utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete elevgrunnlaget. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 

involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, innarbeides i 

budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
  Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i  
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

 
Votering: 
Det ble voterte i følgende rekkefølge: 
 
Forslag fra Pensjonistpartiet, Rødt og Senterpartiet fikk 5 stemmer og falt. 
 
Forslaget fra Høyre fikk en stemme og falt. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 5 stemmer og falt. 
 
Rådmannens innstilling fikk en stemme og falt. 
 
Oppvekst - 019/20: 
Innstilling til formannskapet: 
Saken oversendes formannskapet uten innstilling utfra voteringsresultat slik det framgår av 
protokollen. 

 
 
30.09.2020 Formannskapet 
 
E-post av 28.09.2020 fra Knut Tolvstad, Lucky Næroset, ble sendt ut til møtet. 
 
Alternativt forslag til vedtak., foreslått av Thomas Eriksen, Miljøpartiet De Grønne 

Bevare skolestrukturen i nordre Ringsaker.  
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Alternativt forslag, foreslått av Atle Strand, Arbeiderpartiet 

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Atle Strand på vegne av Ap, Sv og H; 
1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen  skoler legges ned.  
3. Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole videreføres med 

følgende endring: 
Messenlia skole legges administrativt under Brøttum barne- og ungdomsskole  med 
felles ledelse. 

4.  Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid 
med de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.  

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres i egne saker. 
 

 
Utsettelsesforslag, foreslått av Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet 

Saken utsettes. 
 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fikk 5 stemmer og falt. 
Det ble votert alternativt over forslag fremmet i møtet av Thomas Eriksen (MDG) og forslag fremmet 
av  Atle Strand (AP).  
Forslag fremmet av Atle Strand (AP), på vegne av Ap, SV og H, ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. 
 
 
FSK - 079/20: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen  skoler legges ned.  
3. Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole videreføres med 

følgende endring: 
Messenlia skole legges administrativt under Brøttum barne- og ungdomsskole  med felles 
ledelse. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med de 
involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.  

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres i egne saker. 
 
 
21.10.2020 Kommunestyret 
 
Korrigert protokoll fra møte den 3.6.2020 i utvalg for oppvekst ble sendt ut til møtet. 
Mottat e-post fra Kenneth Bjørkhaugen, Geir Dalheim, Atle Hålimoen Elvelund, Sveinung Mo, 
tillitsvalgt Trine-Lill Sveen Simensen på vegne av ansatte på Fagernes skole, Anders Røsten Bergfjord, 
Marianne Holm og Ann-Kristin Baardseth, og Sveinung Mo ble sendt ut til møtet. 
Spørsmål fra Terje Jektvik, Rødt, og rådmannens svar, ble sendt ut til møtet. 
Tillitsvalgte Roger Bekkevold, Delta, Line Melgalvis, Utdanningsforbundet og Benedicte Sørensen, 
Fagforbundet, var tilstede under behandlingen av saken. 
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, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet 

Representanten Odd-Amund Lundberg, Sp, fremmet utsettelsesforslag på vegne av Sp, Frp, Rødt, 
Pp og Rl: 
Saken utsettes. 
Det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og offentlig høring i saken. 
 

 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer. 
 
 
KST - 054/20: 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og offentlig høring i saken. 
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skoler datert  
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Brev fra Ueli Maurer, datert 21.08.2020 Vedlegg 24 

Brev fra Brite Kandal, datert 25.08.2020 Vedlegg 25 
 

 

Fakta / Vurdering: 
Saken ble første gang behandlet i Utvalg for oppvekst den 3.6.2020, ved sak 016/20, med følgende 
vedtak: 

 

«1. Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger  
mer tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak 
ovenfor). 
 

2. Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte  
representanter for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene  
gjennomføres august 2020. 
 

3. Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020. 
 

4. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende: 
1. En nærmere redegjørelse for hvilken av de 5 skolene som bør bestå. 
2. En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med små/ store skoler. 
3. Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, næringsutvikling 

m.m. 

5. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om 
elevkapasiteten ved Moelv skole.  
 

6. Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en 
eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innland 
sstrategiens målsetting om levende bygder og grender.» 
 

 

 

 

Saken legges fram med nye vedlegg slik det framkommer av dokumentoversikten. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Åsen skole, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete 
elevgrunnlaget. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 
de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

 

 

 

Rådmannen i Ringsaker, 08.09. 2020 

 

 Jørn Strand  

 
 

 Anne Kari Thorsrud 
kommunalsjef 

 

 

 

 
16.09.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Forslag fremmet i møtet: 
Repr. Erling Segelstad, Ap,  fremmet følgende forslag: 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Åsen og Fagernes skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Messenlia, Fossen, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete 
elevgrunnlaget. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 
de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 
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tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

Pensjonistpartiet, Rødt og Senterpartiet fremmet følgende forslag: 

Skolestrukturen for Moelv og nordre Ringsaker opprettholdes som i dag. 

Repr. Heidi Helene Pabsdorf, H, fremmet følgende forslag: 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes, Åsen og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Moelv ungdomsskole beholdes 

og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete elevgrunnlaget. 
4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 

de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  
5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 

innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
  Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 

tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 
Votering: 
Det ble voterte i følgende rekkefølge: 
 
Forslag fra Pensjonistpartiet, Rødt og Senterpartiet fikk 5 stemmer og falt. 
 
Forslaget fra Høyre fikk en stemme og falt. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 5 stemmer og falt. 
 
Forslaget fra rådmannen fikk en stemme og falt. 
 
 
 
 
Oppvekst - 019/20: 

Innstilling til formannskapet: 
Saken oversendes formannskapet uten innstilling utfra voteringsresultat slik det framgår av 
protokollen. 
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Dokumenter: 

Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Vedlegg 1 

K-sak/82/2019: Budsjett 2020 og handlingsprogram med 
økonomiplan 2020-20203 

Utrykt vedlegg 

Rundskriv Udir 2-2012 Utrykt vedlegg 
 

Fakta/vurdering: 
Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2019, k.sak 82/2019, budsjett 2020 og 
handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023. Det ble fattet følgende vedtak: 

 

«Skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali 
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgangen settes til 1. oktober 
2020. Gjennomgang av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, ansatte, 
elever og foreldre.» 

Verken opplæringsloven eller annet regelverk har regler for endring av skolestruktur og 
skolenedleggelse, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette 
en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale 
handlefriheten. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv Udir-2-2012, gitt retningslinjer for 
hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen i en kommune, 
herunder ved eventuell nedleggelse av grunnskoler. Rundskrivet er utarbeidet på bakgrunn 
av en uttalelse fra Sivilombudsmannen av 23.06.2010, og har som formål å bidra til ensartet 
og korrekt regelverksetterlevelse. Det legges vekt på at kommunen i saker om skolestruktur 
må vurdere barnets beste. Videre vil en eventuell skolenedleggelse berøre elever, foreldre 
og ansatte. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, elevrådet og ansatte bør 
derfor få anledning til å uttale seg.   
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Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en 
skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og gjelder ikke rettigheter eller plikter for 
en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot 
være et enkeltvedtak der reglene i forvaltningslovens kap. IV kommer til direkte anvendelse. 
Tildeling av skoleplass i grunnskolen i Ringsaker foretas i henhold til bestemmelser fastsatt i 
opplæringsloven § 8-1 første ledd, første punktum og lyder slik: 

 

§8-1. Skolen 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. 

           

De siste endringene i skolestrukturen i Ringsaker ble gjort gjennom utbygging og 
ferdigstilling av Fagerlund skole i 2005 med sammenslåing av Fagerlund, Brumund og 
Mauset skoler, Nes barneskole i 2008 med sammenslåing av Dæhli, Helgøya, Stavsjø og 
Årengen skoler, Gaupen skole i 2009 med sammenslåing av Fredheim, Jølstad, Saugstad og 
Solheim skoler og Moelv skole i 2017 med sammenslåing av Kilde og Skarpsno skoler. 

 

I dette saksframlegget belyses ulike sider av betydning for oppfølging av vedtaket i k.sak 
82/2019 om skolestrukturen i nordre Ringsaker med skolene Fossen, Fagernes, Åsen, 
Lismarka og Mesnali. 

 

Fossen skole 

Fossen skole har elever fordelt på 1.-4. trinn. Elevene begynner ved Moelv skole på 5. trinn. 
Elevtallet ved skolen har variert de ti siste årene, og prognosen viser et elevtall på 42 for 
skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende skoleår 30 elever fordelt på tre trinn. Det er 
bygningsmessig kapasitet til å ta imot 80 elever.  

 

Skolen har 14 ansatte, hvorav fem er i full stilling. Det er seks lærerårsverk ved skolen, 
hvorav alle har minimum 30 studiepoeng i norsk, fire lærere har minimum 30 studiepoeng i 
matematikk og to lærere har minimum 30 studiepoeng i engelsk. Skolen har fire 
barneveiledere i til sammen 212,20 % stilling. Administrativt er skolen sammenslått med 
Moelv skole. Det innebærer felles ledelse og utstrakt samarbeid blant annet om 
kompetanseutvikling. Fossen skole har assisterende skoleleder i 61,5 % stilling og 
kontormedarbeider i 64 % stilling. Det er helsesykepleier i 15 % stilling ved skolen. 
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Fossen skole ble bygd i 1978 og rehabilitert i 1993. Vedlikeholdsbehovet i perioden 2020-
2023 er beregnet til 4,63 mill. kroner og omfatter renovering av toaletter, gulvbelegg og nytt 
ventilasjonsanlegg. Skolen ligger på Fossenfeltet og har et flott opparbeidet nærmiljøanlegg. 

Fossen skole ligger 2,4 km fra Moelv skole og 6,4 km fra Fagernes skole. Det er ingen 
skyssutgifter ved skolen. 

 

 

Fagernes skole 

Fagernes skole har elever fordelt på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har variert de ti siste 
årene, og prognosen viser et elevtall på 50 for skoleåret 2020-2021. Inneværende skoleår er 
det 55 elever ved skolen. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 90 elever.  

  

Skolen har 13 ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er 6,6 lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på åtte lærere, hvorav fem lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk, seks 
lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk og fire lærere har minimum 30 
studiepoeng i engelsk. Skolen har to barneveiledere i tilsammen 161 % stilling. 
Administrativt er skolen sammenslått med Åsen skole. Det innebærer felles ledelse og 
utstrakt samarbeid blant annet om kompetanseutvikling. Fagernes og Åsen skoler har felles 
skoleleder i 100 % stilling, assisterende skoleleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 
% stilling. Det er helsesykepleier i 15 % stilling ved skolen. 

 

Fagernes skole ble bygd i 1975 og ble noe rehabilitert i 2011. I 2016 ble det inngått leieavtale 
om paviljong etter at tidligere skolebygg var i så dårlig stand at en mente det ikke kunne 
legges opp til videre skoledrift i eksisterende bygningsmasse. I k.sak 45/2015 ble det fattet 
følgende vedtak: 

 

1. Det godkjennes rom- og funksjonsprogram og forprosjekt for prosjekt 64137 Fagernes 
skole som grunnlag for leie av paviljong/modulbygg slik det fremgår av saksfremlegget 
og plantegninger. 

2. Det leies inn midlertidig paviljong/modulbygg for 90 elever slik det fremgår av 
saksfremlegget. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale. 

3. Det godkjennes et kostnadsoverslag på 6,640 mill. kroner for prosjekt 64137 Fagernes 
skole med følgende finansieringsplan: 
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Tall i 1.000 kr Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Prosjekt 64137 Fagernes skole 2.000 4.640 

 

4. Eksisterende bygningsmasse utenom gymbygget rives. 

 

Leie av modulene på Fagernes skole har en årlig kostnad på 1,834 mill. kroner. Gjeldende 
leieavtale løper til 22.2.2021. Skolen ligger i Næroset, og skoleområdet inneholder blant 
annet fotballbane, kurvballbane, lekeapparater og sandkasse i tillegg til skogsområder.  

 

Fagernes skole ligger ca. 8 km fra Moelv skole og ca. 7 km fra Åsen skole. Skoleåret 2020-
2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 130.500. 

 

 

Åsen skole 

Åsen skole har elever fordelt på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har vært stabilt de ti siste 
årene, og prognosen viser et elevtall på 58 for skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende 
skoleår 57 elever. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 90 elever.  

 

Skolen har ni ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er seks lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på sju lærere, hvorav to lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk, fire 
lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk og to lærere har minimum 30 
studiepoeng i engelsk. Skolen har to barneveiledere i tilsammen 109 % stilling. 
Administrativt er skolen sammenslått med Fagernes skole. Dette innebærer felles ledelse og 
utstrakt samarbeid blant annet om kompetanseutvikling. Fagernes og Åsen skoler har felles 
skoleleder i 100 % stilling, assisterende skoleleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 
% stilling. Det er helsesykepleier i 15 % stilling ved skolen. 

 

Åsen skole ble bygd i 1975 og ble noe rehabilitert i 2011. Vedlikeholdsbehovet i perioden 
2020-2023 er beregnet til 8,64 mill. kroner og omfatter nytt ventilasjonsanlegg, fjerning av 
asbest, skifting av vinduer, rehabilitering av dusjanlegg og utvidelse av arbeidsplasser for 
lærere. 
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Åsen skole ligger 15 km fra Moelv skole og ca. 15 km fra Brøttum barne- og ungdomsskole. 
Skoleåret 2020-2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 134.000. 

 

 

Lismarka skole 

Lismarka skole har elever på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har vært stabilt de ti siste 
årene, og prognosen viser et elevtall på 58 for skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende 
skoleår 60 elever. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 80 elever.   

 

Skolen har 12 ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er 7,2 lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på ni lærere, hvorav sju lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk, fem 
lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk og en lærer har minimum 30 studiepoeng 
i engelsk. Skolen har tre barneveiledere i tilsammen 178 % stilling. Administrativt er skolen 
sammenslått med Messenlia skole. Det innebærer felles ledelse og utstrakt samarbeid blant 
annet om kompetanseutvikling. Lismarka og Messenlia skoler har felles skoleleder i 100 % 
stilling, fagleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 % stilling. Det er helsesykepleier i 
15 % stilling ved skolen. 

 

Lismarka skole ble bygd i 1980 og ble noe rehabilitert i 2008. Vedlikeholdsbehovet i perioden 
2020-2023 er beregnet til 4,77 mill. kroner og omfatter skifting av vinduer, skifting av 
takstein/undertak og utvendig beising.  

 

Lismarka skole ligger ca. 7 km fra Brøttum skole og 9,5 km fra Åsen skole. Skoleåret 2020-
2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 48.500. 

 

 

Messenlia skole 

Messenlia skole har elever på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har variert de ti siste årene, og 
prognosen viser et elevtall på 39 for skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende skoleår 
41 elever. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 150 elever.  

 

Skolen har ni ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er fem lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på sju lærere, hvorav fire lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk og to 
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lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk. Det er ingen lærere ved skolen som har 
minimum 30 studiepoeng i engelsk. Skolen har to barneveiledere i tilsammen 130 % stilling. 
Administrativt er skolen sammenslått med Lismarka skole. Det innebærer felles ledelse og 
utstrakt samarbeid, blant annet om kompetanseutvikling. Messenlia og Lismarka skoler har 
felles skoleleder i 100 % stilling, fagleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 % 
stilling. Det er helsesykepleier i 10 % stilling ved skolen. 

 

Messenlia skole ble bygd i 1959. Et nytt skolebygg ble etablert i 1999, og det gamle 
skolebygget ble rehabilitert i 2000. Vedlikeholdsbehovet i perioden 2020-2023 er beregnet 
til 1,2 mill. kroner til støttemur og utvendig beising.  

 

Messenlia skole ligger 11 km fra Åsen skole og 13 km fra Brøttum barne- og ungdomsskole. 
Skoleåret 2020-2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 132.800. 

 

 

Elevtallsutvikling 

I gjennomgang av skolestrukturen med sikte på færre skoler, ses det på historiske elevtall, 
dagens elevtall og eventuelle prognoser fremover. I prioriteringsplanen for større 
skoleinvesteringer som ble behandlet i møte i utvalg for oppvekst 27.11.2019, sak 05/2019, 
redegjøres det for historiske elevtall og elevprognoser frem mot 2030, basert på 
boligutbygging og befolkningsvekst i de ulike områdene av kommunen. Gjengitte tall er 
hentet fra denne saksframstillingen. 

 

Elevtallsutvikling i Moelv ungdomsskolekrets: 

Skoleår Moelv 
u.skole 

Moelv 
skole 

Gaupen 
skole 

Fossen 
skole 

Fagernes 
skole 

Skarpsno 
skole 

Kilde 
skole 

Totalt 
barnetrinn 

Samlet 
elevtall 
barne- og 
ungdomstrinn 

2019-
20 

212 363 96 35 63   557 769 

2018-
19 

203 375 108 47 59   589 792 

2017-
18 

223 345 106 64 61   576 799 

2016-
17 

225  107 61 69 104 245 586 811 

2015-
16 

231  104 68 66 98 246 582 813 

2014-
15 

251  107 61 68 102 265 603 854 

2013-
14 

267  122 51 70 99 244 586 853 
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2012-
13 

296  133 54 83 108 234 612 908 

2011-
12 

289  132 53 99 118 221 623 912 

2010-
11 

281  135 45 107 124 228 639 920 

2009-
10 

260  154 45 98 142 235 674 934 

2008-
09 

254  157 49 101 151 226 684 938 

 

Utviklingen i Moelv ungdomsskolekrets fra 2008 til 2020 viser en nedgang i antall elever i 
den siste tiårsperioden. Nedgangen i elevtall er størst på Fagernes og Gaupen skoler. I 2008 
var det samlet sett 938 elever i barne- og ungdomsskolene i Moelv ungdomsskolekrets, 
mens det i 2019-2020 er 769 elever.   

 

For å anslå hvor store årskullene vil bli framover for barn som er yngre enn skolealder, er 
helsestasjonens barnetall den mest pålitelige kilden. Helsestasjonens tall for Moelv viser 
følgende oversikt for fødte til og med 2019: 

 

Moelv ungdomsskolekrets – antall barn til og med  2019 

Fødselsår Antall barn 

2019 58 

2018 62 

2017 59 

2016 56 

2015 67 

2014 75 

 

Antall fødte i Moelv ungdomsskolekrets har variert gjennom årene, men det er jevnt over 
stabile tall som ikke gir vesentlige utslag for de kommende år der fødselstallene er kjent.  

 

I saken om prioriteringsplan for større skoleinvesteringer er det også gjort en vurdering av 
planlagte boligprosjekt som kan forventes utbygget i perioden frem mot 2030. Elevtallet er 
stipulert ut fra sammenlikningsgrunnlag i allerede utbygde områder, og det er usikkerhet om 
disse tallene. I Moelv er det anslått 770 nye boenheter med 240 nye barn dersom alle 
utbyggingsprosjekter gjennomføres.  

 

Elevtallsutvikling i Brøttum ungdomsskolekrets: 
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Skoleår Brøttum 
u.skole 

Brøttum 
barneskole 

Lismarka Messenlia Åsen Totalt 
barnetrinn 

Samlet elevtall 
barne- og 
ungdomstrinn 

2019-20 155 157 60 45 57 319 474 

2018-19 149 155 61 46 54 316 465 

2017-18 141 153 61 43 58 315 456 

2016-17 133 160 56 63 58 337 470 

2015-16 150 148 48 60 61 317 467 

2014-15 144 153 51 63 64 331 475 

2013-14 146 153 56 62 57 328 474 

2012-13 139 158 51 60 59 328 467 

2011-12 138 169 53 61 61 344 482 

2010-11 128 177 52 63 61 353 481 

2009-10 126 170 53 64 56 343 469 

2008-09 129 172 57 63 54 346 475 

 

Utviklingen i Brøttum ungdomsskolekrets viser stabilitet i antall elever i tiårsperioden. I 2008 
var det samlet sett 475 elever i barne- og ungdomsskolene i Brøttum ungdomsskolekrets, 
mens det i 2019-2020 er 474 elever. Utviklingen det siste tiåret viser en nedgang i antall 
elever på barnetrinnet, mens det har det vært en økning i antall elever i det siste tiåret på 
ungdomstrinnet.  

 

Helsestasjonens tall for Brøttum viser følgende oversikt for fødte til og med 2019: 

 

Brøttum ungdomsskolekrets – antall barn til og med  2019 

Fødselsår Antall barn 

2019 31 

2018 39 

2017 33 

2016 26 

2015 30 

2014 30 

 

Antall fødte i Brøttum ungdomsskolekrets har variert gjennom årene, men jevnt over er det 
stabile tall som ikke gir vesentlige utslag for kommende år der fødselstallene er kjent. 
Forventet vekst i elevtall med bakgrunn i boligbygging frem til 2030 er på 40. 

 

Elevmobilitet 

Ringsaker kommune regulerer ordinært elevinntak etter nærskoleprinsippet, og elevene 
tildeles skoleplass på barnetrinnet og ungdomstrinnet ved den skolen som ligger geografisk 
nærmest folkeregistrert adresse.  
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Mobilitet i elevgruppen med hensyn til elever som ikke går på nærskolen har ulike årsaker. 
Det kan være ønske om miljøskifte for eleven, for å lette praktiske forhold for familien, 
tilknytning til venner og fritidsaktiviteter, delt omsorg m.m. Mange av disse forholdene 
gjelder også ved søknad om å opprettholde skoleplass etter flytting. 

Inntak av elever ved en annen skole enn nærskolen er betinget av at den skolen en søker 
plass ved har kapasitet. Videre stilles det krav om at foresatte må dekke skoleskyssen selv, så 
lenge et skolebytte ikke er avgjørende for retten til opplæring. 

De siste tre årene har mange elever byttet skole fra Fossen skole og fra Fagernes skole. 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over skolebytte fra skolene utover det som handler om 
ordinær flytting. Videre er det i tabellen tatt inn elever som har søkt seg til de respektive 
skolene. Det er også tatt inn det som er kjent av søknader om skolebytter for kommende 
skoleår fram til og med 1.4.2020.  

 

Elevmobilitet 2017-2020 

  Skoleåret 
2017-2018 

Skoleåret 
2018-2019 

Skoleåret 
2019-2020 

Skoleåret 
2020-2021 

Sum 
2017-2020 

Fra  Fagernes til annen skole 11 3 4 9 27* 

Til  Fagernes fra annen 
skole 

2 1 0 1 4 

Fra  Messenlia til annen 
skole 

2 3 0 0 5 

Til  Messenlia fra annen 
skole 

0 0 0 0 0 

Fra  Lismarka til annen skole 0 1 0 1 2 

Til  Lismarka fra annen 
skole 

0 0 0 0 0 

Fra  Åsen til annen skole 0 0 1 0 1 

Til  Åsen fra annen skole 0 0 1 1 2 

Fra  Fossen til annen skole 1 15 10 3 29** 

Til  Fossen fra annen skole 0 0 0 2 2 

 

* 24 av elevene som søkte seg fra Fagernes skole i perioden 2017-2020 ønsket seg til Moelv skole. Tre av 
elevene søkte seg til andre skoler. 

** 27 av elevene som søkte seg fra Fossen skole i perioden 2017-2020 ønsket seg til Moelv skole. To av elevene 
søkte seg til andre skoler. 

Generelt kan en si at de som søker skolebytte søker seg til større skoler, og for elever fra 
Fossen skole og Fagernes skole går de aller fleste søknadene til Moelv skole. I perioden 
2017-2020 er det ingen elever som har søkt seg til Messenlia skole eller Lismarka skole fra 
annen skole i kommunen.  

Økonomiske beregninger ved endring av skolestruktur  

For å vurdere mulige innsparinger ved å endre skolestrukturen i nordre Ringsaker, er det tatt 
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utgangspunkt i timetildelingen. I tillegg kommer reduserte utgifter til renhold og forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV). For å beregne innsparingen ved renhold og FDV er det tatt 
utgangspunkt i regnskapstall for 2019. I FDV inngår utgifter til kommunale avgifter, strøm, 
snøbrøyting, vedlikehold og drifts- og serviceavtaler. 

 

Det er vurdert hvilke timer som kan fjernes ved nedlegging av de ulike skolene. Det er lagt til 
grunn at følgende tildelinger kan tas ut ved nedlegging av skoler: 

· Grunnressurs (alle skoler uavhengig av størrelse får timer tilsvarende 1 årsverk) 
· Medbestemmelse (timer til plasstillitsvalgt ved den enkelte skole) 
· Ledelse 

 

Det meste av timetildelingen er knyttet opp mot elevtallet. Det er derfor ikke redusert i 
timer som er knyttet til elevmassen. Begrunnelsen er at elevtallet ikke endrer seg ved å 
endre skolestrukturen. Konsekvensen er at like mange timer fordeles, men til færre skoler.  

 

I tillegg må en ta stilling til hvor mye merkantil ressurs som skal reduseres. I denne 
vurderingen er det naturlig å vurdere reduksjonen opp mot ressursen som er på 
mottakerskolene. Den samme vurderingen må gjelde eventuell styrking av ledelsesressurs på 
mottakerskolen. For å ha et sammenligningsgrunnlag, vises følgende oversikt over elevtall, 
ledelse og årsverk merkantil: 

 

Skoler Elevtall Ledelse Årsverk 

Oktober 2019 Tildeling Ansatte Merkantil 

Brøttum u.skole 152 1,471 2 1,00 

Moelv u.skole 197 2,674 2 1,00 

Nes u.skole 136 2,201 2 1,00 

Brumunddal u.skole 406 3,804 3 1,50 

Furnes u.skole 297 3,604 3 1,00 

Brøttum b./u.skole 159 1,000 1 0,20 

Messenlia 41 1,000 1 0,35 

Lismarka 60 0,385 1 0,35 

Fagernes 55 1,000 1 0,35 

Åsen 57 0,385 1 0,35 

Gaupen 104 1,000 1 1,00 

Kirkekretsen 144 1,308 2 0,80 

Hempa 152 1,308 2 1,00 

Fagerlund 569 2,923 3 1,80 

Mørkved 337 2,256 2 1,00 

Kirkenær 155 1,308 2 1,00 

Kylstad 117 1,308 2 0,70 
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Stavsberg 148 1,508 2 1,00 

Nes b.skole 296 2,000 2 1,00 

Moelv  363 2,569 3 1,20 

Fossen 30 0,615 1 0,64 

Sum 3.975 35,626 39 18,24 

 

Elevtallet er hentet fra GSI-rapportering høsten 2019.  

Tabellen for ledelse viser hvor mange årsverk den enkelte skole er tildelt i timetildelingen, og 
hvor mange ansatte hver skole har med en lederfunksjon. Det er tilfeller hvor ansatte med 
lederfunksjon også underviser i deler av stillingen. Den siste kolonnen i tabellen viser hvor 
stor merkantil ressurs hver skole har.  

 

Det legges til grunn at ett årsverk pedagog har en årslønn på kr 560.000. Dette samsvarer 
godt med gjennomsnittlig lønn for alle ansatte i pedagogstillinger i 2020. Samlet lønnsutgift 
pr. årsverk inklusiv sosiale utgifter er kr 715.000. Videre legges det til grunn en merkantil 
ressurs med årslønn på kr 440.000. Inklusiv sosiale utgifter utgjør ett årsverk kr 560.000.  

I beregningen av årsverk på SFO, er det lagt til grunn gjennomsnittlig årslønn i budsjett 2020 
på kr 430.000. Dette er et gjennomsnitt av arbeidsleder og assistent. Inklusiv sosiale utgifter 
utgjør ett årsverk kr 550.000. I beregningen er det ikke forutsatt reduksjon i driftsbudsjettet 
til skolene da elevtallet ikke endrer seg, og utgifter til drift fortsatt vil være det samme. 

 

Oversikten under viser opprinnelig elevtall i oktober 2019 ved skolene som utredes i saken, 
og hvordan elevtall vil bli ved ulike alternativer. Lismarka og Messenlia skoler planlegges 
sammenslått med Brøttum barne- og ungdomsskole, eventuelt bare Lismarka og Brøttum 
barne- og ungdomsskole, og Fagernes og Fossen skoler tenkes sammenslått med Moelv 
skole. Elevtallet fra GSI-rapporteringen høsten 2019 er brukt i oversiktene. 

 

Elevtall ved de ulike skolene 

Skoler Opprinnelig i 
oktober 2019 

Lismarka, Messenlia 
og Brøttum 

Lismarka og 
Brøttum 

Fagernes, Fossen og 
Moelv 

Brøttum 159 260 219 159 

Messenlia 41 0 41 41 

Lismarka 60 0 0 60 
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Åsen 57 57 57 57 

Fagernes 55 55 55 0 

Fossen 30 30 30 0 

Moelv 363 363 363 448 

Sum 765 765 765 765 

 

Oversikten under viser om lag hvor mange elever det vil være ved SFO-avdelingene på hver 
av skolene ved de ulike sammenslåingene. Antall elever med plass på SFO varierer en del 
gjennom året. Det er en gjennomgående tendens at det er flest barn med plass ved oppstart 
av nytt skoleår. Det er denne tellingen som legges til grunn i den årlige budsjettprosessen. 

 

Elevtall ved SFO-avdelingene 

Skoler Opprinnelig i 
oktober 2019 

Lismarka, Messenlia 
og Brøttum 

Lismarka og 
Brøttum 

Fagernes, Fossen og 
Moelv 

Brøttum 66 99 89 66 

Messenlia 10 0 10 10 

Lismarka 23 0 0 23 

Åsen 13 13 13 13 

Fagernes 14 14 14 0 

Fossen 30 30 30 0 

Moelv 87 87 87 131 

Sum 243 243 243 243 

 

Ved beregningen av virkning i SFO-budsjettet er det foretatt en simulering av 
budsjettgrunnlaget. Det er forutsatt at alle elevene har tilsvarende SFO-plass på ny skole. 
Videre er det forutsatt at styrkingstimer til den enkelte SFO overføres til ny skole. 
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Lismarka og Messenlia skoler slås sammen med Brøttum barne- og ungdomsskole 

 

Inndraging Lismarka 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -285,00 -0,385 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.045,00 -1,411 

 

Ved denne sammenslåingen kan det trekkes inn 1,411 pedagogårsverk ved Lismarka skole. 
Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på 1,008 mill. kroner. I tillegg kommer 
reduserte utgifter til renhold med kr 597.000 og FDV-utgifter med 1,886 mill. kroner. Total 
innsparing blir da 3,491 mill. kroner. 

 

Inndraging Messenlia 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -741,00 -1,000 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.501,00 -2,026 

 

Ved sammenslåing av Lismarka og Messenlia skoler med Brøttum barne- og ungdomsskole 
kan det trekkes inn 2,026 pedagogårsverk ved Messenlia skole. Med forutsatt lønnsnivå gir 
dette en innsparing på 1,448 mill. kroner.  I tillegg kommer reduserte utgifter til renhold med 
kr 492.000 og FDV-utgifter med kr 662.000. Total innsparing blir 2,602 mill. kroner. 

 

Dette gir 260 elever på Brøttum barneskole. I tillegg har ungdomsskolen 152 elever. Totalt 
elevtall for hele skolen blir 412 elever. Brøttum barne- og ungdomsskole har 425 plasser og 
vil sammen med Åsen skole ha kapasitet til å ta imot elevene på 1.-7. trinn fra Lismarka og 
Messenlia skoler.  

 

Dette gir en besparelse på 2,026 årsverk ved Messenlia skole. Besparelsen på Lismarka skole 
er på 1,411 årsverk. Det er også lagt inn bortfall av 0,35 årsverk merkantil ressurs ved hver 
av skolene. 
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Brøttum barne- og ungdomsskole har til sammen tildelt 2,471 årsverk til ledelse i dagens 
organisering. I tillegg har de 1,2 årsverk merkantil ressurs. 

 

På grunn av elevtallsøkningen er det lagt inn økt ledelsesressurs på Brøttum barneskole med 
0,385 årsverk. Dette tilsvarer reduksjonen ved Lismarka. Med en slik styrking, vil Brøttum 
barne- og ungdomsskole ha 2,856 årsverk ledelse i timetildelingen. 

 

Brøttum barne- og ungdomsskole har pr. i dag 1,2 årsverk merkantil ressurs. Her er det lagt 
inn en styrking med 0,3 årsverk. 

 

På SFO er elever med plass på Messenlia og Lismarka flyttet over til Brøttum. Basert på 
simuleringen vil antall SFO-årsverk på Brøttum øke med 1,62 årsverk. Samtidig trekkes det 
inn 2,12 årsverk fra Messenlia og Lismarka skole.  

 

Åsen skole skal videreføres som egen resultatenhet, og tildeling til ledelse og merkantil 
ressurs må økes. Det er rimelig å styrke Åsen med 0,615 årsverk til ledelse og 0,15 årsverk 
merkantil ressurs. Dette utgjør en økning i utgifter til ledelse med kr 440.000 og kr 84.000 til 
merkantil ressurs. 

 

Disse forutsetningene gir følgende besparelser: 

Skoler Endring 

Messenlia -1.448.000 

Lismarka -1.008.000 

Reduksjon 0,5 årsverk SFO -275.000 

Inndraging 0,7 årsverk merkantil -392.000 

Brøttum – ledelse 275.000 

Brøttum – merkantil 168.000 

Åsen – ledelse 440.000 

Åsen – merkantil 84.000 

Renhold Messenlia -492.000 

Renhold Lismarka -597.000 

FDV-utgifter Messenlia -662.000 

FDV-utgifter Lismarka -1.886.000 

Sum -5.793.000 
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Ved å slå sammen Lismarka og Messenlia skoler med Brøttum barne- og ungdomsskole og 
samtidig beholde Åsen skole, vil dette gi en økonomisk besparelse på 5,793 mill. kroner. 

 

 

Lismarka skole slås sammen med Brøttum skole 

Dette alternativet gir 219 elever på Brøttum. 

 

Å slå sammen Lismarka og Brøttum skoler gir en besparelse på 1,411 årsverk. I tillegg tas 
merkantil ressurs bort, som utgjør 0,35 årsverk. Som i avsnittene over, er det lagt inn samme 
styrking av ledelse og merkantil ressurs ved Brøttum skole. 

På SFO er elever med plass på Lismarka flyttet over til Brøttum. Basert på simuleringen vil 
antall SFO-årsverk på Brøttum skole øke med 0,90 årsverk. Samtidig trekkes det inn 1,38 
årsverk fra Lismarka skole.  

 

 

Inndraging Lismarka 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -285,00 -0,385 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.045,00 -1,411 

 

Ved sammenslåing av Lismarka skole med Brøttum barne- og ungdomsskole kan det trekkes 
inn 1,411 pedagogårsverk. Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på 1,008 mill. 
kroner. I tillegg kommer reduserte utgifter til renhold med kr 597.000 og FDV-utgifter med 
1,886 mill. kroner. Total innsparing blir 3,491 mill. kroner. 

 

 

Disse forutsetningene gir følgende besparelser: 

Skoler Endring 

Lismarka -1.008.000 

Reduksjon 0,45 årsverk SFO -247.000 

Inndraging 0,35 årsverk merkantil -196.000 

Brøttum – ledelse 275.000 
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Brøttum – merkantil 168.000 

Renhold Lismarka -597.000 

FDV-utgifter Lismarka -1.886.000 

Sum -3.491.000 

 

 

Fagernes og Fossen skoler slås sammen med Moelv skole 

 

Inndraging Fagernes 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -741,00 -1,000 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.501,00 -2,026 

 

Ved at Fagernes skole slås sammen med Moelv skole kan det trekkes inn 2,026 
pedagogårsverk. Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på 1,448 mill. kroner. I 
tillegg kommer reduserte utgifter til renhold med kr 434.000 og FDV-utgifter med kr 
348.000. I tillegg kommer leie av paviljongen som har en helårsutgift på 1,834 mill. kroner. 
Demontering av paviljongen har en engangsutgift på 1,081 mill. kroner. Total innsparing blir 
4,064 mill. kroner. Demontering av paviljong vil redusere innsparingen første året med 1,081 
mill. kroner til 2,983 mill. kroner. 

 

 

 

Inndraging Fossen 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -370,50 -0,500 

Ledelse -456,00 -0,615 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -845,50 -1,141 

 

Ved at Fossen skole slås sammen med Moelv skole kan det trekkes inn 1,141 
pedagogårsverk. Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på kr 816.000. I tillegg 
kommer reduserte utgifter til renhold med kr 285.000 og FDV-utgifter med kr 189.000. Total 
innsparing blir 1,290 mill. kroner 
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Det forutsettes at elevene ved Fagernes og Fossen skoler flyttes til Moelv skole. Med denne 
modellen vil Moelv skole få en økning på 85 elever, og ha 446 elever totalt. Med plass til 500 
elever, og med fleksible romløsninger kan Moelv skole ta imot elevene som i dag går på 
Fossen og Fagernes skoler. Med dagens elevtall er det 44 ledige elevplasser. For enkelte 
elever fra Fagernes skole vil Åsen skole være et alternativ. Åsen skole har ledig kapasitet til 
30 elever. Gaupen skole som ligger 8 km sør for Moelv skole, er også en aktuell nærskole for 
elever i Moelv området. Skolen er bygd i 2009 og har plass til 185 elever, og med dagens 
elevtall på 96 har skolen ledig kapasitet på 89 elevplasser. Totalt vil Moelv området ha 
tilgjengelig kapasitet på 163 elevplasser. 

 

I tillegg til besparelse på 2,026 årsverk ved Fagernes skole og 1,141 årsverk ved Fossen skole 
er det forutsatt at merkantil ressurs på 0,35 årsverk ved Fagernes skole inndras. 

 

Det er ikke forutsatt økt ledelsesressurs ved Moelv skole. Etter dagens modell er skolen 
tildelt 2,569 årsverk. Det er også forutsatt at merkantil ressurs ved Fossen videreføres på 
Moelv skole. Samlet merkantil ressurs vil være som i dag, 1,84 årsverk. 

 

På SFO er elever med plass på Fagernes og Fossen skoler flyttet over til Moelv skole. Basert 
på simuleringen vil antall SFO-årsverk på Moelv skole øke med 1,76 årsverk. Samtidig trekkes 
det inn 2,35 årsverk fra Fagernes og Fossen skole.  

 

Disse forutsetningene gir følgende besparelser: 

Skoler Endring 

Fagernes -1.448.000 

Fossen -816.000 

Reduksjon 0,58 årsverk SFO -320.000 

Inndraging 0,35 årsverk merkantil -196.000 

Renhold Fagernes -434.000 

Renhold Fossen -285.000 

Leie av paviljong -1.834.000 

FDV-utgifter Fagernes -348.000 

FDV-utgifter Fossen -189.000 

Sum -5.870.000 

 

Ved å slå sammen Fagernes og Fossen skoler med Moelv skole, vil dette gi en økonomisk 
besparelse på 5,870 mill. kroner. Demontering av paviljong på Fagernes skole med 1,081 
mill. kroner kommer til fratrekk på innsparingen første året.  
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Merkostnad for skyss ved endring av skolestruktur 

En endring av skolestruktur i nordre Ringsaker vil ha betydning for skoleskyssen. For de 
skolene som er omtalt i saksframlegget, er det pr. i dag mange elever som har skoleskyss. 
Ved en endring av skolestrukturen vil det bli flere elever med rett til skoleskyss etter 
opplæringslovens bestemmelser, § 7-1.  

 

Ut fra dialog med Innlandstrafikk som er ansvarlig for gjennomføring av skoleskyssen, er det 
skissert dagens kostnader til skolene og et overslag over merkostnader ved endring av 
skolestruktur.  

 

Skoleskysskostnaden med nåværende skolestruktur er beregnet av Innlandstrafikk for 
skoleåret 2020-2021 til å utgjøre ca. kr 312.000. Kostnader for skoleskyss til Brøttum for 
elever fra Messenlia og Lismarka er beregnet til ca. kr 440.000. Det gir en merkostnad for 
skoleskyss på ca. kr 128.000. 

 

Skoleskysskostnaden til Fagernes skole er for neste skoleår beregnet til ca. kr 130.500. 
Ettersom flere elever ved Fagernes skole har rett til skoleskyss ved eventuell overføring til 
Moelv skole, vil kostnaden for skoleskyss for elever fra Fagernes skole øke. Dersom alle 
elever ved Fagernes skole begynner på Moelv skole, vil skyssen beregnes til ca. kr 325.000. 
Det gir en merkostnad for skoleskyss på ca. kr 194.500. 

 

Elever fra Fossen skole til Moelv skole vil i all hovedsak ikke ha rett til skoleskyss ettersom 
avstandskravet i opplæringsloven ikke oppfylles. Et lite antall elever på 1. trinn kan ha rett til 
skoleskyss, hvis avstanden til Moelv skole er over 2 km, jf. opplæringsloven § 7-1. Elevene på 
de øvrige trinnene har ikke rett til skoleskyss. Kostnaden vil bli svært liten. 

 

I utgangspunktet regulerer nærskoleprinsippet elevenes skoletilhørighet, jf. opplæringsloven 
§ 8-1. Elevene får i disse modellene tilbud om plass ved henholdsvis Brøttum skole for elever 
fra Messenlia og Lismarka skoler, og Moelv skole for elever fra Fagernes og Fossen skoler. 

 

For noen elever blir Åsen skole nærskole. Det kan i så fall medføre at skoleveien blir noe 
kortere, og dermed føre til en noe lavere skysskostnad. 
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Involvering av berørte parter 

Spørsmål om skolestruktur berører elever, foreldre og ansatte og de er derfor invitert til å 
komme med innspill. Administrasjonen avholdt 22., 23. og 29. april 2020 møter med 
foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU), elevrådene og ansatte på de involverte skolene. I 
invitasjonen til møtene ble det bedt om følgende innspill til utredningen: Hva er viktig å 
vurdere i utredningen med sikte på færre skoler i Nordre Ringsaker? Hvilke muligheter ser 
dere? Hvilke utfordringer ser dere? 

 

Elevrådene er opptatt av at skolen er en svært viktig møteplass, der de treffer venner, lærer 
seg å samarbeide og lærer seg å være sammen med andre mennesker. Alle elevrådene er 
enige om at det er fint at alle kjenner alle på skolen og har et godt forhold til hverandre. Det 
oppleves trygt. De setter stor pris på uteområdene og lekeplassene på sine skoler, og ønsker 
å få reparert rampa og basketballkurven, få større klatrestativ og flere «vinglepettere».  
Elevene uttrykker videre at de er fornøyd med skolene slik de er og spør om det må skje 
forandring. To av elevrådene er bekymret for bygda si, og usikre på hva som vil skje om 
skolen blir lagt ned. To av elevrådene kommenterer skoleskyss, og at det er viktig at elever 
ikke har lang reisevei til skolen.  

 

Trygghet og trivsel er også viktig for foreldre. At skolen ligger i nærmiljøet og har få elever, 
betyr at foreldrene kjenner personalet og at samarbeidet skole-hjem oppleves godt. Det er 
gode relasjoner mellom elever, lærere, foreldre og ledelse. Skolene og skoleanleggene er 
viktige i nærmiljøene, og kort og trygg skolevei betyr mye. De beskriver at det er gode 
utearealer, ballbinger, skiløyper, gapahuk, lett tilgang til naturen og muligheter for uteskole.  

 

FAU ved Fagernes og ved Åsen skoler har fått innspill fra foreldre som mener skolene er for 
små, og at det må endring til. De er opptatt av at det i små miljøer kan være vanskelig å finne 
venner som er lik seg sjøl og at en fort kan skille seg ut om en er litt annerledes. De har også 
erfart at det ved små skoler kan være vanskelig å få nok foreldre når de skal velge 
klassekontakter, arrangere dugnader og andre fritidsaktiviteter. Ett av innspillene fra FAU 
ved Fagernes skole er at de ønsker en større bygdeskole, og de vil ikke til Moelv skole. FAU 
ved Åsen skole har arrangert felles foreldremøte for barnehagen og skolen, der et flertall 
ønsker en større skole i Nordre Ringsaker. De vil verken til Moelv skole eller til Brøttum 
barne- og ungdomsskole.  

 

Ved alle skolene er FAU opptatt av at det skal være gode faglige resultater. Mange mener 
det er lettere å arbeide med faglig oppfølging når det er færre elever, og det oppleves at 
aldersblanding fungerer godt, både faglig og sosialt. Elevene blir godt kjent på tvers av trinn. 
FAU ved Lismarka skole mener at aldersblanding er en av grunnene til faglig gode resultater 
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ved deres skole.  

 

FAU ved Fagernes skole er samtidig litt bekymret for at det kanskje er enklere å tilrettelegge 
for god spesialpedagogisk oppfølging ved større skoler, slik at elevene slipper å bli tatt ut i 
andre fag for å få spesialundervisning i matematikk. De sier også at de ser behovet for at 
lærerne trenger et større faglig miljø og er glade for det samarbeidet som er etablert på 
tvers av skolene i dag.   

 

Ved alle skolene er FAU opptatt av at skolene må ha god kapasitet i Nordre Ringsaker, og 
stiller spørsmål om hva som skjer med antall elever ved en eventuell utbygging på Sjusjøen 
og et eventuelt sykehus i Moelv. De er opptatt av bygdesamfunnene og redd for 
konsekvensen av en skolenedleggelse når det gjelder nyetableringer av hus, arbeidsplasser 
og fritidstilbud. FAU ved Lismarka og Messenlia skoler påpeker at det finnes kommunale 
tomter som kunne vært markedsført bedre og at levende bygdesamfunn trenger skoler. De 
stiller følgende spørsmål: Hvor ønsker folk å bo om 10 år? Blir det mulig å bo på Sjusjøen? 
Hvem skal betjene fjellet, og hvor skal de bo? FAU ved Lismarka skole påpeker at området 
rundt skolen er kommunal eiendom og at det er gode muligheter for utbygging av skolen, 
særlig med tanke på boligutbygging i områdene Søre Ål og Røyslimoen. FAU ved Fossen 
skole forteller at det er generasjonsskifte på Fossen-feltet og at det kommer inn yngre 
familier.  

 

Flere foreldre gir uttrykk for at det er krevende med en pågående skolestrukturdebatt, og de 
håper saken får en rask og ryddig prosess. FAU ved flere skoler ønsker å beholde skolen sin, 
men ved en eventuell nedleggelse presiseres det viktigheten av at kommunen har en plan 
for hvor elevene skal flyttes, hva skolen skal brukes til og hvordan de skal ivareta bygdene 
som eventuelt mister skolen.  

 

I møtene med de ansatte deltok også hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og 
hovedverneombudet. Ved de fleste skolene var det avholdt klubbmøter i forkant og 
personalet var representert med tillitsvalgt, men også med mulighet til å komme med 
individuelle innspill. 

 

De ansatte påpeker at enkelte elever har det best i små grupper, og at det er viktig med 
trygg skolevei og mulighet for å gå til skolen. Flere påpeker at det er viktig med et mangfold 
av skoler i kommunen og at fådelte skoler bidrar til gode skolefaglige resultater. De ansatte 
ved Lismarka og Messenlia skoler viser til sine erfaringer med aldersblanding og mener 
prinsippet sikrer gode læringsresultater, og bør videreføres uavhengig av skolestørrelse.  
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På alle skolene er de ansatte opptatt av gode læringsresultater, de gir uttrykk for at dette er 
på plass og at det er god utvikling. De fleste mener skolen de arbeider ved bør opprettholdes 
og vil gjerne ta imot flere elever enn de har i dag. Flere ansatte ved Fagernes skole ønsker en 
større grønn naturbygdeskole. Ved Fossen skole stiller de ansatte spørsmål om det er 
tilstrekkelig kapasitet med en skole i Moelv by. 

 

De ansatte ved alle involverte skoler fremhever det kollegiale fellesskapet de har sammen 
med en av naboskolene. De opplever at det er en fordel med flere kollegaer og et større 
profesjonsfellesskap. Ved Åsen og Fagernes skoler opplever de ansatte at de har elever som 
har utfordringer med å finne venner på skolen, fordi det er for få elever. Et større miljø gir et 
større utviklingspotensial for elever og ansatte.  

 

Flere ansatte er bekymret for hva som vil skje med bygdesamfunnet om skolen forsvinner, 
og noen er bekymret for seg selv som ansatt. De ansatte ved Fagernes skole opplever sin 
arbeidssituasjon som usikker, både for elever og ansatte, og er opptatt av at prosessen må 
være ryddig og avklarende. Ved en eventuell sammenslåing er de tilsatte ved Åsen skole 
opptatt av at det må på plass en relasjonell og tydelig ledelse som evner å samordne ulike 
skolekulturer.  

 

Kvalitet i skolen til barnets beste 

Vurderingen av hva som er til barnets beste må sees i sammenheng med det skoletilbudet 
eleven får. Et kvalitativt godt skoletilbud som bidrar til gode mestringsopplevelser og 
læringsresultater, vil være til barnets beste. Tilgjengelig forskning viser at mange faktorer 
har innvirkning på skolekvalitet og elevenes læringsresultater. Skolekvalitet er sammensatt, 
men det ser ut til at tilgang på ulike ressurser, kvaliteten på skolens profesjonsfaglige 
fellesskap og relasjoner mellom menneskene i skolen har betydning:  

 

I skolens nye læreplan, «Fagfornyelsen» (UDIR) beskrives kompetanse som «å kunne tilegne 
seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente 
og ukjente sammenhenger og situasjoner».  En vet fra forskning at skolens tilgang på 
materiell, utstyr, rom og ulike læringsarenaer har betydning for skolekvalitet. Elevene bør 
delta i varierte aktiviteter som gir dem trening i å løse virkelige problemer og lete etter nye 
løsninger på teoretiske og praktiske problemer sammen med andre.  Skolene må kunne tilby 
elevene ulike verksteder og samhandlingsarenaer som støtter opp under læringsarbeidet.   

 

Det er også avgjørende at skolene tilbyr sterk tverrfaglig elevstøtte, at det eksisterer et 
profesjonelt og forpliktende samarbeid mellom skole og barnevern, PPT, samt 
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skolehelsetjeneste. Et slikt tverrfaglig samarbeid forutsetter at de ulike profesjonsutøverne 
kjenner hverandre, møtes fysisk og utvikler gode relasjoner. Kvaliteten på det tverrfaglige 
samarbeidet er avgjørende for at elever får rett hjelp til rett tid.   

 

Å være en del av skolens fellesskap er også avgjørende viktig for barns fysiske og psykiske 
helse. Positive relasjoner mellom elever og lærere støtter opp om elevenes læring. I gode 
skoler utøver lærere og skoleledere ledelse sammen, og læreres samarbeidsrelasjoner er 
sterke. Relasjonen mellom ansatte i skoler ser ut til å være viktig for skolens kvalitet.  Å 
utvikle profesjonelle samarbeidsrelasjoner og mangfoldige og positive relasjoner mellom 
elever forutsetter en viss størrelse på skoler. En er kjent med at det i små miljøer kan være 
vanskelig for elever å finne noen som er lik seg sjøl, og det er lett å kjenne seg annerledes.  

 

Lærerkompetanse har betydning for skolekvalitet. Fra 2014 stilles det krav om at de som skal 
undervise i norsk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet har minst 30 studiepoeng som 
er relevante for faget (forskrift til opplæringsloven §14-2). I tillegg til tradisjonelle skolefag er 
digital kompetanse, informasjonskunnskap, innovativ forståelse, kreativitet og 
samhandlingskompetanse sentrale kompetanseområder for fremtidens lærere. Ved flere 
skoler er det vanskelig å sikre en slik mangfoldig kompetanse, og det er særlig krevende for 
skoler med få lærerårsverk.   

 

Forskning viser at kvalitativt gode skoler etablerer kulturer der de ansatte bygger kunnskap 
sammen, undersøker eget arbeid, analyserer egne resultater og støtter hverandre i arbeidet 
med å utvikle profesjonell praksis. Et kjennetegn på skoler som oppnår gode resultater over 
tid er at lærere kjenner seg som en del av et slikt profesjonelt fellesskap og utvikler god 
praksis sammen. Et annet kjennetegn er at skolene er godt organisert med strukturerte 
møter for ansatte med møteplan og tema for møtene. Uavhengig av størrelse er det 
krevende å etablere slike profesjonelle fellesskap, og det oppleves ekstra krevende i skoler 
der det er en eller to lærere som har ett fag. I Ringsakerskolen finnes det fagseksjoner i 
engelsk med en lærer, og fagseksjoner i engelsk med ti lærere. Dette gir ulike forutsetninger 
for å kunne utvikle god språkundervisning sammen.   

Oppsummering 

I gjennomgangen av strukturendringen med sikte på færre skoler har en sett på den årlige 
innsparingen ved sammenslåing av skoler og behov for kapasitet til å ta imot nye elever i 
nordre Ringsaker.  En sammenslåing av Lismarka og Messenlia skoler med Brøttum barne- og 
ungdomsskole gir en årlig innsparing på 5,793 mill. kroner. Dersom Fagernes og Fossen 
skoler slås sammen med Moelv skole, gir det en årlig innsparing på 5,870 mill. kroner. 
Fratrukket merkostnad til skyssutgifter på kr 322.000 gir dette en årlig innsparing på 
11,341 mill. kroner. Det betyr at Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned. 
Dette er nødvendige grep for å sikre forsvarlige økonomiske rammer i Ringsakerskolen. 
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Dersom dette ikke gjennomføres, må tilsvarende innsparing foretas på andre områder innen 
VO30. Dersom Messenlia ikke legges ned, reduseres den årlige innsparingen totalt til 9,039 
mill. kroner. Ressursene til medbestemmelse ved skolene er framforhandlet gjennom egen 
avtale mellom Utdanningsforbundet og Ringsaker kommune. Ved nedleggelse av enkelte 
skoler vil denne ressursen fordeles til de øvrige skolene i kommunen. Totalt utgjør dette kr 
74.000. 

Lismarka, Messenlia, Fagernes, Fossen og Åsen skoler er alle skoler som er godt forankret i 
bygda og skoler som er godt kjent med en undervisningsform tilpasset få elever. For å sikre 
kapasitet framover og samtidig ivareta en profil med en bygdeskole i Ringsaker, vurderes 
opprettholdelse av Åsen skole som egen enhet. Det gir foreldrene mulighet til å velge Åsen 
skole dersom de ønsker at barnet skal gå på en mindre skole, gjerne med aldersblandet 
organisering av undervisningen. Det er i tråd med innspill fra flere FAU som ønsker en større 
bygdeskole. 

 

Det er viktig å sikre at skolene har kapasitet til alle elevene, samt til en vekst i elevtallet 10-
20 år framover. Dersom Åsen skole opprettholdes, er det kapasitet for en framtidig elevvekst 
ved Brøttum barne- og ungdomsskole og ved Moelv skole. Samlet har disse tre skolene 855 
elevplasser på 1. til 7. trinn. Med dagens elevtall på 765 elever i nordre Ringsaker er det rom 
for en elevvekst på 90 elever. I tillegg har Gaupen skole ledig kapasitet på 89 elevplasser. 
Totalt sett vil en ha 179 ledige elevplasser inkludert Gaupen skole. Det vurderes som 
tilstrekkelig. Fra 2014 har det vært åpnet for fast bosetting i fritidsboliger i kommunen. Så 
langt har det vært få søknader om flytting til fritidsbolig, og de som har søkt har 
hovedsakelig vært eldre voksne uten barn. Fast bosetting i flere hytter på Sjusjøen og 
Natrudstilen vurderes ikke å bidra til vesentlig elevvekst. På kort sikt ser en heller ikke for 
seg stor befolkningsøkning i Moelv.   

I gjennomgangen av skolestrukturen med sikte på færre skoler, har en fått innspill fra 
elevene, foreldrene og de ansatte. Både elever og foresatte sier at det er viktig med kort 
skolevei. Dersom det blir færre skoler, får flere elever lengre skolevei. Avstanden mellom 
Moelv skole og Messenlia skole er 26 km, og de fem skolene Fossen, Fagernes, Åsen, 
Lismarka og Messenlia ligger på denne strekningen. Avstanden mellom Messenlia skole og 
Åsen skole er 11 km, og mellom Messenlia skole og Brøttum skole er det 13 km. Til 
sammenlikning har flere elever i Ringsaker kommune tilsvarende reisevei til sine skoler. Fra 
Brumund til Fagerlund skole er det 7 km og fra Helgøya til Nes barneskole er det 11 km. 
Skolene har ikke fått tilbakemelding om at dette oppleves merbelastende for elevenes 
skolesituasjon.  

Ved å samle ressursene på tre skoler i nordre Ringsaker, Brøttum barne- og ungdomsskole, 
Åsen skole og Moelv skole, vil en ivareta barnas beste ved å sikre lærerkompetanse, rom, 
utstyr og tverrfaglig støtte på alle tre enhetene. Slik vil færre skoler også gi en framtidig 
kvalitet ved alle skolene. Noen av skolene innfrir ikke i tilstrekkelig grad opplæringslovens 
krav til lærerpersonalet om 30 studiepoeng for å kunne undervise i norsk, engelsk eller 
matematikk. Ved små skoler kan det i tillegg være utfordrende å sikre lærerkompetanse 
innen fag som mat og helse, musikk og kroppsøving. Det er avgjørende viktig for kvaliteten 
ved opplæringstilbudet at skolene har lærere med god og mangfoldig faglig kompetanse. Tre 
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skoleenheter gir mulighet for å kunne samle og utvikle lærerkompetanse og slik styrke de 
profesjonelle fellesskapene for ansatte.  

Alle skoler, uavhengig av størrelse, har elever som i perioder har behov for å arbeide i 
mindre grupper og har behov for særskilt tilrettelegging. Ved de store skolene er det flere 
elever med sammenfallende behov, og tilretteleggingen skjer i stor grad innenfor rammen av 
klassefellesskapet. Mange elever foretrekker å få tilrettelagt undervisning sammen med 
medelever og innenfor klassens fellesskap. Flere lærere på en stor gruppe elever, gir større 
rom for fleksibel organisering enn en lærer på en liten gruppe elever.  

Positive relasjoner mellom elever er viktig for elevene og skolens læringsmiljø. Noen elever 
finner venner i mindre grupper, mens andre elever har behov for å være i større grupper. 
Innspill fra foreldre og lærere tilsier at det for noen elever er vanskelig å finne venner fordi 
det er for få medelever, og erfaring fra søknader om skolebytte viser en tendens til å søke 
seg til en større skole.   

En del av den tverrfaglige støtten i skolen er skolehelsetjenesten. I følge nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste fra Helsedirektoratet, skal det tilbys 
somatiske undersøkelser, individuell veiledning og rådgivning til skolebarn og til foresatte. 
Det skal også tilbys oppfølging av psykisk helse. Helsesykepleier skal ha fast tilgjengelighet 
for elevene i skoletida. Med færre skoler er det mulig å gi elevene bedre skolehelsetjenester. 
Ved en større skole har helsesykepleier kontortid en til flere dager pr. uke, avhengig av 
elevtallet. For elevene gir det et lettere tilgjengelig tilbud i oppfølging av deres psykiske og 
somatiske helse. Forslaget til ny skolestruktur i nordre Ringsaker sikrer at helsesykepleier har 
økt tilstedeværelse for elevene ved Åsen skole. Både ved Brøttum og Moelv skoler vil det da 
være en helsesykepleier tilgjengelig for elevene store deler av skoledagen.   

Erfaringen fra tidligere sammenslåing av skoler i Brumund, Mauset, Helgøya, Nes og Gaupen 
tilsier at bygdesamfunnene som mister skolen sin opprettholdes, og at elever og foreldre er 
svært godt fornøyd med den nye skolen. De større skolene har stabilt gode læringsresultater 
og tall fra elevundersøkelsen viser stor grad av trivsel.   

Ved en sammenslåing av skoler er det viktig å sikre en forutsigbarhet for alle parter. Elevene 
vil være opptatt av hvilken skole de skal begynne på, samt når og hvordan det skal skje. Det 
vil derfor bli lagt gode planer for overgangen i samarbeid med elever og foreldre.  

 

Ved en endring av skolestrukturen vil tildeling av skoleplass for den enkelte elev være et 
enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, og elever vil få skoleskyss ut fra gjeldende 
retningslinjer. Ved sammenslåing av Brumund, Mauset og Fagerlund skoler, fikk elevene i en 
overgangsperiode tilbud om skyss til den skolen de ønsket å gå på, selv om dette ikke var 
nærskolen. Det søkes å tilrettelegge for en liknende ordning for elevene ved sammenslåing 
av skoler i nordre Ringsaker.  

De ansatte ga uttrykk for at de ønsket en forutsigbarhet i arbeidssituasjonen, og en vil i den 
videre prosessen sikre de ansattes rettigheter i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
Ringsaker kommune ønsker å beholde kompetansen til fast ansatte, og overgang til andre 
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skoler vil skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.  

 

Det er behov for å gjøre grundige vurderinger av bygningsmassen, og rådmannen kommer 
tilbake til gjenbruk og eventuelt salg av skolebygningene, enten i egen sak, i tertialrapport 
eller i budsjett/økonomiplan. 

 

Saken er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, jf. vedlegg. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Åsen skole, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete 
elevgrunnlaget. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 
de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

 

Rådmannen i Ringsaker, 25.5.2020 

 

 Jørn Strand  

 
 

 Anne Kari Thorsrud 
kommunalsjef 

 

 
03.06.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Forslag fremmet i møtet: 
Repr. Willy Kroken (AP) fremmet følgende forslag: 

1.  Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger 
mer tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak ovenfor). 

2.  Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte representanter 
for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene gjennomføres   august 2020. 
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3.  Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020.Repr. Erling Segelstad (AP) fremmet 
følgende forslag: 
Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende: 1. En nærmere redegjørelse for 
hvilken av  de 5 skolene som bør bestå.2. En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med 
små/ store skoler.3. Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, 
næringsutvikling m.m.Repr. Jon Rusten (AP) fremmet følgende forslag: 
Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om elevkapasiteten 
ved Moelv skole. Repr. Lene Kristine Eikeland (PP) fremmet følgende forslag: 
Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en 
eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innlandsstrategiens 
målsetting om levende bygder og grender.Votering: 

Forslag fremmet av repr. Willy Kroken, Ap, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av repr. Erling Segelstad, Ap, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av repr. Jon Rusten, Ap, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av repr. Lene Kristine Eikeland, PP,  ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer. 

 
 
 
 
 
Oppvekst - 016/20: 
Vedtak: 

1. Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger 
mer tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak ovenfor). 

2.  Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte 
representanter for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene 
gjennomføres   august 2020. 

3.  Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020. 
4. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende:  

1. En nærmere redegjørelse for hvilken av  de 5 skolene som bør bestå. 
2.  En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med små/ store skoler. 
3.  Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, 

næringsutvikling m.m. 
5.   Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om elevkapasiteten ved 
Moelv skole.  
6.   Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en eventuell 
nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innlandsstrategiens      målsetting om 
levende bygder og grender. 
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Tilleggsdokument: Skolestruktur i Ringsaker kommune 
 

1 Innledning 
Utvalg for oppvekst behandlet saken om skolestruktur ved sak 16/2020. Saken ble da utsatt for å få 

belyst flere problemstillinger. Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger mer 
tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak ovenfor).  

2. Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte representanter 
for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene gjennomføres august 2020.  

3. Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020.  
4. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende:  

1. En nærmere redegjørelse for hvilken av de 5 skolene som bør bestå.  
2. En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med små/ store skoler.  
3. Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, næringsutvikling 

m.m.  
5. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om elevkapasiteten 

ved Moelv skole.  
6. Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en 

eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innlandsstrategiens 
målsetting om levende bygder og grender. 
 

Det har vært gjennomført befaringer ved samtlige skoler i Nordre Ringsaker. Det har kommet fram 

flere spørsmål under befaringene og ellers underveis i prosessen. I nærværende dokument følger en 

opp vedtakspunktene fra sak 16/2020 og belyser de temaer som har blitt etterspurt.  

I en prosess med vurderinger av skolestruktur, kommer det fram mange ulike syn og vurderinger. Det 

kommer en god del påstander, som det er vanskelig for administrasjonen å kommentere, så lenge 

det er en politisk prosess. Det er gjennom saksframlegg og tilleggsdokument at en kan forsøke å gi et 

best mulig faktagrunnlag for de politiske vurderinger som må tas. Samtidig som en ønsker å gi et best 

mulig faktagrunnlag, er det også viktig å understreke at rådmannens utredninger neppe vil 

tilfredsstille alles ønsker, så lenge meningsforskjellene er så store i en sak. Det er rådmannens klare 

oppfatning at saksframlegget med dette tilleggsdokumentet skulle være tilstrekkelig som politisk 

beslutningsgrunnlag. 

2 Informasjon om kommunale planer og infrastruktur  

2.1 Innledning 
I vedtakets punkt 4.3, jf. sak 16/2020, er det bedt om «informasjon om kommunale planer/ 

infrastruktur i.h.t . boligvekst, næringsutvikling m.m.».  En har innledningsvis beskrevet hvordan 

boligutbyggingen og befolkningsveksten har vært de siste 20 år, og helt kort om næringsstrukturen. 

Deretter har en tatt for seg hver av bygdene og gitt en beskrivelse av status og planer.  

Det er viktig å bemerke at det aller meste av utvikling i kommunen skjer, og bør skje, i privat regi. 

Kommunen legger til rette for muligheter for utvikling gjennom blant annet kommuneplanens 

arealdel og andre arealplaner, samtidig som kommunen skal være handlekraftig og løsningsorientert 

i møte med private aktører som ønsker å skape vekst og utvikling. 
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2.2 Boligutbygging og befolkningsvekst i perioden 1990-2020 
Omfanget av ny boligutbygging gir et godt bilde av vekst. Der det bygges boliger, forutsatt at 

boligene omsettes, kommer vekst i form av nye innbyggere, eller det skjer en intern flytting av 

kommunens innbyggere. Det er derfor sett nærmere på boligutbygging fra 1990 og fram til i dag. 

Dette er fordelt på 10- og 5-årsperioder. Det gjøres oppmerksom på at oversikten viser 

byggesøknader og ikke igangsatte/ferdigstilte boliger. Det vil si at antall boenheter som er omsøkt, 

trolig er større enn reelt antall bygde boliger.   

Basert på utbyggingsstatistikk som er ført fra 1991 kan det settes opp følgende tabell som viser 

utbyggingen som har skjedd fordelt på tidligere kretsgrenser. Fossen inngår i tallene nedenfor i 

Moelv. En har ikke statistikk isolert sett for Fossen.  

Skolekrets 1991-2000 2001-2010 2011-2015 2016-2019 Totalt 

Fagernes 23 21 3 13* 60 

Åsen  20 14 2 1 34 

Lismarka 22 16 9 9 56 

Mesnali 23 29 2 10* 64 

Brøttum 69 65 41 17 192 

Nordheim 
(Ring) 

5 5 2 0 12 

Sum 162 150 59 27 418 

      

Moelv 275 217 95 273 860 

      

Totalt i 
kommunen 

1346 1360 809 1367 3882 

*Flere av de omsøkte boligene er ikke realisert 

Boligutbygging i de aktuelle skolekretsene i Nordre Ringsaker utgjør i perioden 418 enheter av totalt 

3882 for hele kommunen, dvs. ca. 10 % av boligene. 

Oversikten viser at det i perioden fra 1990 og fram til 2010 ble omsøkt relativt mange boliger i nordre 

del av Ringsaker. Dette var en periode hvor det generelt var stor byggeaktivitet i kommunen. Fra 

2011 og fram til i dag har byggeaktiviteten i nord blitt vesentlig redusert, med unntak av Brøttum 

som har opprettholdt et visst utbyggingsnivå. For perioden 2011-2015 går byggeaktiviteten generelt 

noe ned i kommunen, for så å skyte fart og doble seg i perioden 2016-2019. Dette gjelder imidlertid 

ikke bygdene i nord. Her forblir byggeaktiviteten lav. Dette antas å ha sammenheng med en sterk 

sentraliseringstendens den siste 8-10 års perioden.    

For å se på befolkningsutviklingen i Nordre Ringsaker har en inkludert kretsene Nordheim, Fagernes, 

Åsen, Messenlia, Lismarka og Brøttum. Per 1. januar 2020 hadde Nordre Ringsaker 4980 innbyggere. 

Det er en nedgang på 44 personer siden 1. januar 2000. Brøttum har i denne perioden økt 

innbyggertallet med 172, og Lismarka har hatt en økning på 7 innbyggere. De øvrige kretsene har 

hatt en nedgang: Fagernes (-70), Messenlia (-64), Nordheim (-59), Åsen (-33).  

2.3 Næringsstruktur 
Det er et variert næringsliv i Nordre Ringsaker, der mange ulike bransjer er representert. Jord- og 

skogbruk er en stor næring. Det er mange gårdsbruk, og skogbruket gir grunnlag for trelastindustri og 

varehandel. Reiselivet i fjellet generer stor omsetning og mange arbeidsplasser, særlig innen 

håndverksbedrifter og serveringsbransjen.   
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2.4 Beskrivelse og vurdering av infrastruktur mm. 

2.4.1 Fossen 
Fossenfeltet er et område i Moelv, i hovedsak bygd ut fra slutten av 1960-tallet. Skolen ble bygd i 

sammenheng med boligutbyggingen. Området er preget av tettest bebyggelse lengst ut fra sentrum, 

mens eneboliger og mer romslige tomter preger området nærmere sentrum. Det er 2-3 km ned til 

sentrum. Det bygges for tiden nye boliger i Fjølstadmarka, nordvest for skolen. I området rundt skole 

og barnehage ligger attraktive og til dels tilrettelagte friluftsområder. Servicetilbud og 

næringsvirksomhet er for øvrig begrenset i området.  

       

  

 Boligutbygging: Det ligger betydelig 

utbyggingskapasitet i Fjølstadmarka. 

Kostbar opparbeidelse av infrastruktur 

samt tinglyste heftelser som har vist seg 

vanskelig å avvikle, er grunner for at 

videre tilrettelegging av tomter lar vente 

på seg.  

Trafikksikkerhet: Det er godt utbygd 

gang- og sykkelveinett langs 

hovedvegene i Moelv fra boligområdene 

til skolene. Utover dette brukes 

boliggatene med blandet trafikk.  
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2.4.2 Næroset 
Næroset er et bygdesenter med dagligvarebutikk, barnehage, skole, forsamlingshus, 

regnskapskontor, frisør og hundebarnehage rundt vegkrysset i sørenden av Næra. Det er 

næringsaktivitet i Buvika, hvor Ringsaker Almenning har tilholdssted sammen med Moelv mekaniske 

verksted. Her er det godkjent et nytt område for næringsvirksomhet der ett område er regulert for 

utbygging av byggevareutsalg, men planene ble skrinlagt etter regulering. Det er bildemontering 

langs Nærosvegen. Kanalparken langs Næras utløp er et viktig samlingssted/utfartssted i Næroset. 

Næra som friluftsområde er viktig for bygda og regionen.  

   

  

 

Boligutbygging: To områder langs Nærosvegen er 

godkjent for boligutbygging med ca. 50-60 enheter 

med frittliggende boliger og mer konsentrert 

boligprosjekt. Utbyggingen er startet opp i ett av 

feltene.  

Trafikksikkerhet:  Det er fortau forbi butikken i 

Næroset, og vegvesenet skal skifte ut brua og sikre 

fortau også på denne. I tillegg er det i privat regi 

bygget en gruset turveg langs Åsmarkvegen på 

strekningen fra Kvernstubrua til Fagernes og videre til 

Buvika. Det er fortsatt uoversiktlig krysningspunkt ved 

Haga bruk med fartsgrense 80 km/t og uoversiktlig 

bakketopp. Det er stor trafikk på Åsmarkvegen, særlig 

i helgene. Deler av strekningen har belysning.  

Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til 

skolen, eller som følge av farlig skoleveg. Behovet for 

skoleskyss ble noe redusert ved bygging av turvegen.   
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2.4.3 Åsmarka 
Åsmarka er et bygdesenter med bebyggelse på hver side av en relativt trafikkert veg (fylkesveg 216). 

Stedet har skole, barnehage, kirke, forsamlingslokale og idrettsanlegg med fotballbane og 

lysløype/skiløyper, samt skytebane nærmere Næra. Målt i antall ansatte utgjør Foss Mekaniske 

Verksted og Kvarberg AS de største bedriftene. Foss Mekaniske verksted er i ferd med å flytte til 

Rudshøgda. Åsmarka kirke ligger mellom Næroset og Åsmarka. Områdene rundt Næra er viktige 

frilufts- og utfartsområder.    

 

 

 

 

 

Boligutbygging: Åsmarka har flere områder for 

boligutbygging. Det er gjort forsøk på å 

realisere boliger innenfor B84, B70, men 

planene har stanset opp av ulike grunner. 

Utover dette kan enkelt tomter bygges ut. 

Øvrige arealer må reguleres og tilrettelegges 

for utbygging.  

Trafikksikkerhet: Det er en kort strekning med 

gang- og sykkelvei gjennom tettstedet. Også 

her er det bygd turveg langs Åsmarkvegen 

nord for tettstedet til Åsetvegen. Det er 40 

km/t gjennom sentrumsområdet med farts-

humper. Ellers har Åsmarkvegen fartsgrense 

80 km/t. Sør for skolen er det ingen belysning 

og smal eller ingen vegskulder. 

En del elever har skoleskyss som følge av 

avstand eller farlig skoleveg.  Behovet for 

skoleskyss ble noe redusert ved bygging av 

turvegen.   
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2.4.4 Lismarka 
Lismarka er et spredtbygd bygdesenter rundt vegkrysset Lismarkvegen x Sjusjøvegen. Målt i antall 

ansatte er Team 1435 AS og Mesnali Bygg & Blikkenslager de største bedriftene med adresse 

Lismarka. Forsamlingslokalet Hagatun legger til rette for ulike fritidsaktiviteter og arrangement. 

Nærheten til arbeidsplasser og servicetilbud i Lillehammer og Ringsakerfjellet er positivt for Lismarka 

som bosted. Det ligger skytebane sørøst for bebyggelsen.   

 

 

Boligutbygging: Det er godkjente byggeområder 

som foreløpig ikke er tilrettelagt for utbygging. Det 

er lite etterspørsel etter tomter for utbygging.   

 

Trafikksikkerhet: Det er ikke gang- og sykkelveger til Lismarka skole. Lismarkvegen og Sjusjøvegen har 

fartsgrense 80 km/t. Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til skole eller som følge av 

farlig skoleveg.  
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2.4.5 Brøttum 
Brøttum er et bygdesenter med dagligvareforretning, kirke, skole, to barnehager, idrettsanlegg, 

sykehjem og forsamlingshus. Det er også helsestasjon, fysioterapi, skoletannlege og legekontor på 

Brøttum. Av næringsvirksomhet nevnes Non-stop Dogwear med 18 ansatte, med produksjon, lager 

og salgsvirksomhet. Sentrumsområdet er langstrakt med spredte boligområder både sørøst og nord/ 

nordvest for sentrum. Idrettsanlegget, Tømmermyra ligger ca. 1 km nord for sentrum uten gang- og 

sykkelveg forbindelse.  

 

 

Boligutbygging: Det foregår boligutbygging i Almslia (B78). Her er det tilgjengelige og attraktive 

tomter. Det ligger også utbyggingsmuligheter tettere på sentrumsområdet, men det forutsetter 

regulering og tilrettelegging for salg/utbygging. Boligområder nord for sentrum er vurdert for 

utbygging, men det er ikke tatt initiativ til utbygging.  
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Trafikksikkerhet 
Det er gang- og sykkelveg til Brøttum skole fra boligområdene som omkranser sentrum, det vil si 

langs Brøttumsvegen, Mæhlumsvegen, Sjusjøvegen og Holtevegen. Det er delvis gatebelysning på 

strekningene. 

Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til skole eller som følge av farlig skoleveg. En 

utfordring i Brøttum er at det ikke er gang- og sykkelvei langs Turistvegen (FV 213) til Brøttum 

idrettslag på Tømmermyra. Turistvegen har fartsgrense 80 km/t og ingen belysning. 
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2.4.6 Mesnali 
Mesnali er et forholdsvis konsentrert bygdesenter med kirke, skole, barnehage, butikk og ulike 

servicefunksjoner. Det er arbeidsplasser i Mesnali leirsted, Montebello senteret, Tyrili, Gausdal Land, 

Fjellved AS, Mesna Opplevelser og overnatting, snekkerverksteder, flere innen personlig 

tjenesteyting, samt at flere entreprenører med arbeidssted i Ringsakerfjellet er lokalisert her. 

Nærheten til fjellet, og  beliggenheten mellom Sør- og Nord Mesna gjør området attraktivt for 

friluftsliv.  

 

 

Boligutbygging: Mesnali er et sted med potensiale for utvikling og vekst. I tillegg til eksisterende 

arbeidsplasser vil aktiviteten i fjellet kunne generere flere arbeidsplasser og ny bosetting. Mesnali har 

god beliggenhet og fine kvaliteter.   
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Mesnali har godkjente byggeområder i kommuneplanen som er eid av Brøttum og Ringsaker 

Almenning, samt noe utbyggingsareal i privat eie.  Det har vært dialog med bl.a. Ringsaker Almenning 

som er interessert i utbygging av boliger for salg og for utleie. Områdene som er godkjent i 

kommuneplanen har ikke spesielt god beliggenhet, og det har vært vurdert andre områder for 

utbygging, med bedre kvalitet, sol og utsikt mot Mesna. Det er også sett på mulighetene for bygging 

av ny dagligvarehandel med boenheter for utleie i 2. etasje, samt ombygging av eksisterende Joker-

butikk til leiligheter for eldre. En anslår at det ligger til rette for utbygging av ca. 50 nye boenheter i 

nærmeste framtid. Mesnali har offentlig vann og avløp som dekker tettstedet.  

Det har vært stilt spørsmål om det omreguleres boliger til fritidsbebyggelse i Mesnali. Kommunen har 

ikke mottatt søknader slik bruksendring. Det er ingen kontroll med hvordan boliger blir annonsert for 

salg, og det er mulig at boliger har blitt annonsert som fritidsbolig uten at det er søkt om 

bruksendring, men en har ikke konkret kjennskap til at dette er gjort. 

 

 

 

 

  

Trafikksikkerhet 

Det er nylig bygd gang- og sykkelvei delvis 

gjennom og nord for sentrum langs 

Sjusjøvegen. Det er sikkert krysningspunkt 

fra boligområdene nord for fylkesvegen til 

skolen. Det er periodevis stor trafikk på 

fylkesvegen gjennom sentrum. Det 

planlegges å bygge gang- og sykkelveg fra 

sentrum og sørover mot ny 

dagligvareforretning ca. 1 km sør for 

sentrum.   

Noen elever har skoleskyss som følge av 

avstand til skole. 
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3 Konsekvensene av en eventuell nedleggelse av bygdeskoler 

3.1 Innledning 
I vedtakets punkt 5, jf. sak 16/2020, er det bedt om at «administrasjonen gjør en 

konsekvensutredning av en eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med f.eks. 

Innlandsstrategiens målsetting om levende bygder og grender.»  

Samfunnsmessige konsekvenser av en skolenedleggelse vil i stor grad avhenge av hvilke funksjoner 

skolen har hatt i lokalsamfunnet, og om det finnes alternativ til å fylle de samme funksjonene. Det 

har vært gjennomført en rekke studier om konsekvenser av skolenedleggelser. Det er også flere 

kommuner som har bestilt utredninger fra konsulentselskaper i forbindelse med skolestruktur. Mye 

av det som tidligere er gjort er oppsummert i en utredning om skolestrukturen i Stange kommune 

som Telemarksforskning gjennomførte i 2014, og mye av dette gjengis i det følgende. Rapporten er 

tilgjengelig i sin helhet på Telemarkforskning sin nettside: 
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/skolestruktur-i-stange-kommune/2559/ 

3.2 Innlandsstrategien 
Siden det i vedtaket spesifikt er nevnt Innlandsstrategien, redegjør en helt kort for Innlandsstrategien 

og hva som der sies om bygder/tettsteder. 

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok å sende Innlandsstrategien 2020-2024 ut på høring 

våren 2020, med siktemål om endelig vedtatt plan høsten 2020. Ringsaker kommune behandlet 

planen i formannskapets møte den 29.4.2020, ved f.sak 33/2020. 

I Innlandsstrategien er de langsiktige utviklingsmålene for Innlandet foreslått å være: 

· Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 
· Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder 
· At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

 
I strategien står det blant annet følgende om byer/tettsteder/bygder:  

Innlandet er både by og bygd, og vi skal bidra til at hele fylket utvikles på en god måte. For å få dette 

til er det viktig med godt samspill. (s. 13) 

Et innland med levende byer, tettsteder og bygder. Innbyggerne trives og har høy livskvalitet. I 

nabolaget bor det folk i alle aldersgrupper, og med forskjellig bakgrunn. Service-, velferds- og 

fritidstilbudet i nærmiljøet er godt. Aktive eldre bidrar som frivillige inn i lag og foreninger. Alle 

engasjerer seg og kjenner seg inkludert i samfunnet. (s. 14) 

3.3 Konsekvenser av en eventuell nedleggelse av bygdeskoler 

3.3.1 Skolens funksjon i lokalsamfunnet 
I Stortingsmelding nr. 21 «Hjarte for heile landet» (2005-2006), blir det trukket fram at skolen spiller 

en sentral rolle i lokalsamfunnene – som møteplass og arena for frivillig aktivitet og kulturformidling.  

En grunnlagsrapport for mulige skolenedleggelser i Steinkjer kommune fra 2012, trekker fram 

følgende funksjoner for skolen:  

 Inkludering av tilflyttere  

 Foreldre blir kjent med hverandre/ etablere samhold innad i foreldregruppa  

 Fritidsaktiviteter for barn og ungdom  

 Kultur- og idrettsaktiviteter for ulike aldersgrupper  

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/skolestruktur-i-stange-kommune/2559/
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 Uorganisert møteplass for barn, unge og voksne  

 Møtelokaler og arkiv/lager for lag og foreninger  

 Arrangementslokale  
 

Solstad (2008) og Rønning et al. (2003) peker på at lokalsamfunn og skole kan samhandle på ulike 

måter. De peker på fire ulike samfunnsfunksjoner skolen kan fylle i lokalsamfunnet: 

 Skolen som en utvida undervisnings- og omsorgsaktør  

 Skolen som lokalt bygde- og servicesenter  

 Skolen som sosialt fellesskap  
 Skolen som kulturbærer  

 

3.3.2 Skolen som møteplass 
Skolene kan være viktige møteplasser og er i mange tilfeller et naturlig samlingspunkt i 
lokalsamfunnet: for både barn og voksne, organisert og uorganisert aktivitet, møtevirksomhet og 
kulturaktiviteter (Pettersen et al. 2001, Steinkjer kommune 2012). Skolens betydning som sosial 
arena blir gjerne viktigere dess færre andre naturlige samlingspunkter det finnes i bygda (Pettersen 
et al. 2001). Rønning et al. (2003) peker på at skolen i bygdene har hatt en tett tilknytning til 
lokalsamfunnet fordi det er blitt arrangert ulike aktiviteter som 17. mai, juletrefester og ulike 
idrettsarrangementer. 
 

3.3.3 Skolen som identitetsskaper 
Skolen oppfattes av mange som en identitetsskaper og noe som senere får elevene til å ville flytte 

«hjem igjen» når de blir voksne. I en undersøkelse gjort av Hagen (1992) mener foreldrene at det er 

viktig at unge i bygda får gå på en lokal skole, slik at de får en forankring til hjemstedet, noe som i sin 

tur vil øke sjansen for at de flytter tilbake. Dette antyder at skolen spiller en viktig rolle i å forme 

identiteten til bygda. På den andre siden er det ikke sikkert at elevene har en positiv opplevelse av 

skoletida. Det kan oppstå negative assosiasjoner og følelser knytta til skolen og nærmiljøet, og 

hjemstedet kan bli nettopp den plassen en ikke ønsker å flytte tilbake til.  

Kvalsund (2009) mener at skoler må være stedsbevisste og ha et innhold som er forankret i lokal 

kultur, natur og næringsliv. Slik vil skolen være med på å forme identiteten til lokalsamfunnet, og 

dermed også bidra til at barna vil flytte tilbake til hjemstedet etter endt utdanning. De små skolene 

har, ifølge Kvalsund (2009) lettere for å ta i bruk lokalmiljøet på denne måten. 

3.3.4 Skolens betydning for bosetting 
Valg av bosted skjer ut fra en vurdering av ulike faktorer. Bo- og flyttemotivundersøkelsen (2008) 

viser at familie, arbeid og bolig er de viktigste flyttemotivene. Arbeid er blitt noe mindre viktig som 

flyttemotiv siden den siste store bo- og flyttemotivundersøkelsen i 1972, av ulike årsaker 

(høykonjunktur og flere valgmuligheter, bedre kommunikasjon og infrastruktur/flere kan pendle), 

men er fremdeles et framtredende motiv for å flytte. Også sted/miljø blir trukket fram som et viktig 

motiv både for å bli boende og for å flytte.  

I internasjonal forskning på flyttemotiv- og mønster blir et steds attraktivitet gjerne målt i boligpriser. 

Caroll & Sherer (2008) finner i en litteraturgjennomgang av 150 empiriske undersøkelser at det er 

sammenheng mellom god skolekvalitet og boligpriser. Dette er ikke nødvendigvis overførbart til 

Norge, hvor skoletilbudet hovedsakelig er offentlig og dermed (ideelt sett) jevnt over av samme 

kvalitet. Dette kan også være årsaken til at skoletilbud ikke blir tillagt så stor vekt i undersøkelser av 

flyttemotiv. 
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I følge nyere attraktivitetsteori (Vareide et al. 2013) er skole en av flere fysiske kvaliteter og tilbud 

som påvirker et steds attraktivitet. Eksempler på andre slike kvaliteter/tilbud kan være kulturtilbud, 

kafeer, parker og friluftstilbud m.m. Det er vanskelig å si i hvor stor grad skole, sammenlignet med 

andre kvaliteter/tilbud, påvirker attraktiviteten, og det er trolig andre elementer som påvirker mer 

enn skole. Foreløpige analyser i forbindelse med utvikling av en programteori for attraktivitet 

(Vareide et al. 2013) finner ikke noe som skulle tyde på at et sted øker attraktiviteten ved å 

opprettholde skoler, eller at sentralisering av skoler øker attraktiviteten. Sannsynligvis er det andre 

tjenester og tilbud vel så effektfulle dersom det er snakk om attraktivitet. 

Også utredningen Telemarksforskning har gjort for Stange kommune refererer til manglende støtte i 

forskningslitteraturen for at bygda dør dersom skolen legges ned. I bygder der småskoler legges ned 

er det gjerne utflytting, lite tilflytting og på sikt en stadig aldrende befolkning. Men en slik utvikling 

skyldes sjelden skolenedleggelse, men heller forhold knyttet til arbeidsmarkedet, næringsutvikling, 

befolkningssammensetning m.m. Når skolenedleggelse kommer på toppen kan en tenke seg at det 

kan forsterke en allerede påbegynt nedgang i befolkningen, men dette har en ikke funnet statistikk 

eller forskning som belegger.  

Nyere flyttemotivstudier i Norge og Norden viser at flytting domineres av sosiale og miljørelaterte 

motiv. Grunnskole og videregående skole er derimot ikke blant de viktigste motivene for å flytte til 

eller bli boende et sted.  

3.4 Befolkningsutvikling og sentralisering 
Innlandsstrategien peker på at utviklingen de siste tiårene tyder på økt mobilitet og økt urbanisering. 

Flere vil søke seg mot byer og tettsteder for arbeid og bosetting. Dette ser ut til å gjelde både 

regionalt, nasjonalt og globalt.  

SSB skriver i en artikkel fra 2018: Den innenlandske flyttingen i 2017 var i større grad sentraliserende 

enn flyttingen året før. Det innenlandske flytteoverskuddet i de mest sentrale kommunene var det 

fjerde største siden målingen startet i 1975 og økte med 9 prosent fra 2016, eller 700 personer, til i 

alt 8 400 personer. De mest sentrale kommunene var også de eneste kommunene med 

flytteoverskudd. De minst sentrale kommunene hadde størst flyttetap, etterfulgt av de mindre 

sentrale kommunene og de noe sentrale kommunene. De mest sentrale kommunene har hatt 

betydelig høyere innenlandsk flyttegevinst i årene 2015–2017 enn i årene 2008–2014. 

Ved SSBs befolkningsframskriving i 2020 ser en at sentraliseringen ventes å fortsette. SSB bemerker 

blant annet:  Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. Byene og områdene rundt vil få sterk 

befolkningsvekst i årene framover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang i 

folketallet. 

Befolkningsutviklingen i Innlandet viser at det er områdene rundt Mjøsa som har størst 

befolkningsvekst. Fylket som helhet har befolkningsnedgang. Flyttestrømmen går mot de mer 

sentrale strøkene, mens det er en klar nedgang i de mer perifere områdene. Dette er en trend man 

har sett en stund, men som åpenbart har blitt forsterket de seneste årene. Ved SSBs 

befolkningsframskriving i 2020 anslår de at Innlandet fylke vil ha en befolkningsnedgang fram mot 

2050. 

Den samme trenden ser en innad i kommunen. Veksten i folketallet er klart størst i Brumunddal, og 

en ser også god vekst i Moelv og i Furnes. Nord i kommunen og i området rundt Nes og Helgøya, er 

det befolkningsnedgang eller stagnasjon i folketallet.  

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=347377&sprak=no
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Totalt har folketallet i kommunen økt med 3252 personer siden år 2000, drøyt 75 % av denne 

veksten har kommet i Brumunddal. 

 
Befolkningsutvikling pr område 2000-2020 (SSB). 

Det er lagt ved en tabell som gjør det mulig å sammenlikne utviklingen i folketall i de ulike 

delområder i kommunen fra år 2000 og fram til i dag, jf. vedlegg 1. Det er i denne perioden lagt ned 

13 barneskoler i Ringsaker, samtidig som det er bygget flere større skoler. En har sett nærmere på 

befolkningsutviklingen i kretsene tilknyttet hver av de nedlagte skolene. Av statistikken kan en se at 

befolkningsutviklingen varierer fra krets til krets. En ser ingen klar sammenheng mellom endringen i 

folketall i de ulike kretsene og skolenedleggelse. En antar at hovedforklaringen til nedgangen i 

kretsene skyldes trenden med sentralisering. 

3.4.1 Furu skole 
Furu skole ble lagt ned i 2001. I Furu skolekrets var det 535 innbyggere i 2000. I 2020 er det 610 

innbyggere i samme krets. Det er en økning på 75 innbyggere i perioden. Økningen er kommet fra 

2005 og framover. Det er variasjoner fra år til år. 

 2000  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2017 2018 2019 2020 Utvikling 

Furu 535 … 550 552 558 558 559 568 577 … 603 594 617 610 75 
 

3.4.2 Hagelund, Solheim og Fredheim skole 
Hagelund, Solheim og Fredheim skole ble lagt ned i 2003.  

I Hagelund skolekrets var det 516 innbyggere i 2000. I 2020 er det 471 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 45 innbyggere i perioden. Det var en nedgang fra 2003 til 2004 før det stabiliserte 

seg i flere år på om lag 500 innbyggere. Resterende nedgang har kommet de to siste år. 

I Solheim skolekrets var det 618 innbyggere i 2000. I 2020 er det 572 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 46 innbyggere i perioden. Det var nedgang fra 2000 til 2005. Så var det økning fram 
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til 2009, da innbyggertallet var høyere enn ved inngangen til perioden. Deretter har det variert en 

god del før det fra 2015 har vært synkende. 

I Fredheim skolekrets var det 467 innbyggere i 2000. I 2020 er det 468 innbyggere i samme krets. Det 

er en økning på 1 innbygger i perioden. Innbyggertallet har variert i løpet av perioden. 

 2000  2003 2004 2005 2006  2012 2013 2014 2018 2019 2020 Endring 

Hagelund 516 … 515 488 481 508 … 500 499 489 500 479 471 -45 

Solheim 618 … 604 591 572 572 … 597 608 619 591 563 572 -46 

Fredheim 467 … 461 439 450 469 … 444 468 463 454 450 468 1 
 

3.4.3 Nordheim skole 
Nordheim skole ble lagt ned i 2004. I Nordheim skolekrets var det 523 innbyggere i 2000. I 2020 er 

det 467 innbyggere i samme krets. Det er en nedgang på 56 innbyggere i perioden. Det var nedgang 

fra 2001 til 2005, før det kom en økning igjen i 2006. Deretter varierte innbyggertallet rundt 500 

innbyggere fram til det har kommet en nedgang de siste tre år. Det var Montesorriskole på Nordheim 

i perioden 2004—2018. 

 2000  2004 2005 2006 2007  2013 2014 2015 2016  2019 2020 Vekst 

Nordheim 523 … 488 485 515 515 … 492 500 509 497 … 472 467 -56 
 

3.4.4 Brumund og Mauset skole 
Brumund og Mauset skole ble lagt ned i 2006.  

I Brumund skolekrets var det 548 innbyggere i 2000. I 2020 er det 539 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 9 innbyggere i perioden. Innbyggertallet har variert i løpet av perioden. 

I Mauset skolekrets var det 807 innbyggere i 2000. I 2020 er det 955 innbyggere i samme krets. Det 

er en økning på 148 innbyggere i perioden. Det var i begynnelsen av perioden variasjoner fra år til år. 

Økningen er kommet fra 2012 og framover.  

 2000 2001  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2018 2019 2020 Vekst 

Mauset 807 767 … 761 768 748 759 788 812 808 … 903 940 955 148 

Brumund 548 545 … 526 529 512 547 552 550 552 … 527 532 539 -9 
 

3.4.5 Årengen, Helgøya, Dæhli, Jølstad, Saugstad og Stavsjø skole 
Årengen skole ble lagt ned i 2007 og de øvrige skolene i 2008.  

I Årengen skolekrets var det 784 innbyggere i 2000. I 2020 er det 736 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 48 innbyggere i perioden. Nedgangen er kommet fra  2008 og framover. Det er 

variasjoner fra år til år. 

I Helgøya skolekrets var det 544 innbyggere i 2000. I 2020 er det 491 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 53 innbyggere i perioden. Fram til 2015 var det variasjoner i innbyggertallet og 

totalt sett noe økning. Fra 2016 har det vært nedgang. 

I Dæhli skolekrets var det 785 innbyggere i 2000. I 2020 er det 724 innbyggere i samme krets. Det er 

en nedgang på 61 innbyggere i perioden. Det var nedgang fra 2002 fram til 2008. Deretter var det 
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økning fram til 2013, da innbyggertallet var høyere enn ved inngangen til perioden. Fra 2014 har det 

vært nedgang. 

I Jølstad skolekrets var det 601 innbyggere i 2000. I 2020 er det 604 innbyggere i samme krets. Det er 

en økning på 3 innbyggere i perioden. Innbyggertallet har variert i løpet av perioden. 

I Saugstad skolekrets var det 622 innbyggere i 2000. I 2020 er det 549 innbyggere i samme krets. Det 

er en nedgang på 73 innbyggere i perioden. Nedgangen var i begynnelsen av perioden, fram til 2005. 

Deretter var det en økning og variasjoner før en i 2020 er på om lag samme nivå som i 2005.  

I Stavsjø skolekrets var det 928 innbyggere i 2000. I 2020 er det 1016 innbyggere i samme krets. Det 

er en økning på 88 innbyggere i perioden. Det har vært en gradvis økning gjennom perioden, 

inkludert enkelte år med nedgang. 

 2000 2001  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2019 2020 Vekst 

Årengen 784 769 … 788 734 738 723 734 725 739 731 … 727 736 -48 

Helgøya 544 568 … 540 549 537 530 546 542 550 555 … 496 491 -53 

Dæli 785 795 … 715 766 762 783 783 797 770 767 … 738 724 -61 

Jølstad 601 638 … 614 604 603 607 605 606 607 608 … 609 604 3 

Saugstad 622 575 … 565 557 536 544 558 560 578 566 … 556 549 -73 

Stavsjø 928 954 … 950 
 

954 979 989 1010 1014 1024 1032 … 1003 1016 88 
 

3.4.6 Skolekretsene i nordre Ringsaker 
Skolekretsene som inkluderes i omtalen av Nordre Ringsaker inkluderer Nordheim, Fagernes, Åsen, 

Messenlia, Lismarka og Brøttum. Samlet sett hadde disse kretsene, som tidligere nevnt, en nedgang 

på 44 personer i perioden 2000–2020. Fagernes skolekrets hadde den største nedgangen med 70 

færre innbyggere. Nordheim hadde en nedgang på 56 innbyggere, Messenlia en nedgang på 69 

innbyggere og Åsen en nedgang på 33 innbyggere. Brøttum har derimot hatt en økning i folketallet 

på 172 innbyggere i denne perioden, og Lismarka har hatt en økning på 7 innbyggere.  
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4 Fordeler og ulemper med små/store skoler 

4.1 Innledning 
I vedtakets punkt 4.3, jf. sak 16/2020, er det bedt om «En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper 

med små/ store skoler».  

Kunnskapssenteret for Utdanning presenterte nylig internasjonal forskning om sammenhenger 

mellom klassestørrelse og læringsutbytte. I flere land har en valgt å redusere størrelsene på klassene 

som et utdanningspolitisk tiltak for å øke elevers læringsutbytte. Resultatene fra forskningen viser en 

liten positiv effekt for lesing, men en negativ og statistisk ikke-signifikant effekt for matematikk. 

Konklusjonen er at det er uklart om reduserte klassestørrelser kan være en fordel eller en ulempe for 

elevers læring (https://www.uis.no/article.php?articleID=140901&categoryID=27140). Forskningen 

slår slik sett fast at det er liten eller ingen direkte sammenheng mellom skolekvalitet og 

skolestørrelse, målt i elevers læringsutbytte. Det finnes gode og mindre gode skoler – i alle størrelser.  

I saksframlegget beskrives skolekvalitet som sammensatt av skolens tilgang på ulike ressurser, 

kvaliteten på skolens profesjonsfaglige fellesskap og kvaliteten på relasjonene mellom menneskene i 

skolen. I dette tilleggsdokumentet presenteres fordeler og ulemper ved store og små skoler vurdert 

opp mot forutsetninger for å bygge profesjonelle fellesskap og gode relasjoner, samt tilgang på ulike 

ressurser. 

4.2 Forutsetninger for relasjonsbygging for elever 
Elevenes trivsel i Ringsakerskolen er gjennomgående god, uavhengig av skolestørrelse. Resultater fra 

elevundersøkelsen viser variasjon innenfor skolene og mellom skolene. Over år kan en se særlig stor 

variasjon hos de små skolene, noe som kan forklares med at det er få som svarer, og at ett svar 

derfor får stor betydning for gjennomsnittet. I Nordre Ringsaker framstår Brøttum skole som den 

skolen som har høyest trivsel blant elevene over tid. 

I saksframlegget vises det til at det å kjenne seg annerledes, eller å ikke finne venner, ofte oppgis 

som grunn for å søke seg fra en mindre til en større skole. Utover disse opplysningene kan en ikke si 

noe entydig om fordeler eller ulemper for relasjonsbygging knyttet til om skolen er stor eller liten. 

Dette vil nok i stor grad være individuelt, og elever vil oppleve dette ulikt. 

4.3 Tverrfaglig støtte som ressurs 
I skolehverdagen er læreren den viktigste voksne for elevene, men noen barn og familier har i 

perioder behov for forsterket voksenstøtte. Skolens helsesykepleier har ansvar for å drive 

helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. 

Helsesykepleier skal bidra til å fremme elevenes helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere 

egne ressurser og styrker. Helsesykepleier er en sentral aktør i kommunens helsetjeneste, og 

samarbeider med barnet, foreldrene og andre instanser, for eksempel PPT, BUP og barnevern.   

Ved små skoler kan dette arbeidet fungere godt fordi alle kjenner alle og avstanden mellom de 

voksne er kort. Samtidig kan nære relasjoner og god kjennskap til hverandre være krevende i saker 

som omhandler psykisk og fysisk helse, oppvekst, samliv, hjemmeforhold og sosiale nettverk. Det er 

også en utfordring for små skoler at helsesykepleier er lite til stede og at mye av helsesykepleiers tid 

brukes til transport til og fra skolen. Ved Messenlia skole er det 10 %, ved Lismarka, Åsen, Fagernes 

og Fossen er det 15 %, ved Brøttum 75 % og ved Moelv ungdomsskole 80 % stilling for 

helsesykepleier. Å samle helsesykepleierressursen på færre skoler vil gi elevene bedre tilgang til 

denne tjenesten. 

https://www.uis.no/article.php?articleID=140901&categoryID=27140
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Skoler som har helsesykepleier til stede flere dager per uke og egne sosiallærere/sosialrådgivere, 

styrker organisasjonens kapasitet til å støtte elever i krevende livssituasjoner. Samarbeidet med PPT, 

BUP og barnevern krever tid og kompetanse. Skoler med et bredere erfaringsgrunnlag utvikler 

formålstjenlige strukturer og kompetanse for samarbeid, og sikrer i større grad elevene tverrfaglig 

støtte. 

4.4 Skoleledelse som ressurs 
I overordnet del av læreplanen presiseres det at det profesjonelle samarbeidet ved skolene 

forutsetter god ledelse. God skoleledelse forutsetter igjen ledelsesfaglig legitimitet og god forståelse 

av utfordringer lærerne og andre ansatte står overfor. 

Skolelederrollen er endret de siste årene. Kravet til dokumentasjon og resultater har økt vesentlig, og 

skoleleder er i større grad ansvarliggjort for elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Leder-

kompetanse og lederkapasitet er viktig for å sikre at skolene utvikler seg som lærende organisasjoner 

som løser sitt samfunnsoppdrag på en profesjonell måte.  

Ved tilsettinger av nye skoleledere forventes det lederutdanning på mastergradsnivå, og mange av 

skolelederne i Ringsaker har de siste årene tatt rektorskolen eller annen relevant lederutdanning. 

Erfaringen tilsier at det er det er relativt få søkere til utlyste skolelederstillinger og at det er behov for 

å legge til rette for gode profesjonsfellesskap for skoleledere på kommunenivå. Dette gjelder særlig 

for ledere ved de små skolene som ofte er alene om å utføre alle typer skolelederoppgaver.  

Mange av oppgavene en skoleleder må gjøre er uavhengig av skolestørrelse, og på større skoler har 

en lederteam som kan fordele oppgaver seg imellom og utvikle ulik lederkompetanse.  

4.5 Økonomi / driftsrammer som ressurs 
Skolenes driftsbudsjett for 2020 varierer fra 11,6 mill. kroner til 51,7 mill. kroner. Fordelingen gjøres i 

hovedsak ut fra antall elever ved den enkelte skole. I utgangspunktet har alle skoler derfor like 

mange kroner til innkjøp av læremidler og utstyr per elev. Men i mange tilfeller får elever ved større 

skoler et rikere tilbud av læremidler og pedagogisk utstyr i form av antall bøker på skolebiblioteket, 

utstyr i musikkundervisningen, kroppsøvingen, teknologi og naturfaglig utstyr. En god del av en 

skoles utstyr kan brukes av flere elever over tid og etter behov. På den måten har en stor skole større 

økonomisk handlingsrom enn de små.  

Samtidig ser en at ved små skoler er det godt med fysisk plass, de er ofte bygd for flere elever enn de 

har. Det varierer hvor godt utstyrt disse skolene er med spesialrom, men de har ofte romslige 

uteområder og god tilgang til natur/friluftsområder. Dette gir muligheter for allsidige 

kunnskapsopplevelser. 

4.6 Profesjonelle fellesskap 
I ny overordnet del av læreplanverket forventes det at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap 

der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin 

praksis. Mye kompetanseutvikling i skolen har handlet om å skolere lærerne med tanke på å oppnå 

den kompetanse som anses nødvendig for at elevene skal få forventet læringsutbytte. Å sende 

lærere på kurs har ikke hatt forventet effekt, og det stilles derfor i ny læreplan større krav til det 

lokale utviklingsarbeidet, der lærere og ledere driver praksisrettet utviklingsarbeid sammen.  

For å styrke disse profesjonsfellesskapene har nasjonale myndigheter de siste årene finansiert og lagt 

til rette for videreutdanning for lærere, og utvikling av lærerspesialistordninger. Lærere som tar 

utdanning og jobber som lærerspesialister forutsettes å bidra inn i sine profesjonsfellesskap, dele og 

bruke kunnskapen sammen med sine kollegaer. Lærernes læring skjer på skolen, i klasserommet, 
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sammen med kollegaer. I overordnet del heter det at: lærere som i fellesskap reflekterer over og 

vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god 

pedagogisk praksis. Dette må gjøres med utgangspunkt i både profesjonens kunnskapsgrunnlag og 

grunnopplæringens verdigrunnlag. 

Ressursene i profesjonsfellesskapet er lærerne. Forutsetningene for å bygge kunnskap sammen er 

større i skoler med flere lærere, fordi kunnskapsgrunnlaget vil være bredere og mer mangfoldig. 

Flere lærere vil være i utdanning og det er rom for flere lærerspesialister. Etablering av fagseksjoner, 

der faglærere jobber med utvikling av sine fagplaner og undervisningsopplegg, er enklere å få til i 

større skoler. 
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5 Informasjon om elevkapasiteten ved Moelv, Brøttum og Åsen skole 

5.1 Innledning 
I vedtakets punkt 5, jf. sak 16/2020, er det bedt om at «administrasjonen i utredningen gir nærmere 

informasjon om elevkapasiteten ved Moelv skole». Det har i prosessen også kommet fram spørsmål 

om kapasiteten ved Brøttum skole. En redegjør nærmere for kapasiteten ved begge skoler, samt ved 

Åsen skole. Det er også tatt med vurderinger av framtidig kapasitetsbehov knyttet til etablering av et 

nytt sykehus ved Mjøsbrua.  

5.2 Moelv skole 
Den totale kapasiteten ved Moelv skole er 500 elever, inklusive rehabiliterte lokaler fra nedlagt 

avdeling ved Ringsaker videregående skole. 

Eksempel: Elevtall ved Moelv skole, skoleåret 2020/2021 med elever fra Fossen og Fagernes. 

Skole 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Elevtall 

 Fødselsår 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

Moelv 42 30 40 48 49 73 75 357 

Fossen 13 8 8 14       43 

Fagernes 7  3  8  4  5  10   7  44  

Sum 62  41  56  66   54 83  82  444  

Elevtall pr. 14.08.2020 
 

Tabellen over viser at det er mange elver på 6. og 7. trinn ved Moelv skole ved skolestart høsten 

2020. Det er mye større elevkull disse to årene enn hva en har ellers. Elevtallet er langt lavere for 1.-

5. trinn, der gruppene varierer mellom 30 og 49 elever.  

 

Skolens baser består av 2 klasserom, 1 baserom og 2 grupperom, med tilhørende garderober. 

Klasserommene er 66 m2, og garderobene ivaretar elevgrupper på 60 elever pr trinn. I 2 av 7 baser er 

ett klasserom 72 m2 og det er utvidet med garderobeplass til 75 elever. Det vil si at basen har 1 

klasserom på 66 m2 og 1 klasserom på 72 m2. I G-bygget er det 3 klasserom og 2 grupperom. 

Inneværende skoleår benytter 6.trinn klasserom og grupperom i G-bygget, og 7.trinn benytter 3 

klasserom på 66 m2. I tillegg kan spesialrom omgjøres til klasserom ved behov.  

Det er i dag møblert for 42 lærerarbeidsplasser på Moelv skole. 39 av disse benyttes per i dag. Det er 

mulig å legge til rette for flere lærerarbeidsplasser ved behov, da det er flere rom som kan omgjøres 

til lærerarbeidsplasser. 

Ved inngangen til skoleåret 2020-2021 er det totalt 357 elever ved skolen. Medregnet elevene fra 

Fossen skole og Fagernes skole ville elevtallet vært 444. Enkelte av elevene fra Fagernes skole vil ha 

Åsen skole som nærskole, og et samlet elevtall ville derfor kunne blitt noe lavere.  

 

Fra Folkeregisteret er det mulig å hente ut barnetall for kretsene Kilde, Skarpsno og Fagernes for 

skoleårene framover. Disse tallene inkluderer også elever som tilhører Fossen skole.  

Framtidig elevtall Moelv skole, inkludert elever fra Fossen og Fagernes skoler. 

Skolekrets / Skole Kilde Skarpsno Fagernes Sum 

1.trinn 2019 29 8 4 41 

1.trinn 2020 30 19 14 63 
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1.trinn 2021 28 11 14 53 

1.trinn 2022 24 13 5 42 

1.trinn 2023 24 17 11 52 

1.trinn 2024 25 11 13 49 

1.trinn 2025 25 15 6 46 

Sum elever høsten 2025 185 94 67 346 
Kilde: Folkeregisterets barnetall for Kilde, Skarpsno og Fagernes skoler, inkludert elever fra Fossen skole.  

Tabellen viser at elevkullene framover vil ligge på mellom 40 og 50 elever hvis en inkluderer elevene 

fra Fossen og Fagernes skoler. Prognosene viser at Moelv skole, inkludert elever fra Fossen og 

Fagernes, totalt vil ha 346 elever i 2025. Med kapasitet på 500 elever, vil det være god plass på 

Moelv skole selv ved stor tilflytting. 

5.2.1 Etablering av et sykehus ved Mjøsbrua 
By- og regionforskningsinstituttet NIBR utarbeidet i 2019 en rapport på oppdrag for Ringsaker 

kommune, der de analyserte samfunnsutviklingen. Rapporten skal brukes i arbeidet med rulleringen 

av kommuneplanens samfunnsdel. 

I rapportens kapittel 5 tar de for seg befolkningsframskriving i kommunen under ulike forutsetninger 

og scenarier. Ett av scenariene er befolkningsutviklingen i kommunen dersom en får nytt storsykehus 

i Moelv. Dersom all sykehusaktivitet i Innlandet flytter til Moelv vil det representere omtrent 6.000 

arbeidsplasser. I tillegg kan en regne med vekst i andre næringer tilsvarende en vekst på ytterligere 

omtrent 1.300 arbeidsplasser. I dag er det omtrent 14.000 arbeidsplasser i kommunen som helhet, så 

det vil innebære en betydelig økning. Det er sannsynlig at de fleste nye stillinger må dekkes opp 

gjennom innflytting eller innpendling. 

Dersom de fleste ansatte på et framtidig sykehus velger å pendle, vil det innebære små effekter på 

befolkningsutviklingen. Dersom de fleste velger å flytte til kommunen, vil det åpenbart ha mye å si 

for folketallet i kommunen. Ved en eventuell sykehusetablering er det mest realistisk at en økt 

innflytting vil skje gradvis over tid, og det vil slik sett kunne ta mange år fra et sykehus er ferdig 

bygget før en vil se merkbare utslag på elevtallet i skolen. Dette skyldes at man antar at mange av de 

som vil jobbe ved et slikt sykehus allerede er bosatt i regionen (jf. Asplan Viaks samfunnsanalyse fra 

2017).  

5.3 Brøttum skole 
Brøttum barne- og ungdomsskole har plass til totalt 425 elever, fordelt med 245 elever på 

barnetrinnet og 180 elever på ungdomstrinnet. 

Elevtall ved Brøttum skole, skoleåret 2020/2021 med elever fra Lismarka og Messenlia. 

Skole 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Elevtall 

 Fødselsår 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

Brøttum 22 13 26 19 24 27 23 154 

Lismarka 3 10 8 10 12 6 3 52 

Messenlia 4 4 7 2 11 4 8 40 

Sum 29 27 41 31 47 37 34 246 
Elevtall pr. 14.08.2020 

 
Folkeregisterets barnetall for skolekretsene Brøttum, Lismarka og Messenlia, er framstilt i tabellen 

nedenfor.  
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Framtidig elevtall Brøttum barneskole, inkludert elever fra Lismarka og Messenlia skoler. 

Skolestart/Skole  Brøttum 
 

Lismarka Mesnali Nordheim Sum 

1.trinn 2019 13 8 4 3 28 

1.trinn 2020 18 5 4 9 36 

1.trinn 2021 14 8 5 2 29 

1.trinn 2022 11 6 6 8 31 

1.trinn 2023 12 9 9 3 33 

1.trinn 2024 17 10 5 2 34 

1.trinn 2025 15 7 6 4 32 

Sum elever høsten 2025 100 53 39 31 223 
Kilde: Folkeregisterets barnetall  

Tabellen viser at elevkullene framover vil ligge på rundt 30 elever hvis en inkluderer elevene fra 

Mesnali og Lismarka skoler. En antar at noen av disse elevene vil gå på Åsen, men det vil uansett 

være plass til alle elevene på Brøttum skole. Prognosene viser at barnetrinnet på Brøttum skole, 

inkludert elever fra Mesnali og Lismarka skoler (og Nordheim krets), totalt vil ha 223 elever i 2025, 

mens kapasiteten er 245 elever. 

5.4 Åsen skole 
Åsen skole har 90 elevplasser. Dette innebærer at ca. 12-13 barn hvert år kan tilbys skoleplass ved 

Åsen skole. Skoleåret 2020/2021 er det 57 elever på Åsen skole. Folkeregisterets tall tilsier at det i 

2025 vil være 42 elever ved Åsen skole. 

5.5 Samlet kapasitet Nordre Ringsaker 
Med Brøttum skole, Åsen skole og Moelv skole vil det være en samlet kapasitet på 835 elever på 

barnetrinnet i Nordre Ringsaker. I 2025 vil det ut fra Folkeregisterets tall være 611 elever i dette 

området. Dette tilsier en ledig elevkapasitet på 224 elever. 

Elevene vil få tilbud om skoleplass på det som er deres nærskole. Hvis nærskolen ikke lenger har ledig 

kapasitet til å ta imot flere elever på trinnet, tilbys elevene plass ved den nærmeste skolen med ledig 

kapasitet. Dette ser imidlertid ikke ut til å være særlig aktuelt de nærmeste årene, da det ser ut til å 

være god kapasitet ved alle de tre skolene. 
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6 En nærmere redegjørelse for hvilke av de 5 skolene som bør bestå 
I vedtakets punkt 4.1, jf. sak 16/2020, bes det om «en nærmere redegjørelse for hvilken av de 5 

skolene som bør bestå».  

Elevtallsprognoser for Nordre Ringsaker tilsier at det er mulig å få plass til alle elevene fra de fem 

skolene på Moelv skole og Brøttum skole. Dette forutsetter en befolkningsvekst på samme nivå som i 

dag og full utnyttelse av skolenes romkapasitet. For å sikre god kapasitet på skolene i Nordre 

Ringsaker foreslås det derfor å opprettholde én av skolene, Åsen skole, i tillegg til Moelv og Brøttum.  

Valg av Åsen skole begrunnes med utgangspunkt i geografisk plassering. Åsen skole ligger midt 

mellom Moelv og Messenlia og vil være aktuell nærskole for noen elever fra Fagernes og noen elever 

fra Messenlia/Lismarka i tillegg til dagens Åsen-elever. Den ligger 7 km fra Fagernes skole, 9,5 km fra 

Lismarka og 11 km fra Messenlia skole, noe som innebærer ca. 15 minutter ekstra busstur hver vei 

for noen elever.  

Skolekvalitet er sammensatt av mange faktorer, og den varierer over tid. Alle skoler har styrker og 

utfordringer, uavhengig av skolestørrelse. Dette er derfor ikke vektlagt i valg av skole. En har heller 

ikke vurdert bygdas egenart, eller satt bygdene opp mot hverandre i vurderingen av hvilken skole 

som bør bestå. Det er i kapittel 2 redegjort for konsekvenser av nedleggelse av bygdeskoler, og det 

framgår der at det er vanskelig å finne støtte i forskningslitteraturen for at skolen har avgjørende 

betydning for bosetting, arbeidsplasser og utvikling av bygdene. 

I saken er det dermed lagt til grunn at elevene i Nordre Ringsaker ikke skal ha for lang skolevei til en 

av tre likeverdige skoler i skolekretsen.  

Det vises for øvrig til saksframlegget for mer informasjon. 
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7 Oppklaringer av ulike forhold som ønskes belyst 

7.1 Innledning 
Det har kommet flere ulike synspunkter og spørsmål underveis i prosessen. En svarer her opp de 

temaer som ikke er belyst ellers i tilleggsdokumentet. 

7.2 FDV-utgifter og renholdsutgifter 
Det er stilt spørsmål ved hvorfor det ikke er lagt inn økte FDV-utgifter og renholdsutgifter på Brøttum 

og Moelv skole som følge av økning i antall elever. Dette er fordi disse utgiftene er de samme 

uavhengig av antall elever på skolen. Bygningsmassen er den samme, og det er samme areal som skal 

rengjøres, vedlikeholdes og varmes opp. Renholdsressurser blir kalkulert ut fra antall kvadratmeter, 

møbleringstetthet samt type materialer på møbler. Det er imidlertid lagt inn økt ledelsesressurs, 

merkantilressurs og økt bemanning på SFO på Brøttum skole i forbindelse med skolestruktursaken. 

7.3 Ombygging av videregående skole og investeringsbehov ved Moelv skole 
Det har kommet ulike henvendelser vedrørende ombyggingen av videregående skole og hvilke 

investeringsbehov det vil være for at skolen skal kunne ta imot elever fra Fossen og Fagernes. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2018 i k.sak 82/2018 «Budsjett og handlingsprogram med 

økonomiplan 2019-2022». I handlingsprogrammet går det fram at Moelv skole har behov for å øke 

kapasiteten for antall elever, i første omgang for 5.-7.trinn. Bygningene til tidligere Ringsaker 

videregående skole, ligger rett inntil Moelv skole og den nye Moelvhallen. I budsjettet ble det derfor 

lagt til rette for at disse lokalene kan tas i bruk som undervisnings- og møterom. Dette vil gi Moelv 

skole en økt fleksibilitet ved store elevkull på mellomtrinnet, samtidig som det vil øke skolens 

kapasitet til å ta imot flere elever.  Dette er bakgrunnen for ombyggingen av Ringsaker videregående 

skole. Rådmannen sier i samme handlingsprogram at en vil komme tilbake til en samlet løsning for 

skolebygg i Moelv i egen sak om prioriteringsplan for større skoleinvesteringer. Videre vedtok 

kommunestyret i møte 18.12.2019 i k.sak 082/2019 «Budsjett og handlingsprogram med 

økonomiplan 2020-2023», og det ble fattet følgende vedtak:  

 
«Skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali 
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til 1. oktober 
2020. Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, 
ansatte, elever og foreldre.» 

 

Med de investeringer som er gjort i det som nå er benevnt som G-bygget (tidligere videregående), er 

det ikke behov for ytterligere investeringer i bygningsmassen ved Moelv skole i overskuelig framtid. 

Slik det vises i kapittel 4 vil det være god kapasitet ved skolen framover. Det er ingen gjenstående 

arbeider i G-bygget utover utvendig maling. 

7.4 Uteområdet på Moelv skole 
Normen for uteområdet ved en skole tilsier et minimumsareal på 15.000 kvm. for skoler med 300 

elever. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 kvm. For en skole med 500 elever bør 

uteområdet dermed være minst 20.000 kvm. Ved Moelv skole er aktivt uteområde på 25.800 kvm. 

Det er slik sett god plass for elevene. Elevene ønsker seg flere områder tilrettelagt for ulike 

aktiviteter og ballspill, men det er ikke plassmangel. Når friminutt avvikles til ulike tider, er dette gjort 

fordi en har sett nytten i at det er lærere som kjenner elevene som har tilsyn i friminuttet, og at en 

da kan utnytte arealene bedre.  
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7.5 Leie av paviljong, kjøp av moduler og utgifter til gymsal på Fagernes skole 
Leie av midlertidig paviljong på Fagernes ble vedtatt 17.6.2015 i k.sak 45/2015. Det ble der også 

vedtatt rehabilitering av gymsal, riving av eksisterende garderober og en løsning der innleide 

garderober i det nye modulbygget brukes til gymsalen. 

Leien av paviljongen på Fagernes er 1,834 mill. kroner + mva for 2020. Budsjettet for 2021 settes opp 

med utgangspunkt i budsjett 2020, hvor leie av paviljong Fagernes skole ligger inne med 1,834 mill. 

kroner. Demonteringen av paviljongen er lagt inn med en utgift på 1,081 mill. kroner. Det er da 

forutsatt at alle leide moduler leveres tilbake. Etterbruk av anleggene er det ikke tatt stilling til per i 

dag. Eventuelle engangsutgifter i forbindelse med demonteringen av paviljongen eventuelt å kjøpe 

garderobemoduler vil utgiftsføres i investeringsregnskapet og ikke påvirke kommunens driftsutgifter.  

Av leiekontrakten framgår det at utkjøp/kjøpsopsjon av leieobjektet etter endt leietid skal avtales i 

særskilt skriftlig avtale mellom partene. Det foreligger per i dag ingen framforhandlet avtale med en 

pris på hva det vil koste å kjøpe modulene etter endt leietid. Siden konkurransen var utlyst som en 

leieavtale, og det er en opsjon på leie i 5+5 år, så blir det en ulovlig direkteanskaffelse å kjøpe 

paviljongene uten at det har vært utlyst en konkurranse. 

Dersom modulene fjernes, vil en også fjerne ringmur og eksisterende kjeller som står under 

paviljongen. I tillegg vil terrenget bli planert, og det vil bli anlagt gress. Det er anslått en foreløpig 

engangsutgift til dette på om lag kr 300.000. Dersom en skal foreta en deling av bygget, må 

nordveggen på mellombygget bygges opp igjen med en yttervegg, og det må monteres søyler på 

takoverbygg. Noe tekniske anlegg er montert i kjeller under gymsal og noe i modulene som er 

garderober til gymsalen. Det er anslått en foreløpig engangsutgift til dette på om lag kr 300.000. 

Dersom en lar modulene som er benyttet som garderober til gymsal stå, vil det påløpe en leie av 

disse garderobe modulene med kr 12.000 pr. måned. Kjøp av garderobe moduler koster kr 861.495, 

og vil da bli en investeringsutgift i kommuneregnskapet. 

7.6 Avskrivningskostnader 
Avskrivningskostnad gir uttrykk for verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som 

skyldes elde, slitasje og utrangering. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden. Avskrivninger påvirker ikke likviditeten til en 

kommune, og har dermed ikke resultatmessig effekt i driftsbudsjettet til kommunen. Avskrivninger er 

dermed ikke en relevant størrelse å ta inn i saken om skolestruktur.   

7.7 Restverdi ved salg av skolebygg 
I kommuneregnskapet blir salg av f.eks. skolebygg inntektsført i investeringsregnskapet, og 

salgsinntekten kan kun benyttes til investeringsformål og ikke til løpende driftsutgifter. Restverdien 

av skolebygget må regnskapsteknisk føres bort fra eiendeler til den bokførte verdi 

(anskaffelseskostnad – avskrivninger) det står i balansen og føres mot egenkapitalen i balansen. Dvs. 

at restverdi på skolebygg ikke har noen resultatmessig effekt på driftsbudsjettet, og er dermed ikke 

en relevant størrelse å ta inn i saken om skolestruktur. 

7.8 Skoleskyss Fossen–Moelv 
I saksframlegget er det et avsnitt om merkostnader for skyss for elever fra Fossen skole til Moelv 

skole. I beregningen ble det tatt utgangspunkt i skyssgrensen på 4 km, som gjelder for elever fra 2. 

trinn. Beregningen for elevene på 1. trinn, med skyssgrense 2 km ble ikke tatt med. 

Innlandstrafikk har beregnet skyssutgifter til 11 elever på 1. trinn ved Fossen skoleåret 2020–2021 til 

kr. 82.680, dersom de skulle gått på Moelv skole. Neste skoleår ville tre av disse elevene hatt rett til 
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skoleskyss. Hvor mange elever som vil ha krav på skyss på neste skoleårs 1. trinn er ikke kjent før 

folkeregisteroppdatering i oktober og fordeling mellom skolene i etterkant av dette. 

På 2. trinn ville ikke noen av dagens elever ved Fossen skole ha rett til skyss til Moelv skole, jf. 

opplæringslovens § 7 -1.  

På 3. trinn ville to elever ved Fossen skole ha rett til skoleskyss til Moelv skole. Kostnaden for det vil 

inneværende skoleår utgjøre kr. 15.033. 

På 4. trinn ville det ikke være noen elever med rett til skoleskyss ut fra avstandskravet nevnt over. 

Samlet kostnad for skoleskyss for elever fra Fossen skole til Moelv skole inneværende skoleår ville 

utgjøre kr. 97.713. 

7.9 Personalkostnader og håndtering av eventuell overtallighet  
I løpet av et år er det mange ledige stillinger innenfor skole i Ringsaker kommune. Alle fast ansatte 

som blir berørt av en eventuell skolenedleggelse vil bli ivaretatt ved fortrinnsrett til nye stillinger. 

Overgang til annen skole vil skje i dialog med den enkelte ansatte. 

 
 
 



Krets pr 1.1. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vekst Prosentvis Område
Stavsberg 1235 1235 1244 1214 1226 1221 1195 1219 1226 1209 1212 1213 1238 1226 1227 1219 1 219 1 264 1287 1355 1414 179     14,5 %
Kirkenær 1631 1627 1600 1622 1612 1638 1626 1638 1630 1674 1697 1737 1772 1805 1786 1833 1 858 1 900 1 944 1 945 1950 319     19,6 %
Kylstad 1349 1375 1339 1368 1358 1378 1394 1407 1390 1409 1422 1436 1474 1470 1461 1472 1 475 1 460 1 426 1 421 1411 62       4,6 %
Totalt Furnes 4215 4237 4183 4204 4196 4237 4215 4264 4246 4292 4331 4386 4484 4501 4474 4524 4552 4624 4657 4721 4775 560     13,3 %
Mørkved 4441 4433 4486 4507 4573 4607 4637 4626 4669 4641 4666 4695 4732 4816 4810 4863 4 897 5 014 5 186 5 386 5462 1 021 23,0 %
Fagerlund 4252 4307 4277 4309 4318 4387 4492 4528 4632 4678 4756 4862 4937 4974 4977 4963 5 063 5 188 5 265 5 362 5512 1 260 29,6 %
Mauset 807 767 833 723 759 753 761 768 748 759 788 812 808 824 827 844 856     894     903     940     955 148     18,3 %
Brumund 548 545 557 545 527 523 526 529 512 547 552 550 552 555 577 574 571     552     527     532     539 -9        -1,6 %
Kirkekretsen 1109 1089 1102 1140 1142 1122 1134 1149 1159 1155 1138 1163 1164 1176 1166 1185 1 169 1 166 1 172 1 158 1160 51       4,6 %
Totalt Brumunddal 11157 11141 11255 11224 11319 11392 11550 11600 11720 11780 11900 12082 12193 12345 12357 12429 12556 12814 13053 13378 13628 2 471 22,1 %
Furu 535 530 549 557 534 550 552 558 558 559 568 577 590 579 593 595 607     603     594     617     610 75       14,0 %
Saugstad 622 575 562 570 544 539 547 544 565 557 536 544 558 560 578 566 566     545     544     556     549 -73     -11,7 %
Solheim 618 605 606 604 591 572 572 578 592 624 608 611 597 608 619 612 606     602     591     563     572 -46     -7,4 %
Totalt Rudsh. 1775 1710 1717 1731 1669 1661 1671 1680 1715 1740 1712 1732 1745 1747 1790 1773 1779 1750 1729 1736 1731 -44     -2,5 %
Fredheim 467 482 457 461 439 450 469 456 468 472 472 449 444 468 463 458 462     458     454     450     468 1         0,2 %
Jølstad 601 638 655 625 604 604 590 605 614 604 603 607 605 606 607 608 635     619     618     609     604 3         0,5 %
Hagelund 516 520 517 515 488 481 508 496 493 493 495 500 500 499 489 500 497     498     500     479     471 -45     -8,7 %
Stavsjø 928 954 974 970 963 946 981 959 950 954 979 989 1010 1014 1024 1032 1 010 987     1 009 1 003 1016 88       9,5 %
Dæli 785 795 787 751 742 757 743 726 715 766 762 783 783 797 770 767 748     752     750     738     724 -61     -7,8 %
Årengen 784 769 809 799 814 790 784 783 788 734 738 723 734 725 739 731 736     719     717     727     736 -48     -6,1 %
Helgøya 544 568 557 565 557 551 535 545 540 549 537 530 546 542 550 555 532     525     522     496     491 -53     -9,7 %
Totalt Nes 4625 4726 4756 4686 4607 4579 4610 4570 4568 4572 4586 4581 4622 4651 4642 4651 4620 4558 4570 4502 4510 -115   -2,5 %
Skarpsno 1452 1440 1419 1490 1493 1531 1527 1562 1525 1528 1527 1532 1566 1590 1542 1550 1 501 1 536 1 502 1 503 1510 58       4,0 %
Kilde 3229 3223 3241 3296 3287 3276 3277 3282 3314 3355 3347 3345 3342 3357 3411 3437 3 458 3 420 3 517 3 568 3595 366     11,3 %
Totalt Moelv 4681 4663 4660 4786 4780 4807 4804 4844 4839 4883 4874 4877 4908 4947 4953 4987 4959 4956 5019 5071 5105 424     9,1 %
Nordheim 523 540 518 517 488 485 515 515 499 504 505 513 498 492 500 509 497     497     475     472     467 -56     -10,7 %
Fagernes 1080 1080 1092 1091 1082 1065 1086 1060 1072 1079 1085 1106 1111 1094 1081 1064 1 048 1 053 1 046 1 032 1010 -70     -6,5 %
Åsen 677 635 621 634 635 638 634 623 625 660 641 645 663 660 650 630 652     659     661     651     644 -33     -4,9 %
Messenlia 706 742 675 755 721 702 716 687 691 685 693 694 723 698 713 694 682     663     670     659     642 -64     -9,1 %
Lismarka 642 647 653 646 653 640 623 625 640 657 656 648 652 662 668 677 642     660     663     664     649 7         1,1 %
Brøttum 1396 1436 1471 1471 1466 1460 1491 1491 1520 1528 1533 1539 1543 1542 1540 1564 1 553 1 547 1 556 1 567 1568 172     12,3 %
Totalt Nordre 5024 5080 5030 5114 5045 4990 5065 5001 5047 5113 5113 5145 5190 5148 5152 5138 5074 5079 5071 5045 4980 -44     -0,9 %
Uoppgitt 145 163 100 85 116 158 8 15 9 22 8 39 49 67 95 101 57 61 52 35 39
Totalt Ringsaker 31622 31720 31701 31830 31732 31824 31923 31974 32144 32402 32524 32842 33191 33406 33463 33603 33597 33842 34151 34488 34768 3146 9,9 %

Nordre 

Furnes

Brumunddal

Rudshøgda

Søndre

Moelv



Vedlegg 3 - Høringsinnspill 

Nummerert etter journalpostnummer i websak. - Journalpost nr. 1 og nr.2 er saksfremlegget og 
utsendt høring.  

3. Kommentarer og spørsmål til rapport fra WSP fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) Åsen 
skole                      

4. Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Lismarka skole 
5. Innspill før rapport fra WSP legges ut på høring fra bygdeutvalget i Lismarka 
6. Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Åsen skole nr.2 
7. Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) -Lismarka 

skole 
8. Høringsinnspill fra Atle Hålimoen Elvelund 
9. Høringsinnspill fra Randi Larsen 
10. Høringsinnspill fra elevrådet Lismarka skole 
11. Høringsinnspill fra elevrådet Messenlia skole 
12. Høringsinnspill fra Lismarka oppvekstsenter 
13. Høringsinnspill fra Ringsaker idrettsråd 
14. Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Messenlia skole 
15. Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) - Messenlia skole 
16. Trekt- nytt korrigert innspill ligger på journalpost nr. 28 
17. Høringsinnspill fra Næroset Turn 
18. Høringsinnspill fra Håkon Haugsrud 
19. Høringsinnspill fra Jon Kåshagen 
20. Høringsinnspill fra Sigrun Dancke Skaare 
21. Høringsinnspill fra skoleskyssgruppa Nordre Ringsaker samvirkelag nr.1 
22. Høringsinnspill fra Åsmarka idrettslag 
23. Høringsinnspill fra fagforeningen ved Lismarka skole 
24. Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag ved HC Medlien nr.2 
25. Høringsinnspill fra Nærosinger ved Heidi Korsveien 
26. Høringsinnspill fra Janna og Nikolai Brenden 
27. Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) - Lismarka barnehage 
28. Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Åsen skole nr.3 
29. Høringsinnspill fra bygdeutvalget for Åsmarka 
30. Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Fagernes skole 
31. Saksfremlegg – ikke med i dette vedlegget 
32. Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag nr. 3 
33. Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag nr. 4 
34. Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag nr. 5 
35. Høringsinnspill fra Trond M. Aasen  
36. Høringsinnspill fra Aina Kvarberg 
37. Høringsinnspill fra elevrådet -Fagernes skole 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4875619.1897.jjstbsm7llw7iu/H%C3%B8ringsinnspill+FAU+Messenlia+skole.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4875619.1897.jjstbsm7llw7iu/H%C3%B8ringsinnspill+FAU+Messenlia+skole.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4875619.1897.jjstbsm7llw7iu/H%C3%B8ringsinnspill+FAU+Messenlia+skole.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4879325.1897.ns7ajbwainilwi/H%C3%B8ringsinnspill+om+skolestruktur+nordre+Ringsaker+fra+Sigrun+Dancke+Skaare.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4881885.1897.nwptn7tnswjbsj/H%C3%B8ringsinnspill+om+skolestruktur+fra+FAU+ved+%C3%85sen+skole.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4881885.1897.nwptn7tnswjbsj/H%C3%B8ringsinnspill+om+skolestruktur+fra+FAU+ved+%C3%85sen+skole.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4881885.1897.nwptn7tnswjbsj/H%C3%B8ringsinnspill+om+skolestruktur+fra+FAU+ved+%C3%85sen+skole.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4882068.1897.qmjukjzwtn7wzp/H%C3%B8ringsinnspill+fra+Nordre+Ringsaker+samvirkelag+nr.+3.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4882070.1897.mmplkpwtmplnpp/H%C3%B8ringsinnspill+fra+Nordre+Ringsaker+samvirkelag+nr.+4.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4883159.1897.mzuwkkuqwpmlbs/H%C3%B8ringsinnspill+fra+elevr%C3%A5det+Fagernes+skole+%28L%29%281750225%29.pdf


38. Høringsinnspill fra elevrådet - Åsen skole 
39. Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget- Fagernes skole 
40. Høringsinnspill fra Fagforbundet Ringsaker 
41. Høringsinnspill fra nordre Ringsaker bonde- og småbrukarlag 
42. Høringsinnspill fra Roar Myhren 
43. Høringsinnspill fra bygdeutvalget i Lismarka 
44. Høringsinnspill fra Kristen Rusaanes 
45. Høringsinnspill fra Berit S. Høiby 
46. Høringsinnspill fra eldreboligene i Lismarka 
47. Høringsinnspill fra Lismarka skilag 
48. Høringsinnspill fra Åsmarka bygdekvinnelag 
49. Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU)- Fossen skole 
50. Høringsinnspill fra Rask 4H i Åsmarka 
51. Høringsinnspill fra bygdeutvalget i Næroset (Lucky-Næroset) 
52. Høringsinnspill fra Falken 4H- Næroset 
53. Høringsinnspill fra Thomas Ånerud 
54. Høringsinnspill fra Thea Kristensen 
55. Høringsinnspill fra Utdanningsforbundet Ringsaker 
56. Høringsinnspill fra Cathrine Kleppe 
57. Høringsinnspill fra Odd Arne Sørlien Fauskerud 
58. Høringsinnspill fra Anya Bratberg - 1 
59. Høringsinnspill fra Anya Brattberg - 2 
60. Høringsinnspill fra Trond Haukåssveen 
61. Høringsinnspill fra Lillian Baardseth 
62. Høringsinnspill fra Tom Aage Sollid 
63. Høringsinnspill fra gardbrukere i Åsmarka 
64. Høringsinnspill fra Camilla Storlien 
65. Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) Åsen skole 
66. Høringsinnspill fra lærere - Åsen skole 
67. Høringsinnspill fra Gyrd Nannestad 
68. Høringsinnspill fra Renate Fjeld 
69. Høringsinnspill fra Rebecca Fjeld 
70. Høringsinnspill fra Heidi Rolfsen 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4883759.1897.qismlmnklqqtjb/H%C3%B8ringsinnspill+fra+Trond+Hauk%C3%A5ssveen+%28L%29%281751017%29.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4883778.1897.pzbaqmatajkjkn/H%C3%B8ringsinnspill+fra+samarbeidsutvalget+%C3%85sen+skole.pdf


Kommentarer t il WSP sin konsekvensut redning i forbindelse med

skolestrukturen i Nordre Ringsaker.

Etter aha lest konsekvensut redningen i fra WSP i forbindelse med skolest rukt urendringen, er det

flere t ing ved rapporten vi ved Åsen FAU st iller oss undrende t il og mener er direkt e feil.

Bygda og befolkning. «Den generelle befolkningsutviklingen går opp i Ringsaker, men bygdene har

opplevd nedgang» ref. kapittel 2. Dette er direkte feil for bygda Åsmarka. Åsen skole har hat t st abile

elevt all siden skolen ble bygd på 70-tallet. Med bakgrunn i det te foreligger det allerede et t feil

utgangspunkt for en vurdering av en skole med stabilt elevtall og flest elever i Nordre Ringsaker.

Fakt isk har skolen f lere elever i dag enn i 2008. FAU ved Åsen skole ønsker svar på hvorfor det står i

rapporten at bygdene har opplevd nedgang da dett e ikke er gjeldene for alle bygdene. Det er

uforståelig at det i konsekvensut redningen ikke er hensyntat t elevantallet per i dag, og over t id.

Eksempelvis har veksten i Ring sakerfjellet og Sj usjøen vart i mange år, men elevtallet ved Messen lia

har sunket .

Bygda Åsmarka kommenteres i rapporten som en bygd som ligger ved en relat ivt t rafikkert veg. Dett e

er helt korrekt , i likhet med Næroset og Messen lia. Det er derfor forunderlig at dett e fremheves

spesielt for Åsmarka. I likhet med de andre bygdene er det og bebyggelse på begge sider av vegen. At

ikke idrett sanlegget med stor fot ballbane, skianlegg og skat erampe, som ligger i umiddelbar nærhet

t il sent rum ikke blir nevnt , er bemerkelsesverdig. Hvorfor er ikke dett e vekt lagt i større grad som en

møteplass? Idrett sanlegget benyttes flere dager i uka og burde vært vekt lagt betydelig større «verdi»

som en møteplass. Det kommenteres og at det er en ulempe at kirkebygget ligger langt i fra

sent rum(2 km). At ett slik argument i hele t att blir brukt , som er av en så lit en betydning for de aller

fleste i bygda med t anke på avstand, virker direkte provoserende. Byen Moelv har nærmeste kirke

flere kilometer i fra sent rum uten at dett e påvirker byen i særlig negat iv forstand.

I nærhet en t il sent rum i Åsmarka ligger det og t il rett e for ut bygging av ytt erligere boligtomt er med

fant ast isk ut sikt og solforhold. Vil ikke dett e være i t råd med kommunens strategi med ønske om

varierte og gode boligområder?

Kommunen har som første punkt i sin st rategi «Ringsaker kommune skal t ilret t elegge for ett

mangfold av att rakt ive boområder i hele Ringsaker» ref . kapittel 3.1. Videre st år det og at «Det er

ønskelig å ha varierte og gode boligområder i hele kommunen» ref. kapittel 3.3.2. Ringsaker og

nordre del av kommunen er en landbrukskommune med spredt bebyggelse. Det vil være prakt isk

umulig asamle dett e inn i kompakte sent rumsområder. Det er derfor forunderlig at denne næringen

og bostrukturen ikke blir prioritert t il ha skole i nærheten og at kommunen ved en eventuell

skolenedleggelse ikke handler i t råd med strategien. Ordet «mangfold» er og brukt og det betyr

mange ulike alternat iver/ muligheter . Ved færre skoler vil dett e begrense mangfoldet.

Skolebygget og kostnader. Kostnadsoverslag for vedlikeholdsbehovet ved Åsen skole ønsker vi

mere konkrete tall rundt da vi vet at det allerede er gjort utbedringer sommeren 2020.

Det som opplyses av type rom og ant all er direkt e feil. Mat og helse benyt tes ikke t il barnehage slik

som det kommer frem i rapporten. Det ble innredet eget bygg for sløyd da sløydrommet måt t e

benyttes under korona. Det er og et t eget rom for SFO. Det er ett kunst og håndverksrom sammen

med mat og helse. Det er og eget nat urfagrom og musikkrom.

Mat risen som viser driftsutgift er per elev for inventar, utstyr og materiell er bet ydelig lave, e i

Ringsaker kommune enn nasjonalt . Teksten under mat risen sier det st ikk mot satt e ref . kapittel 2.5.



Vi undrer oss over at rapporten kan inneholde mot sigende opplysninger. Dette svekker
t roverdigheten.

Ingen forskning sier at st ørrelsen på skolen har betydning med tanke på kvalit eten ref . kapitt el 5. I
rapporten er det referert t il st udien av John Hatti e(2009). «Forhold som skolestørrelse,
skolebygninger, og økonomi bety alene svært lite for elevens læringsut bytte. Det som utgjør den
avgjørende forskjellen, er laereren.» Med bakgrunn i dette er det overraskende at argumenter for
bygg, utforming og rom blir vekt lagt i så stor og avgjørende grad. Ved Åsen skole er det en god
læringskultur, stabile og kompetente lærere og godt sosialt miljø. I t i llegg er det uendelig muligheter
for læring i naturen, utenfor bygget .

Det refereres t il noe forskning i rapporten, men det er rart at de fakt iske forholdene på de enkelte
skolene ikke blir vektlagt i st@rre grad.

Det er referert i rapporten t il at Næroset og Messen lia har mange møteplasser ref. kapitt el 6 .
Samt idig st år det og at skolen har enda større betydning for lokalsamfunnet når det er færre
møt eplasser. «Skolens betydning som sosial arena blir gj erne vikt igere dess færre andre naturlige
samlingspunkter det finnes i bygda.» Dett e vil jo da tale for skolene i Lismarka og Åsmarka. Det
hevdes i rapporten at ved en skolest rukturendring vil det være behov for a ivareta skolens sosiale
funksjon i lokalsamfunn hvor skolen blir lagt ned. Hvorfor er ikke dett e tatt med i noe regnestykke?
Skolebygget blir ikke borte selv om skolen blir lagt ned. Det er i forbindelse med
skolest rukt urendringen, ikke tat t noen som helt st illing t il hvordan byggene skal dr ives videre. I
rapporten kommer det frem at bygdene som mister sin skole er helt avhengig av ett godt nærmiljø
for fort sat t akun ne være en «levende bygd».

Utvikling av lokalsamfunn og dist riktene. En utredning i fra 2020 sierat det ikke skal være vekst i seg
selv som skal være målet, men målet skal være det gode samf unnet . Med bakgrunn i det , er det da
rart at de gode skolene ikke har livets rett ref. kapitt el 6.6.

Eksempelvis henvises det t il helsesykepleierne, som vil spare t id ved aslippe areise mellom de ulike
skolene, men det blir da barna og foreldrene som må ta den «kost naden». Samfunnsøkonomisk sett
vil det være billigere aflytt e på den ene helsesykepleieren enn 30 elever og foreldre som må kjøre
lenger for ahente på SFO, samt ajob be kortere arbeidsdager. Det er med stor forundring at kun de
direkt e kost nadene ved å opprust e bygget blir nevnt og ikke kost naden den enkelte familie blir påført
som følge av nedleggelse ref . kapittel 7.

«I lys av st rategien bør det satses på stedene der det er forventet vekst som Næroset og Messenlia.»
ref. kapittel 8.2.9. Selv med but ikker og annen næring går elevtallene ned? Hvorfor skal det da
satses på skole der f remfor Åsmarka?

«For a ivareta den sosiale bærekraf ten bør skolens funksj on som møt eplass ivaretas i alle
lokalsamfunnene, også der skolen blir lagt ned.» «Dersom skoler legges ned uten at det søkes å finne
løsninger for videreføring av ut eområdene vil det være svært negat ivt for bygdene» Hva tenker
kommunen rundt dette? Dett e burde vært med i vurderingen i forhold t il skolest rukt urendringen.

Det er knyt tet stor usikkerhet t il hvilken skole elevene fakt isk ønsker seg t il hvis Åsen legges ned. Hvis
mange elever ønsker seg t il andre skoler enn Messenlia, er det stor sannsynlighet for at denne skolen
og blir lagt ned om noen år. Det er ingen tvil om at hvis elever blir split tet t il flere ulike skoler vil
bygda Åsmarka bli svekket og det akt ive idrettslaget vil få en meget usikker fremtid i møte.

Hilsen FAU v/ Åsen skole.



Vedrørende rapport levert av W SP i forbindelse med skolest rukt ursak i Nordre Ringsaker.

Det er slik vi leser rapporten feil og mangler som vi mener Ringsaker kommune bør si noe om som i
følge av et vedlegg før rapporten går ut på høring.

Om rapporten legges ut uten dett e, vil høringen skje på grunnlag av feil opplysninger, faktafeil og
mangler, og vil slik vi ser det da ikke bli rikt ig fremst ilt i høringen, og grunnlaget for ut talelser baserer
seg på feil informasjon fra kommunen, og fremstår da ugyldig.

Vi i FAU Lismarka har bemerket oss disse t ingene:

Fremfor alt legger vi merke t il at WSP skriver i sin rapport at de har befa rt alle skolebyggene. Det te
vet vi ikke stemmer, og de har bekreft et dett e selv også i samtale med dem i ett erkant . Noen av dem
har vært ut e og sett på bygningen midt på vinteren (alt så ikke kunne gå alle st eder pga snø, ei heller
fått innt rykk av området i helhet ). De forteller videre at de har kikket inn noen vinduer på noen av
byggene. Det te virker veldig lite t roverdig og lit e adanne sine ut redninger på når man skal gjør en
helhet lig vurdering av skolebyggene og områdene rundt .

Når det gj elder summen de har f unnet for vedlike holdsbehov 2020-2023 er prosjektet på
Lismarka ferdig i 2020. Det står at det er et investeringsbehov på 4 770 000,- 2020-2023,
det te stemmer alt så ikke. Vi fikk beskjed fra kommunen om at bygget t ilfredsst iller alle krav
både bygningsmessig og i forhold t il størrelse på rom for elever og ansatte. I samtale med
wsp sier de at de ikke har sett nøye på tallene, men brukt det kommunen har forelagt dem,
og at de må ha en ny best illing om de skal regne kost nader. Allikevel bruker de altså t all som
da bli så misvisende i rapporten og ikke stemmer med virkelighet en. Her må rikt ige t all
komme frem, og begrunnelse for t allene.

Det skrives at det mangler musikkrom og at SFO rom også brukes t il klasserom. Dett e
stemmer ikke. Deler av SFO rommet benyttes også som klasserom, men de har også eget
rom. M usikkrom finnes også på skolen. Lismarka er en av de skolene med flest spesialrom.

Wsp skriver også i rapport en av det preges av t radisjonelle klasserom. Dett e stemmer heller
ikke da det finnes muligheter både for inndeling og åpning av flere rom, samt idig som vi har
rom som blant annet er brukt t il sanserom. Det er muligheter for aendre størrelse enkelt på
flere av rommene.

Det skrives i rapporten av lavt elevantall fører t il undervisning i små grupper. Lismarka er en
fådelt skole, så det er ikke en ut fordring her. Igj en så vet vi at dett e er innspill som har
kommet i flere av møtene, og synes da det er rart feil opplysninger gis i rapport en.

Ut eområdet på skolen i Lismarka nevnes ikke i rapporten, og det virker underlig og lit e greit
da det fremstår som at skolene settes opp t il sammenligning og uteområdene nevnes for alle
de andre skolene. Det skrives også i rapporten om vikt ighet en av disse områdene og da er
det rart at Lismarka som eneste skole ikke får sitt fant ast iske uteområde nevnt . Vi har
fot ballbane, ballbinge, ballvegg, sykkelbane, ishoceybane, skiløyper, t urløyper, akebake,
smashball, klat restat iv, husker, sandkasse, lekehus, store områder med skog og nat ur, t o



gapahuker og sit teplasser med bord og benker . Hele området er svært vikt ig for lek og
læring.

Det beskrives i rapport en hva som forvent es for at barn skal ha et godt læringsutbytt e, men
det skrives ingent ing om result at er på de enkelte skolene, og hvor gode resultater det fakt isk
er på Lismarka, både faglig og t rivselsmessig gj ennom en årrekke. Dette virker også underlig,
og wsp sier i møt e med utvalg for oppvekst at «t ilfeldighetene rår» hva gjelder result ater på
skolene, noe vi mener er svært urikt ig. Lismarka er kjent langt utover Ringsaker for sin måte å
drive pedagogikk på, og det er ikke t ilfeldig at Lismarka kan vise t il slike resultater år et ter år.
Det handler om en svært dykt ig stab som rendyrker sin mate a drive skole på. Lismarka er

ut nevnt t i l bo nussko le av Læringssent eret og Fo rskning og Utdanningsdepartementet for
«systemat isk ut viklingsarbeid og forsøk som har bidratt t il å øke kvaliteten i skolen. Denne
virksomheten gjelder også i dag, og det er et sterkt faglig lærert eam t il glede for oss og for
andre.

Lismarka brukes også som eksempelskole for flere andre skoler, og de var senest i april ute
på sko le for a laere bort hvordan drive aldersblanding. Dette gjelder både små og store skoler
og de har vært i Oslo og lært dette bort også der. (se eget vedlegg fra befaringen som utvalg
for oppvekst var på som sier mer om skolen).

På side 35 i rapporten står det at de v il danne et felles bakteppe ut en myter eller ant akelser
nar en skal behandle sparsmal om skolestrukt ur i Nordre, men rapp orten fremstar nettopp
som det er antakelser med fakt afeil og mangler gjennomgående, samt at innspill som er
kommet inn i forbindelse med møt ene i FAU, folkemt er, lag og foreninger, næringsliv,
elever og ansatt e i svært liten grad er t at t hensyn t il. Vi var f lere med på f lere møt er og det er
t ydelig at det som har vært hovedbudskapet fra menneskene det gjelder ikke er tat t hensyn
t il.

På side 36 i rapporten står det at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap t il synspunktene
t il de som rammes, men dett e kommer ikke frem av wsp sin oppsummering av
brukermedvirkningen. Nå ant ar vi at flere av kommunest yrerepresentantene vet hva
f lertallet av de berørte mener ett er hundrevis av leserinnlegg, kortesje med hundrevis av
t raktorer og biler, apeller, dekning i media, rop ett er abli hørt , men det burde også kommet
frem i rapporten, da det av innspillene kom tydelig frem hva de berørt e mener. Dette er alt så
i all hovedsak utelat t , mens innspill for nedleggelse som i hovedsak var svært få er «plukket
ut » som eksempel. Det er skremmende ase hvor «fa rget » rapport en er av at wsp uansett
prøver å ende med en konklusjon med nedleggelse av alle sko ler bortsett fra en.

På side 36 i rapport en st år det at konsekvensene ved sammenslåing er størst for de som har
gåt t på små skoler og på en skole som har stengt . De negat ive effektene svekkes over t id ..
Det sies ingent ing over hvor lang t id, men konkluderes med at det skyldes «forstyrrelser» av
sammenslåingen. Det er altså våre barn som dere ønsker skal ut sett es for dette, de vi l være
de som utsettes for de negat ive effekt ene, som svekkes over t id ... Dette t il t ross for at de har
en skole i dag som fungerer så godt , som t ilfredsst iller aller krav om som har resultat er over
landsgjennomsnitt et i en årrekke? Hva blir i så fa ll konsekvensene av det , og er da barnas
beste t at t hensyn t il?



I samtale med wsp i ett erkant av ut redningen, sier leder at det v il le st ilt seg annerledes om
bygningsmassene i Lismarka og Mesnali var byt tet om. Vi ble rimelig sjokkert over denne
utt alelsen for da fa ller alt i rapporten sammen, og bygningsmassen ble det enest e som stod
igjen. Da har de helt tydelig ikke sett på andre konsekvenser og gjort en fakt isk ut redning.
Dett e er skremmende, og da ble alle t apere her.

Geografisk ligger den skolen de har valgt ut ti l a best a i feil kj øreret ning for de aller f lest e,
bortsett fra de som j obber på fj ellet . Det er få i forhold t il rest en som j obber andre st eder.
Det er vanskelig ase at den skolen som blir igjen vil få et mye større elevant all. Dett e handler
ikke om uvilje, men om hva som er mulig og realist isk og ønskelig for den enkelte familie. De
aller fleste jobber på Lillehammer i Lismarka, og Brøtt um eller en av de t re skolene på
Lillehammer (Søre-Ål, Røys I i moen, Engesvea) blir et helt nat urlig valg for de aller f lest e.
(sender med en foreldreundersøkelse som er gjennomført, som også viser dett e tydelig ).
Lismarka ligger i nat urlig kjøreret ning Brøtt um, Lillehammer, Moelv. Hadde wsp lest
innspillene ville de set t dett e.

Lillehammer nevnes også som en svært v ikt ig arbeidsplass for folk i Nordre, og Lismarka er
den bygda sammen med Brøtt um (som også ligger i randsonen t il Lillehammer), enest e
bygda med befolkningsvekst . Dette er neppe t ilfeldig.

Det st år på side 84 at Lismarka-barna t ilfaller Mesnali og Brøtt um. Det legges altså opp t il å
split t e bygda og barna, vi lurer på om barnas best e er vurdert her?
Det er som nevnt over ei heller nat urlig kjøreret ning og vil gj øre hverdagen svært vanskelig
for mange familier som da blir nødt til ase på annen løsning enn det som er konkludert  i
rapporten av wsp. Igjen, ser vi ikke at det er t at t hensyn t il noe av innspillene som er kommet
fram i møtene og alle skolene ble t apere.

Det skrives i rapporten at fagprofesjonene er tydelig på utfordringer med for mange små
milj øer mt p kompet ansekrav, profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Her kjenner ikke
Lismarka seg igjen i det hele t att . Vi ser en skole som gir svært gode result at er.
Fagprofesj onene samarbeider på tvers (det te er enda enklere i dag, pga ulike digitale
løsninger som kan brukes). På Lismarka har vi høyt kvalifiserte lærere og det er allt id flere
s kere pa st illinger som lyses ut.

Det t rekkes også frem at elevene blant annet t rekker frem at de ønsker seg st ørre

lekeområder. Det er underlig å t rekke frem som et eksempel når man ser på uteområdene på
alle skolene i Nordre. Viser igj en at rapporten farges av å prøve å finne negat ive ting atrekk e
frem, fremfor abruke eksempler som flertallet har skrevet om. Svært lit e nyansert, og
hverken FAU, ansatt e eller elever i Lismarka kj enner seg igj en i rapport en.

Det undrer oss også at barnehagen som bruker deler av skolen ikke er nevnt i rapport en, og
konsekvensene for dem.

Kart et over de ulike bygdene viser også feil, Lismarka er nærmest halvert i størrelse, med det
blir også befolkningstallet feil. Igjen en t ing som  ikke  er ut redet, men noe som er innhent et
av t idligere feil opplysninger. Virker i lit en grad som en ekstern ut redning, men mer som en
innhent ing av opplysninger funnet t idligere, som da ikke allt id er r ikt ige. Befolkningst all og
kart må være korrekt før en høring.



På side 66-68 star det om Mesnali, Fossen og Næroset og om ulike ti lbud, møteplasser og
akt ivit et er som finnes der. Lismarka sammen med Åsen nevnes ikke. Dette t il t ross for at det
er i disse to bygdene det er aller mest akt ivitet . I Lismarka har vi svært akt ivt idrettslag,
fot ball, yoga, ski, musikk, korps, lys og lydskole, siwu musikk, fr iluft sfest ival, mange ulike
møt eplasser, badeplasser, fiskeplasser, gapahuker på skolen og f lere steder i bygda,
fot ballbane, ishoceybane, ballbinge, t rial, løpegruppe, t eaterlag, skytt erlag, kunstgruppe,
tyrilihaugen, vollgården ponni s t all, Hagat un og eldreboliger med møteplass rett i nærhet en
blant annet .

På side 39 i rapport en står det at det er ingen systemat isk forskj ell på stor eller liten mt p
faglig nivå. Det står også at vilkår for sosial læring er større på små skoler, pga bredere
kontaktflate på tvers av alder. Det står at elever ved fådelt e skoler opplever likeverdighet
som er gunst ig for intellekt uell og sosial ut vikling, st imulerer evne t il å ta ansvar og vise
omsorg og fremmer utvikling av ident itet og t ilhørighet . Det står også at elever ved mindre
skoler deltar mer i organisasjons og frit idsliv. Men, wsp skriver altså i sin konklusjon på side
84 at skolene i Nordre Ringsaker kan st å i fare for abli «fatt ige» i sitt mangfold av elever i ulik
alder, kjønn og interesse. Hva er denne konklusjonen basert på da egent lig, så lenge det sies
det helt motsatte t id ligere i rapporten? Er det synsing, som de tydelig skrev også t idligere i
rapporten at ikke skulle foregå?

Lismarka er en av skolene med f lest elever. Wsp skriver også i rapporten at Lismarka er en av
de bygdene som t renger skolebyggene mest , men konklusjonene er a legge ned, samt idig
med opplagt splittelse av barna og bygda. Er det barnas beste? Ikke bare skal de miste skolen
sin, men de skal også miste vennen sin?

Det st år også i rapporten at det er et mal ha minst mulig t ransport , da det er uheldig for
barna og lite milj øvennlig, men konklusjonen fører t il det motsatte. Mer t ransport, og igjen
Lismarka er en av skolene med flest elever og dermed også flest berørt e.

Wsp skriver også at behov for t rygghet er vikt ig ved nedleggelse, vi føler nok ikke på denne
t rygghet en etter alest rapporten som inneholdt så mye feil og mangler, samt en mate a
beskrive bygda og skolen vår på som vi ikke kj enner oss igjen i. Vi vet at vi har skrevet innspill
og vi har sett at andre har skrevet innspill og v i er t rygge på hva som st od der, men ingent ing
av dette er t att hensyn t il og når man t il og med opplever abli beskrevet så urikt ig og med
sto re feil mt p t all i forhold t il økonomi, befolkning og skolebygg da føles det langt fra t rygt.

Vi i Lismarka FAU forventer at fakt afeil og mangler blir med som vedlegg t il rapport en før den sendes
ut på høring. Det er svært vikt ig at de som vil ut t ale seg, utt aler seg på rikt ige opplysninger. Ikke feil
t all både i forhold t il økonomi og befolkning, samt at det må være rikt ige opplysninger om sko len. At
så mange innspill som er kommet frem i møtene og som klart viste hva flert allet ønsket ikke kommer
frem er ganske skremmende i seg selv.

Det står i rapporten av det skulle legges opp t il en betydelig brukermedvirkning. Det er kommet
innspill på alle møt ene de har gjennomført , men man kan ikke se at innspillene  i
brukermedvirkningen gjenspeiler hovedandelen av de berørt e i wsp sin rapport . Her er det fakt afeil,
mangler og vi kj enner oss ikke igjen i det som kommer frem i ut redningen.



Med vennlig hils en Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Lismarka skole

Trine Aaker, Geir Undbekken, St ine M arlene Sletmoen Hage, Ingunn Dhorn, Anette Rostad, Anne

Gret he Elvekrok Stensrud, Marion Stavheim, Niko lai Brenden, Lene Jonassen Grønvold, Anette

Rostad, Sveinung Mo og Camilla Storlien
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Vedrørende rapport levert av w sp i forbindelse med skolest rukt ursaken i Nordre Ringsaker.

Vi i bygdeutvalget reagerer på feil og mangler om Lismarka i ut redningen og mener dette bør

synliggjøres i forkant av en høring slik at den kan foregå på rikt ig grunnlag.

Side 46 i rapporten sier at alle mennesker skal bosette seg og leve i kommunen med t ilgang

t il bolig t il en pris de kan betale. Tilgang t il skole, barnehage, offent lig t ransport , møteplasser

og kommunale tj enest er. AIie barn skal ferdes t rygt t il og fra skole og delt a i fr it idsakt ivit eter.

Eldre skal kunne leve akt ive liv. Dett e gis som eksempler på kvalitet er i et lokalsamfunn. I dag

har Lismarka det te. Men, vi bruker også tjenester i Lillehammer som legevakt , fast lege og

andre tj enester som kiropraktor, fysioterapeut o.l. ved behov for dett e.

Det st år også at en vikt ig kvalitet er miljøakt iviteter som ren luft , st øyfr ie områder og

rekrasjon. Noe Lismarka også innehar.

Vi legger merke t il at s.50 i rapporten sammenlignes bygda med døende lokalsamfunn,

utenfor pendleravstand t il nærmeste by og hvor t ilbud er lagt ned, ingen leker i hagen og

fraflyt t ing før skolenedleggelse. Her i Lismarka er ikke dett e en realitet , vi har ila årene økt

med t ilbud og akt ivit eter og befolkningen har også økt . Dett e nevnes ikke,

Det levende samfunn beskrives ave re plassert i nærhet en av by, mens konklusj onene t il wsp

s.83 så skriver de at skolen som er valgt opprett holdt er lenger unna Lillehammer og kan ikke

dra vekselvirkninger på byene som de andre lokalsamfunnene. Her snur de altså det som

beskrives som posit ivt og vikt ig og skriver ingent ing om event uelt konsekvensene av dette.

Det skrives at den sko len som er valgt opprett holdt inneholder mer variasjon i t ilbud og
møteplasser. Lismarka sine t ilbud og møteplasser er ikke nevnt .

Akt ivt skyt t erlag, med skytt erhus som brukes også i andre arrangementer.

Akt ivt idrett slag, fotaball, ski, innet rim osv.

Yoga

Teaterlag

Kunstgruppe, maleklatt ene

Lismarka Rode Kors

Lismarka t rial, Lismarka løpegruppe

Hagat un forsamlingslokale

Vi er enest e bygd med eldreboliger, disse er heller ikke nevnt

Lismarka s-lag er nevnt som kult ur med spørsmålstegn og samfunnshus i miniat yr i rapporten t il

wsp. Det te er svært misvisende. S.laget inneholder Siwu musikk, Lismarka Rockschool,

Rockeverksted, lyd og lysskole med 20 elevplasser. Her t rekkes unge og lovende fra hele
Innlandet .

Historielaget har t ilhold i Lismarka



Det er flere gapahuker i Lismarka

Badeplasser, bat plasser og fiskeplasser (Badshaugtj ernet )

I t illegg merker vi at næring ut over det te som blant annet Vollgarden pon nist all, Tyri lihaugen,

et akt ivt landbruk med gårder i drift , ent repenører osv heller ikke nevnes i motset ning t il hva

vi ser blir nevnt hos de andre. Det te t il t ross for at rapporten s. 14 sier at Ringsakers styrker

er blant annet særlig landbruk.
Så lenge rapporten fremst iller det som en sammenligning synes vi det er underlig at

ingent ing av dett e er nevnt om Lismarka, men utelatt . Innspillene de har fått i ulike møter

burde gj r e at de hadde denn e informasjonen .

Det skrives at bygdene har opplevd nedgang i befolkningen, dette stemmer ikke for Lismarka,

da de er den bygda sammen med Brøtt um som har opplevd vekst .

Wsp skriver ingent ing om konsekvensen av at valgt oppret t holdt skole er i feil kjøreret ning

for alle som ikke j obber på fjellet , og de fleste j obber ikke på fj ellet .

Wsp skriver om kompakt stedsutvikling. I Lismarka har vi t i lbud t il barn, ungdom og eldre

som ble nevnt som vikt ige faktorer i en bygd, sammen med nærhet t il byen. I konklusj onen

er dett e ikke nevnt, men altså formulert som at skolen som er valgt opprett holdt t renger

skolen pga mangel på dett e.

Wsp sin konklusjon sier at opprett holdelse av Lismarka vil gå på bekost ning av Mesnali,

samt idig som de sier at vi i Lismarka kan splitt e barna t il t o ulike skoler. Dette virker svært

d eleggende for et samfunn, milj og bygd.

Wsp skriver at det er mangel på etterspørsel ett er tomter. Vi har i dag et område klart med

44 tomter og er godt i gang med videre arbeid med dett e, og vi merker ett erspørsel, så dette

st emmer ikke.

Vi legger også merke t il at de andre bygdene nevnes ut eområdene på skolen som vit kig og

fi ne, mens Lismarka ikke nevnes. Vi har blant annet fotballbane, ishoceybane, t ursti er,

lysløyper, sykkelbane, ballbinge, huskest at iv, klat rest at iv, lekerhus, sandkasse, st ort område

med skog og nat ur på tomten, gapahuker, sit teplasser med benker og bord.

Vi forundrer oss også av hvorfor barnehagen ikke nevnes i rapporten som ligger i skolens

lokale og område og også vil bli berørt.

Halvparten av kommunens befolkning bor utenfor byene og t ett stedene, og Ringsaker har et

desent ralisert boset t ingsmønst er. Det er fakt a, og de t renger også noen t ilbud utover det de

lager selv med egen innsats.

Vi i bygdeutvalget mener rappo rten er veldig lite nyansert og det er skremm ende ase hvor lit e av

innspillene som er t att med som var flertall, og at en bygd i så liten grad får sine kvalitet er nevnt og

videre konsekvenser for disse ved en event uelt nedleggelse.

Vi håper Ringsaker kommune og polit ikerne ser nødvendighet en av atill egge noen opplysninger t il

rapporten før den legges ut på høring slik at grunnlaget for den blir rikt ig og kan gj elde.
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Kriterier/ premisser
Konsekvenser vs. «valide og reliable vurderingskrit erier»
Til grunn for ut redningen lå det en best illing om at ut redningen skulle belyse konsekvenser på en rekke

områder: befolkningsutvikling, verdiutvikling for boliger, konsekvenser for lokalsamfunnene og mulighet

for framt idig utvikling, sosiologiske konsekvenser, konsekvenser for barna, konsekvenser for folkehelse,

pedagogiske konsekvenser.

Disse konsekvensene har i rapporten blit t «operasjonalisert i valide og reliable vurderingskriterier» (side

60 i ut redningen):

1. Fysiske læringsareal som fremmer elevenes læringsut bytt e
2. Rekruttering av lovpålagt kompet anse og profesjonsfaglige fellesskap.
3. Samarbeid med førstelinj etjenest en (PPT, skolehelsetjenesten, BTV m.fl .)
4. Godt fysisk innemiljø som ivaretar krav t il folkehelse og t rivsel
5. Godt fysisk ut emiljø som ivaretar krav t il folkehelse og t rivsel
6. Godt psykososialt læringsmiljø som ivaretar læringsmot ivasjon og t rivsel
7. Sosial bærekraft
8. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial for en kompakt og
aldersvennlig stedsutvikling i fremt iden
9. Lokalsamf unn som har en gunst ig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i regionen og forventede
plasseringer i fremt iden
10. Lokalsamfunn hvor det er forvent et en befolkningsvekst
11. Lokalsamfunn hvor det er forvent et en boligprisutvikling
12. Alternat ivet krever minst mulig grad av bygningsmessige ut bedringer

I prosessen fra best illing t il operasjonalisering har det blit t lagt mange føringer som har vært

premissgivende for hvordan oppdraget har blit t løst, hvordan de ulike alternat ivene har blit t framst ilt og

hva som har blitt vekt lagt . Kanskje har dett e også vært avgjørende for hvilke alternat iver det har blitt pekt

på.

Det er f .eks. ikke åpenbart at «konsekvenser for lokalsamf unn» skal operasjonaliseres t il:

8. Lokalsamf unn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial f or
en kompakt og aldersvennlig stedsutvikling i f rem tiden

9. Lokalsamf unn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i
regionen og f orventede plasseringer i f remtiden

I stedet for abelyse konsekvenser av skolest rukt urendringer for de ulike lokalsamfunnene, gjør man i

rapporten «kompakt stedsutvikling» (eller potensiale for dett e) og «gunst ig plassering av arbeidsplasser»

(nå eller i fremt iden) t il kriterier for hva som, ett er ut redernes mening, er den gunst igste plasseringen av

skole(r). Hvordan kom vi dit?

Det er også flere andre kriterier som ikke var del av den opprinnelige best illingen.

-  Lokalsamf unn hvor det er f orventet en bef olkningsvekst

-  Lokalsamf unn hvor det er f orventet en boligprisutvikling

- Alternative krever m inst mulig grad av bygningsmessige utbedringer

Samt idig er andre aspekter ved skolest rukt uren som burde være relevante, ikke tatt med i vurderingen:
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- Geografi sett opp mot naturlig t rafikkmønster i Nordre Ringsaker knyttet t il hvor foreldre jobber

(kjøring t il/fra SFO). De prakt iske utslagene for folk.

- Kvalit etene (result ater/ t rivsel) ved de ulike skolene

Kompakt st edsutvikling
«Basert på kommunale strategier om at en skal satse på kompakt stedsutvikling og at utvikling skal

prioriteres der det er en konsentrasj on av boliger og tilbud i dag bør kommunen prioritere videre utvikling i

Mesnali og Naeroset.» (s.68 i utredningen)

• Hvilke kommunale st rategier siktes det t il her? Hverken kommuneplanens samfunnsdel,

kommuneplanens arealdel eller planprogrammet for revisjon av arealdelen nevner «kompakt

stedsutvikling». Det er så vidt nevnt i vedtatt planst rategi, men ikke som argument for hvilke

bygder/ t et t st eder som skal priorit eres og ikke.

• Ingen av nevnte planer legger opp t il at man skal priorit ere mellom bygder der kommunen skal

priorit ere en videre utvikling og hvor man ikke skal gjøre det .

• Hva betyr «en konsent rasjon av boliger og t ilbud»?

AIie de akt uelle bygdene har en konsent rasj on av boliger (noen mer, andre mindre) og t ilbud

(skole, barnehage, idrett s- og kult urt ilbud, samfunnshus med mer - noen har i t illegg but ikk,

kirke m.m).

Hva står det egent lig i de sent rale dokumentene?

• I kommuneplanens samfunnsdel står det :

o «Ringsaker skal ha et desent ralisert ut byggingsmønster med eksisterende tet tsteder og

bygdesent re som utgangspunkt »

o «Ringsaker har et desent ralisert bosett ingsmønster med 2 store t ett steder og mange små

bygdesent re»

• I gj eldende kommuneplan er det et mal a «Styrke eksist erende t et t steder og bygdesent re»

• Ved behandling av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 8.3.21 vedtok

kommunestyret :

o «Ringsaker kommune vil være posit iv t il bolig- og befolkningsutvikling i både by og bygd»

• Vedtatt planst rategi: «Det er en målset t ing at t ett steder og bygdesent re skal videreutvikles».

• Innlandsst rategien: «Vårt felles mål er at Innlandet skal være en god plass a bo og leve, både i by
og bygd»

Gitt at det er ønskelig at vi blir mer kompakt e - gj r det a beholde Messen lia som den eneste skolen
at Nordre Ringsaker blir mer kompakt? Vil vi mått e kjøre mindre t il skole, fr it idst ilbud, handel og
arbeid? Ha flere t ilbud nær der vi bor? Eller forutsett er den ønskede utviklingen at vi slutt er a bo der
vi bor? Nordre Ringsaker blir ikke mer kompakt av a legge ned fi re skoler. Det som skjer er at flere får
lengre skolevei, oppsmuldring av sosiale fellesskap, lengre vei t il fr it idsakt ivit eter. Måt te i så fa ll være
hvis flere flyt t et t il Mesnali, men der finnes det per nå ikke boligtomt er.

Faktafeil
Innbyggert all / befo lkningsutvikling

Bef olkningsutvikling i Nordre Ringsaker
Det tegnes gjennomgående i rapporten et bilde av befolkningsnedgang i Nordre Ringsaker. Det er et

unyansert bilde. Brøttum (som også er en del av Nordre Ringsaker) har hatt solid vekst over flere år.
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Lismarka har også hatt en stabil utvikling (svak vekst ), og også i Åsmarka er det flere innbyggere nå enn

for 20 år siden.

Feil om innbyggertall i Lismarka
På side 17 i rapporten er det en figur som forsk e r aframstil le befo lkningsutviklingen i de akt uelle

bygdene, basert på grunnkret ser «i nat urlig t ilknyt ning t il de akt uelle skolene».

Hvordan er det defi nert hvilke grunnkret ser som har en «naturlig t ilknyt ning t il de akt uelle skolene»? Det

ville være nat urlig a bruke de gamle skolekretsene, som fortsatt fi nnes som et kart lag i kommunekart et

for Ringsaker (se kart under). Lismarka utgjøres i så fa ll av de fi re grunnkret sene Olasveen, Botshaugen,

Putt en berg og Løkkehagen og har ifølge SSB pr. 2019 (som WSP bruker som målet idspunkt ) 664

innbyggere. De t re bygdene Åsmarka, Mesnali og Lismarka er i virkeligheten t emmelig j evnstore med

t anke på innbyggertall (Lismarka har noen få innbyggere flere enn de t o andre ). I figuren fra WSP ser det

imidlert id ut t il at Lismarka er klart minst av de akt uelle bygdene med godt under 600 innbyggere.

Forklaringen er sannsynligvis at man i rapporten har utelatt / glemt en av de fi re grunnkretsene som

Lismarka utgjøres av. Den akt uelle grunnkret sen er heller ikke lagt t il en av de andre skolene. Dett e er

uheldig i en rapport der man legger opp til avurdere de ulike bygdene opp mot hverandre.
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smarka 1999-2021
Grunnkretsene Åset , Hansåsen,

Kauserud

700

650

600

550

M esnali
Grunn kret sene Harke rud, Sjusjen ,

Sagst ua, Jonsonha ugen

800

750

700

650

600

Lismarka 1999-2021
Grunnkre tsene Olasveen,

Botshaugen,Lkkeh agen, Put tenberg

700

650

600

550

1150

1100

1050

1000

Næroset
Grunnkretsene: Bratt bakken,

Kvisla, Kvernst ua, Afset , Rødberget

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

Brt t um 1999-2021
Grunnkretsene Freng, Alm, Bruket ,
Solbergenga, Halla, Brøtt um kirke

Kilde: SSB.

Forutsetning: At bygdene tilsvarer grunnkretsene innenf or de gamle skolekretsene
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Ett erspørsel et t er t omt er
På side 16 står det om Lismarka at det er «lit e et t erspørsel et t er t omter for ut bygging». Ringsaker

kommune eier noen få t omt er i Lismarka. Hva er gj ort for å markedsføre disse. I motset ning t il andre

kommunale t omt er, blir t omtene i Lismarka ikke markedsført av kommunen.

htt ps:/ / www .ringsaker.kommune.no/ boligtomter.471419.no.ht ml

Samt idig viser rapport en at boligprisene i Lismarka hist orisk har vært høyere enn i de andre bygdene. Det

bør være en indikasj on på en viss att rakt ivit et og et pot ensial for økt ett erspørsel.

Info rmasj on om skolene
Gjennom ut redningen legges det opp ti l asammenlikne/ set t e de ulike bygdene/ skolene opp mot

hverandre. Skal man først gjøre det , bør man behandle alle likt og komme med rikti ge - og ikke misvisende

- oppl ysning er.

I ut redningen opplyses det om at det er utedoer på Lismarka skole og at det mangler musikkrom. Begge

deler er feil. Det st år videre at SFO-lokalene også disponeres som klasserom. Det t e er ikke helt rikt ig, da

SFO i t illegg t il rom som også brukes som klasserom, også har egne arealer kun for SFO. Det opplyses også

at det er en uheldig løsning for levering av barn med bil. Det t e framstår også som under lig, da det både er

en rundkjøring med muligheter for av- og påst igning, og en parkeringsplass der ungene ikke tre nger a
krysse noen vei for akomme t il/ fra skolen.

Videre er det grunn til asporr e om hvorfor det ikke er t att med at det ved Lismarka skole er st ore

lekeområder, klat rest at iv, ballbinge, fot ballbane, skøytebane, lysløype, akebakke, sykkelløype, st ier og

nat urområder, når man f .eks om Åsen skole skriver: "Skolen har st ore lekeområder i t ilknyt ning t il skolen,

og et idret t sanlegg ligger like ved. Skoleområdet inneholder blant annet skateboard-ramper, ballbinge,

akebakker og et st ort klat rest at iv . Rundt skolen er det rikholdige nat urområder, der de blant annet

d isponerer t o gapahuker" .

Plassering med t anke på plasser ing av arbeidsplasser i regionen og

forvent ede plasseringer i fremt iden
På side 68 i rapporten står det :

«Lismarka ligger i nær t ilknyt ning t il Lillehammer og også nærme Sj usjøen. Det ligger imidlert id ikke langs

en potensiell næringsåre fra sør, fylkesveien som går gjennom Næroset , Åsmarka, Mesnali på vei t il

Ring sakerfj elle t. »

Gjør ikke Lismarka det ? FV 216 går gj ennom Lismarka, rikt ignok ikke tvers gj ennom sent rum av bygda. I

t illegg går både Sj usjøvegen (fra Brøtt um t il Sj usjøen) og Lismarkvegen/ Åsmarkvegen (fra Lillehammer og i

ret ning Åsmarka) tvers gj ennom sent rum av bygda.

Bo- og arbeidsregionen stopper ikke ved kommunegrensa. Lismarka ligger 15-20 min.fra Lillehammer, og

ferdselsårene gj ennom bygda brukes av mange (både fra Lismarka og andre bygder i Nordre) som har sin

arbeidsplass i Lillehammer, Moelv, Sj usjøen og andre steder.
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Skjevheter
Vi har t idligere nevnt skjevheter i omtaler av de ulike bygdene.

I t illegg oppfatt er vi betydelige skjevheter i hva som t rekkes fram fra medvirkningsmøtene. De direkte

sit atene som er t rukket fram er, med få unntak, uttalelser som t rekker i retning av færre og større skoler.

Er det representat ivt for det som kom fram?

Det er ikke overraskende at rapporten, ut fra de premissene som er lagt, konkluderer med at størst er

best . På en del områder er det nok også rikt ig at større skoler har fordeler som de små skolene ikke har.

På den annen side har også mindre skoler noen fordeler som de større skolene ikke har. Med unntak av

gode uteområder, blir disse i lit en grad nevnt . Eksempler på dette er:

• Pedagogiske og sosiale effekter av aldersblandet undervisning

• Mindre skolers forutset ninger/ fort rinn for nettopp akunne oppfylle nye krav t il elevakt iv,

prakt isk, tverrfaglig og t ilpasset opplæring

Mangler
Det er flere vikt ige perspekt iver som ikke er belyst , blant annet :

• Geografi sett opp mot nat urlig t rafikkmønster i Nordre Ringsaker knyt t et t il hvor foreldre

jobber (kjøring t il/ fra SFO). De prakt iske ut slagene for folk. 85 av de t ilt enkte 126 elevene ved

Messenlia skole vil måtte busses/ kjøres fra andre bygder. Jobber man i en annen ret ning,

hvilket er t ilfelle for de aller fleste, kan de prakt iske konsekvensene bli store - saerlig for

foreldre med barn i SFO-alder.

• Pendlemønster Nordre Ringsaker. «For Ringsaker som helhet er det større utpendling t il

Hamar enn t il Lillehammer. Det er ikke ut redet om det te er representat ivt for innbyggerne i

Nordre Ringsaker». Dersom dett e hadde vært ut redet , ville ut redningen sannsynligvis vist at

utpendlingen fra Nordre Ringsaker er større t il Lillehammer enn t il Harnar.

• Kvalitetene (result at er/ t rivsel) ved de ulike skolene er ikke belyst . Lismarka skole har på

nasjonale prøver oft e hatt result ater over landssnitt et og over snitt et i Ringsaker kommune.

• Uklarheter i forhold t il hvilke prinsipper som skal gjelde for hvilke skoler elever fra ulike deler

av Nordre Ringsaker skal høre t il.

• Skolenes betydning for idret ts- og foreningsliv er dårlig belyst . I alle de aktuelle bygdene

tj ener skolene samfunnsnytt ige formål utover det rent skolernessige. Uteområder, gymsaler,

garderober og toalett er t il bruk ved idrett slagenes akt ivit eter er noen av eksemplene som

blir dårlig belyst .

• Videre bruk av bygningene og uteområdene ved skoler som foreslås nedlagt , herunder

vurderinger av barnehager i byggene og på områdene.

• Rapporten synliggjør ikke kvalit etene de mindre lokalsamfunnene har, hverken i seg selv eller

som del av en mangfoldig Ringsaker kommune. Det underliggende budskapet er at det er

noen av bygdene det ikke er verdt a sat se på.

• Skoleskyss. Det er kun set t pa hvor mange som har skoleskyss (i dag og ved de ulike

alt ernat ivene), ikke hvor mye lengre skoleskyssen vil bli.

• En kraft samling om ett eller t o av lokalsamfunnene som knutepunkt forut sett er mer enn

bare a oppre t thol de skolen. Er man innst ilt på det ? Det har så langt i prosessen ikke blitt lagt

opp t il andre t ilt ak for å øke oppslut ningen om et alternat iv med færre skoler.
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Inkonsekvenser
• I rapporten står det at Lismarka er et av lokalsamfunnene som «ligger nærmest store

arbeidsplasser i dag og der det er forventet størst økningen i fremt iden». Likevel er ikke

Lismarka ut pekt som et lokalsamf unn det er verdt asatse på.

• «Åsen og Lismarka har for t iden flest barn», og har over t id den mest posit ive

befolkningsutviklingen av bygdene. Likevel er dett e de to skolene som foreslås nedlagt i alle

alternat ivene t il dagens st rukt ur.

• Lismarka har over t id hatt høyest boligpriser av de akt uelle bygdene. Priser sier noe om

att rakt ivitet og pot ensiale. Likevel er ikke Lismarka med i noen av alt ernat ivene.

• «I den grad skole skal beholdes i lokalsamfunn hvor det forventes generell befolkningsvekst

er det Næroset , Fossen og Mesnali» I t o av disse bygdene har det over t id vært en t ydelig

befolkningsnedgang, og dett e er også bygdene med færrest barn.

• Rapporten peker på at sat sing på ett eller to lokalsamfunn vil gi mer kompakt stedsutvikling.

De innbyggerne som ikke bor i de ut pekte lokalsamfunnene vil neppe oppleve at hverdagen

blir mer kompakt , men snarere at den vil bestå av mer kjøring og oppsplitt ing av sosiale

fellesskap.

• Det pekes på krav i LK20 knyttet t il elevakt iv, prakt isk, tverrfaglig og t ilpasset opplæring og at

dett e blant annet forutset t er f lere spesialrom. Samt idig er flere av de mindre skolene

net topp på disse områdene langt framme.

• Rapporten er entydig i sin vurdering av at de mindre skolene ikke har livet s rett , men klarer

samt idig ikke abelegge med forskning at større skoler er bedre enn mindre skoler.
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Spørreundersøkelse Asen skole

FAU ved Åsen skole sendte ut en anonym spørreundersøkelse t il foreldre på skolen, og også foreldre i
de t o barnehagene i bygda. Begge foreldre ble oppfordret t il asvare. Det var Ut fra svarene 69 som
besvart e undersøkelsen. Vi fikk er det helt tydelig at foreldrene t il barnehagebarna og skolebarna
n sker abevare skolen.

Hvordan har familien din kjent på prosessen rundt skolenedleggelse så langt?

Ut fra svarene de foresat te har git t oss, ser vi at det er mange som har blitt påvirket. De beskr iver
prosessen som t yngende, usikker, provoserende og lite forut sigbar. Mange skriver at de har hat t
søvnløse net ter, bekymrede barn, og følt på en frust rasjon rundt polit ikernes håndtering av saken.
Flere nevner at de er fornøyde med at det nå blir en konsekvensut redning, gjort av eksterne aktører.
I t illegg nevner mange at prosessen har vært rask, uryddig og gitt lite informasjon. Flere er også
bekymret for split t else av elevene ved en eventuell skolenedleggelse. Et fåtall synes det har vært
vanskelig å mene noe annet enn flert allet . De ser det posit ive ved større skoler, og ønsker et større
miljø for sine barn.

Flere skriver også at de har valgt å flytt e t il Åsmarka på grunn av at det er en liten skole her, og føler
nå på en stor usikkerhet på hva som er best for deres familie.

Hva blir konsekvensene for ditt / dine barn hvis Åsen ikke består?

• Vi ser at det er et stort flert all som er bekymret for den lange reiseveien som elevene får.
Elevene mister muligheten for å gå / sykle / gå på ski t il skolen, noe som skaper inakt ivit et .

• I t illegg nevner mange at det blir mindre t id med familien, leksearbeid og t id med venner, da
dett e går bort i kj øring t il og fra skolen.

• Flert allet nevner at det blir mindre t id t il fr it idsakt ivit eter, og at disse mest sannsynlig
forsvinner fra bygda. Som igjen fører t il at man må kjøre lengre for avaere med på akt iviteter.
Det er vanskelig aoppret thold e akt ivit eter i bygda om skolen forsvinner.

• Mange nevner at det kan blir vanskelig aholde kontakt med venner om elevene fordeles på
flere ulike skoler.

• Det er 17 besvarelser som sier at de må f lyt t e eller vurderer aflyt te, om skolen legges ned.
Det te er fordi det ikke er prakt isk mulig å rekke j obb og skole. Flere har også nevnt at de må
skifte j obb. Mange har gjort et bevisst valg for å bosett e seg i Åsmarka, på grunn av et t rygt
og oversikt lig skolemilj ø.

• Hvis Åsen ikke består nevner flere at selv om de i utgangspunktet n sker avelge en lit en
skole, vil Mesnali ikke være et reelt valg på grunn av at det ligger for langt unna arbeidsvei og
det blir vanskelig å gjennomføre med for eksempel SFO.

• Fåtallet mener at det ikke vil ha noen konsekvenser om Åsen skole blir lagt ned. De synes det
er fint med et større miljø t il sine barn.

Hva mener du er den beste løsningen for ditt / dine barn, og hvorfor ønsker du den løsningen?



Et sammendrag på hva foresatt e mener er det best e for sitt / sine barn:

• Åsen skole består, og event uelt bygges på for ata imot flere elever. Dett e ønsket 63  i

spørreundersøkelsen. Begrunnelsene for det var et t rygt og oversikt lig miljø, et godt faglig

miljø, nærhet t il hj emmet, aldersblandede grupper, mulighet ti l a ga t il skolen, flott e

uteområder i umiddelbar nærhet , mer t id, og t ilhørighet t il bygda.

• 9 ønsket uendret skolest rukt ur. De mener at dagens skolest rukt ur fungerer godt .

• 3 ønsket endret skolest rukt ur, for a gi elevene et større sosialt og faglig milj ø.

· • 2 skrev også at de ønsket en ny skole i Nordre Ringsaker om Åsen skole ikke kan best å.

Hvordan ser du helst at skolest rukturen blir i nordre Ringsaker?

• En skole i Nord re - 4 svar

• Uendret skolestru kt ur - 33 svar (mange som n sket abehold e dagens skolest rukt ur skrev at

om det ikke er mulig abeholde Åsen skole, så er det en ny skole i Nordre som er ønskelig)

• Asen skole skal best a - 17 svar (Flere skrev at de ønsket f lere elever t il Åsen skole)

• Åsen skole og Mesnali skole besta - 3 svar

• Åsen skole og Lismarka sko le bestå - 12 svar

Har du andre innspill du ønsker at FAU skal ta med seg inn i debatt en?

• Kommunen må se på mulighetene i bygdene. Det er mulighet er for ut bygging på mange fi ne
t omter.

• De som n sker avelge en liten skole, hvilke muligheter får de om sko lest rukt uren endres?

• Det er viktig aha barna i fokus i denne prosessen.

• Idrett sanlegget og skogen som ligger  i  umiddelbar nærhet , gir mange muligheter som de

ansat t e på Åsen skole ut nytt er og beriker undervisningen med.

• De er også gode på aldersblandede klasser, som if ølge forskning v iser gode result ater.

• På Åsen skole er det en velfungerende barnehage i samme bygg, hva med den om skolen

legges ned?

• Hva med skoleskyssen? Er det t il barnas beste asitte lenge i en t axi? Hva v il kost naden for

det te bli?

• Åsen skole er en skole flere har byt tet t il de senere år på grunn av godt sosialt milj ø.

• Og en skole med gode resultat er og godt miljø, både for elever og lærere, bør vel være et bra

utgangspunkt for v idere dr ift ?

• Se på det som en st yrke for kommunen å beholde bygdesamfunn, slik at kommunen kan gi

valgmu ligheter t il hvor man kan bosett e seg. Det bør være at t rakt ivt å bo i hele Ringsaker.



Sak 47 / 2021 Høringsinnspill skolest ruktur nordre Ringsaker

Høringsinnspill t i l rapporten Konsekvensut redning Skolest rukt ur Nordre Ringsaker samt

saksut redning i k.sak 54/ 2020, fra samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SM U) ved Lismarka
sko le.

SU/ SM U ved Lismarka skole er uenig i konklusj onen i rapport en Konsekvensut redning Skolest rukt ur
Nordre Ringsaker. Det te sky ldes flere urikt ige og mangelf ulle beskrivelser i rapporten. SU/ SM U har

valgt ut enkelt e forhold og vil i det følgende gå gjennom disse.

l.  Utilstrekkelig beskrive/se av uteområdet. Det er ikke foret att sammenligninger av

ut eområdet knyttet t il de invo lverte skolene ut over arealkrav. Sko len er samlokalisert med

Lismarka barnehage. Ut eområdet ved Lismarka sko le anses av SU/ SM U ved Lismarka skole a
være i særst illing godt egnet t il aivaret a krav t il folkehelse og t rivsel både i skolet id og

utenfor skolet id. Ut eområdet ved Lismarka skole er st ort i areal og er særlig godt t ilrett elagt

for variert fysisk akt ivit et med direkte t ilgang t il bl.a. skogsområder, gapahuk, ballbinge,

BMX-bane, kombinert grusbane og skøytebane og akebakke. Dett e er elementer som er en

stor fordel ved gj ennomføringen av Kunnskapsløf t et 2020.

2. Fremstilling av vedlikeholdsbehov. SU/ SMU ved Lismarka skoler st iller spørsmål ved om
vedlikeholdsbehovet ved sko len er r ikt ig fremst ilt i rapporten. Det er ant at t

vedlikeholdsbehov i rapporten på kr 4 770 000 ved Lismarka skole. SU/ SM U påpeker at en

rekke vedlikehold som f .eks. nye dører, vent ilasj on og asfa lt rundt skole, allerede er ut ført i

nyere t id . Vedlikeholdsbehovet vil dermed kunne være betydelig lavere enn det rapporten

beskriver.

3. Manglende beskrivelse av pedagogisk organisering. Lismarka skole er organisert som en

fådelt , aldersblandet skole. Det er forvent et at vil være 51 elever ved skolen høst en 2021.
Aldersblanding som pedagogisk prinsipp har vært v irksom ved skolen gj ennom mer enn 20

år. Dett e innebærer bl.a. at spesialrommet for mat og helse, som rapporten påpeker er kun
13 m2 i st ørrelse, er f ul lt ut funksjonelt for elevenes læring som følge av skolens organisering

i mindre grupper. Sko len har elevbedrif t hvert år med t verrfaglig arbeid i aldersblandede

grupper 1. - 7. t rinn. Det er uheldig at rapporten ikke beskriver de fa kt iske forho ld slik de
fremst år i skolens pedagogiske virksomhet .

4. Misvisende rombeskrive/se. Rapporten viser en oversikt over klasserom og ulike spesialrom.
Denne oversikt en fremst iller Lismarka skole i et urikt ig og ufordelakt ig lys. Rikt ig

rombeskrivelse vil være som følger:

Romtype Antall

Klasserom 4
SFO 1
M at og helse 1
Naturfag 0
Kroppsøving 1
Bibliotek 1
Kunst og Håndverk 0
Adm. og ledelse 2

Lærerarbeidsplasser 8

Kommentarer

Fungerer også som klasserom.

Fungerer også som musikkrom

Sambruk med klasserom

Ford elt på t o rom



5. Beskrivelser av små prof esjonsf ellesskap. SU/ SMU ved Lismarka sko le vil påpeke at det i den

digitale t idsalder ikke er de samme begrensninger for pedagogisk samarbeid og fellesskap

som det var t idl igere. Skolens pedagoger samarbeider med andre i en rekke ulike kommuner

og land. Beskrivelsen av profesjonsfellesskapet ved skolen må derfor ikke anses avaere

begrenset t il skolens bygg, men ta inn over seg de fakt iske realiteter med utvidet samarbeid
med andre gj ennom bruk av IKT. Lismarka skole har f ungert som modell for andre fådelte og

aldersblandede skoler i landet. Det te har sikret gode forbindelser og samarbeidsnettverk for
skolens personell, noe som brukes akt ivt ved hjelp av I KT-systemer.

6. Utils trekkeligbeskriv else av innspillene i brukermedvirkningsm ter.  SU/ SMU ved Lismarka
skole regist rerer at det i oppsummeringene fra brukermedvirkningsmoter, mangler en rekke

vesent l ige innspill. Det gjøres oppmerksom på at det bl.a. var flere elever ved Moelv skole

med erfaring fra nedleggelse av mindre skoler, som ga utt rykk for at t rivselen med sko len var

betydelig høyere før overgangen t il nye Moelv skole. Disse ga også utt rykk for at  de  opplever
en stor skole som ut rygt i forhold t i l den mindre skolen de t id ligere har gått på.

Samarbeidsutvalget og skolemilj øutvalget ved Lismarka skole st i ller seg bak utt alelser fra skolens FAU

og bygdeutvalget i Lismarka.



BVGDESKOLENE I NORDRE RINGSAKER MÅ BESTÅ!

Det er mange aspekt er ved en så alvorlig sak som det innbyggerne i nordre Ringsaker nå står midt

oppe i. Mange spørsmål og forhold som det ikke blir gitt gode svar på - muligens fordi polit ikerne

ikke nske r a t a det dett e innover seg eller n sker a set t e seg godt nok inn i saken - som f.eks:

•  HVORFOR HAR VI GODE OG VELFUNGERENDE BYGDESAM FUNN I NORDRE RINGSAKER?

•  HVORFOR HAR BYGDENE I NORDRE RINGSAKER AKTIVE LAG OG FORENINGER - OG HVA

HAR DET Å BETY FOR SAM FUNNET OG RINGSAKER KOMM UNE?

Svaret på disse spørsmålene ligger i at vi i nordre Ringsaker har gode bygdeskoler som knytt er

befolkningen tet t sammen. Skolene og barnehagene inkluderer både barn, søsken, foreldre,

best eforeldre, venner og naboer fra t idlig barndom t il sen alderdom. Det te handler om at vi blir

inkludert og engasjert på en helt spesiell måte. Denne inkluderingen og det sterke engasjement et

rundt om i bygdene fører t il at vi får et godt samhold og omtanke for alle de som bor på bygda - pa

en helt unik måte.

Polit ikerne og kommuneadminist rasj onen i Ringsaker diskuterer/ planlegger hvorvidt , alle, eller i alle

fa ll de aller fleste av disse bygdeskolene skal legges ned. Ungene kan bare begynne på andre større

skoler - og da helst på de skolene hvor det er prakt isk mulig a fa «skviset » dem inn.

I realiteten betyr dett e at de vennene som barna har i dag, og som de har et godt vennskap t il

net t opp fordi de allerede går på samme bygdeskole, kanskj e må skille lag. Dett e fordi de MÅ begynne

på helt forskj ellige skoler, ent en pga. bost ed på hver sin side av bygda, at det ikke blir plass på

samme skole, eller for at foreldre/ foresat te skal kunne klare a fa den nye hverdagen til a fungere.

Men det er jo ikke så nøye mener enkelt e polit ikere - det finnes jo flere andre barn på en større

skole - og hverdagen t il foreldre/ foresatt e t renger da vel ikke politike rne a bry seg om?

-  eller; vil dett e i realit eten bety t ap i skat teinngang fordi familiene velger a flytt e t il helt andre

kommuner hvor polit ikerne fakt isk t ar innbyggerne på alvor?

Fraflytt ing vil i så fa ll bety at det blir billige bolig er a fa kj øpt på bygda - men hvem vil vel boset t e seg

der når det ikke er skole der? For hva er det første en barnefamilie ser ett er når det er snakk om

bosett else?

 er det barnehage og skole i nærheten?

 er det et levende og velfungerende samfunn der?



Læring  -  også utenfor skolens arena

Hva så med alle de lag og foreninger som finnes rundt omkring i bygdene i nordre Ringsaker i dag?

I nordre Ringsaker er det over 20 fr ivillige organisasj oner som mange barn og ungdom i bygdene er

en del av. Alt i fra fot ball, håndball, t urn, ski, t eater, skyt t erlag, kor, 4-H, barne- og ungdomsklubb,

båt - og fr it id + sikkert mange flere.

Grunnen t il at mange av disse lagene og foreningene er svært akt ive i dag, skyldes den fr ivillige

innsats som foreldre/ foresat te bidrar med fordi barna går på skolen i bygda - eller fordi andre

ildsj eler har en nær og kjær t ilknyt ning t il nett opp denne bygda.

Mange av de akt ivit etene som skj er i disse fr ivillige organisasj onene bygger både på fysisk akt ivit et og

kreat iv tankevirksomhet . Fysisk akt ivit et er j o som kj ent helt avgjørende suksessfaktor for a skape en

god helse. Kreat ivt t ankeset t er også vikt ig for barnas utvikling - noe som også kommer tydelig t il

ut rykk i den nye læreplanen som skal t as i bruk fra høsten.

Det er også særdeles vikt ig at barna lærer seg gode sosiale og emosjonelle ferdigheter i samspill med

andre utenfor skolemilj øene. Gode relasj onsferdigheter er som kj ent nødvendig i samhandling

mellom mennesker for akunne ta andres perspekt iv. k nytte relasj oner er grunnlaget for a kunne

fungere sosialt . Relasj onsferd ighetene må læres, og mange av disse frivillige organisasj onene er en

god arena for både læring og mest ring. Barna lærer ogsa ahevde sine meninger og ønsker. Dett e

bygger opp egen evne t il mest ring og st imulerer t il å prøve ferdighet ene sine i nye sit uasj oner.

For at barn skal fungere i hverdagen, utvikle seg og t rives, har de behov for grunnleggende t illit og

posit iv selvoppfat ning. De har behov for t ilhørighet i grupper, st rukt ur og forut sigbarhet .

 Dett e betyr at det i dag foregår vikt ig læring, utvikling og helset iltak også utenfor skolens

arena.

Det er dett e som gjør t il at vi i har levende og velfungerende bygdesamfunn i nordre Ringsaker !

Så hva vil da skj e med disse fr ivillige organisasj onene dersom bygdeskolene legges ned og samspillet

forsvinner? Vil det fremdeles være frivillige personer som n sker a gi av sin t id for a op pret tholde

t ilbudet . Vil et t erspørselen være der når barna skolemessig t ilhører andre samfunn? Vil det t e få

konsekvenser som t il syvende og sist vil gå utover barna i nordre Ringsaker?

I sum vil det oppstå mange uante ringvirkninger og uønskede/ ut ilsiktede konsekvenser dersom

bygdeskolene legges ned. Ut en bygdeskolene vil mange av akt ivit et ene forsvinne. Uten disse

akt ivit etene vil også det unike samholdet svekkes.

Det er nett opp derfor vi sier at skolen er «limet » i bygda I

Eksempler på mulige konsekvenser som følge av nedleggelse kan være:

 Utflyt t ing

 Færre t il å ta vare på de eldre behov for flere sykehjemsplasser/ hj emmetj enester

 Økt press og behov for barnehager der hvor barneskolen ligger

 Verdiforringelse av boligene / lite att rakt ivt

 Dårligere livskvalit et

 Dårligere samspill barna imellom

 Dårligere akt ivitet st ilbud

 Dårligere læring/ mest ring utenfor skolens arena

 Dårligere helse

 Mindre fr it id / mere reiset id

 Næringsvirksomhet legges ned eller flytt es (ut av kommunen?)

Her kan det helt sikkert nevnes MANGE

andre mulige konsekvenser !



Hva vil dett e  egentlig  koste samfunnet og Ringsaker kommune? Vil net t oresult atet gå i pluss?

Dett e er langsikt ige virkninger som vanskelig vil være målbare både før og i et t ertid - mye kan heller

ikke måles i kroner og øre.

Det er derfor vikt ig at kursen legges om NA!-og to av de vikt igste suksessfaktorene her er:

For askape vekst og utvikling i en kommune som Ringsaker er det ikke nok at enke vekst og utvikling

i de størst e «t ett st edene» og langs nye E6 (som ingen vil se). Hadde forrest en polit ikerne klart a
skape vekst og utvikling i disse «tett stedene» dersom det ikke hadde vært noen skole her? - NEPPE!

Ringsaker kommune er ingen typisk «by-kommune». Ringsaker kommune er i all hovedsak

en landbruks- og hytt ekommune med stort areal og spredt bosett ing.

Det er vikt ig a merke seg at omt rent halvparten av Ringsaker sin befolkning er bosatt ut enfor

de såkalt e «by-sent ra».

For a oppr e ttholde det mangfoldet som er i kommunen, og for at innbyggerne skal kunne ha

reelle valgmulighet ene med t anke på hvor en fakt isk ønsker å bosett e seg, er det derfor

vikt ig å st imulere t il vekst og utvikling også i bygdene.

I nordre Ringsaker ligger alt t il rett e for a fa til nettopp dett e!

Men for a fa t il vekst og utvikling er bygdene avhengig av at polit ikerne viser en vilje t il å få

t il dett e. Det må foreligge en vilje til a investere i fremt idig velf ungerende og levende

bygdesamfunn for askape vekst i hele kommunen. Det må være vilje til asamarbeide med

bygdesamfunnene - ikke motarbeide eller neglisjere.

I nordre Ringsaker har det vært svært liten, om ikke fraværende, investering fra kommunen

sin side, spesielt set t i forhold t il det potensiale for vekst og utvikling som fakt isk ligger her.

Det er derfor nå på høy t id at polit ikerne anerkjenner bygdesamf unnene for de verdiene

som er her og støtt er opp under askape fremt idig vekst og utvikling !

- og det første steget på veien for å få t il dett e er at :

BYGDESKOLENE I NORDRE RINGSAKER MÅ BESTÅ!



Fra:
Sendt :
Til:
Emne:

Postmott ak Ringsaker kommune
fredag 18. j uni 2021 12:45
Postmott ak Ringsaker kommune
Skolest rukt ur nordre Ringsaker 6358332

Fra: Randi Larsen <randisol59@hot mail.com>

Sendt : fredag 18. j uni 2021 10:55
Til: Limoseth, An ne Met te St ikbakke <anne.mett e.st ikbakke.llmoset h@ringsaker.kommune.no>

Emne: Skolest rukt ur nordre Ringsaker 6358332

Høringsut talelse: bevar alle skolene i Nordre.
Vikt ig for folkehelse akunne ha gangvei t il skolen. Bevare mangfoldet , noen t rives i by andre på

bygda, vikt ig at alle ikke er like. Bevare mulighet for aha læring i aldersblandede klasser det skaper

mest ring og læring. Har nærhet t il nat ur og bevarer bygdene idrett slag o .a. arenaer. Nærhet en t il

skolen forsvinner hvis en må kjøre buss t il moelv eller brøtt um. Ta en undersøkelse blant lærerne på

disse to skolene. Hva mener de om t idligere sammenslåinger, ikke la dem ha "munnkurv" .

Randi Larsen



Til f.sak 47 / 2021 - Høringsinnspill skolest ruktur nordre Ringsaker Kommune

Høringsinnspill t il rapporten Konsekvensut redning Skolest ruktur Nordre Ringsaker samt .

saksut redning i k.sak 54/ 2020 fra elevrådet ved Lismarka skole.

Elevrådet st iller spørsmål ved begrunnelsen for a legge ned skoler. Elevrådet er ikke enig i at elevene

lærer best på en stor skole.

Punkt 2.4.6  i  rappor t Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Elevrådet er ikke enig i

rapportens beskrivelse av skoleanlegget . Det påpekes at skolen har musikkrom i sambruk med

bibliot eket . Elevrådet oppsummerer skoleanlegget med at det er fi re klasserom og et SFO-rom som

også brukes t il klasserom ved behov. Musikkrom og bibliot ek fungerer i sambruk. Elevrådet bemerker

videre at mat og helse-rommet er stort nok t il skolens bruk. Dett e skyldes inndeling i mindre grupper.

Til rapportens del «Kunnskapsgrunnlag» ønsker elevradet agi følgende innspill :

Skolen har nok lærere med bred kompetanse. Lærerne kan forskj ellige t ing som f .eks data,

musikk, matemat ikk og øvrige fag.

Skolen har et særlig fint uteområde. Det er en stor gressfotball bane, lekestat iv, skog,

sandkasse, klat restat iv, t rær med klat remuligheter, ballbinge, terrengsykkelbane,

skøytebane, smashballbane, husker, skiløype, stor akebakke og generelt gode møteplasser

på skolen for ulike akt iviteter.

Skolen har alle rom som er nødvendig for forskj ellig bruk og akt iviteter, og for

eksperimentering og ut forsking med forskj ellige materialer.

Elevrådet mener at en mindre skole er best fordi man ikke kj enner alle på en stor skole. Det

påpekes at på Lismarka skole leker alle sammen uansett alder.

Elevrådet mener at det ikke er mer plass på uteområdet eller inne på en større skole. Dett e

fordi en større skole bruker mer plass av uteområdet og fordi det er flere elever inne.

Elevrådet opplever skolevegen t il Lismarka skole som t rygg. Det er mange elever som har en

t rygg skoleveg uanset t om de bor nært skolen eller lenger unna.

Hele skolen deltar i elevbedrift . Dette innebærer samarbeid mellom elever i alle aldre.

Innenfor dett e prosj ektet er det også elevbedrif tstur og fredagscafe for hele skolen.

Punkt 8.2.4 i rappor t Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Garderobene ved skolen

er veldig bra. Det er lit t smale ganger og rar smak på vannet på skolen. Elevrådet opplever generelt at

innemiljøet ved skolen er veldig bra.

Punkt 8.2.5 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Det fysiske utemilj øet ved

skolen oppleves veldig fint . AIie leker sammen uavhengig av alder. Store ogsmaleker og lærer av

hverandre. Elevrådet påpeker også at skilaget har sitt t ilholdssted på skolens uteområde og at

skiløypa starter på skoleområdet.

Punkt 8.2.6 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Skolens psykososiale miljø

er veldig bra. AIie leker sammen uavhengig av alder og alle kjenner hverandre. Elevrådet mener at

det ikke er mulig abli kj ent med alle på en større skole og at man vil leke mest med andre på egen

alder.

Punkt 9.4 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Elevrådet st iller spørsmål

ved hva som skal ordnes på skolen med de vedlikeholdsutgiftene rapporten beskriver.



Punkt 10 i rapport Konsekvensutredning Skolestruk tur Nordre Ringsaker.  Elevrådet ved Lismarka

skole er veldig uenig i rapportens anbefa ling. Elevrådet synes at Lismarka skole skal beholdes fordi

det ikke er noe galt med skolen. Elevene har det de t renger og mye mer som ikke andre skoler har

som f .eks. elevbedrift, t urer for hele skolen, t ilsvarende uteområde og t rygg skoleveg. Elevrådet

påpeker også at de fleste foreldre i området jobber i Lillehammer. Det vi l derfor være lett ere for

foreldre i Mesnali akjore til Lismarka siden skolen ligger i rikti g kjorere tning. Elevradet papeker

videre at barnehagen ligger i direkte t ilknyt ning t i l skolen. Dette fører t il god kontakt med nye

førsteklassinger.

Elevrådet påpeker at skolen er så god at en lærer kjører helt fra Hamar for ajobb e på Lismarka skole.

Elevrådet ns ker abeholde skolen.



Til f.sak 47/ 2021 - Høringsinnspill skolestruktur nordre Ringsaker Kommune

Høringsinnspill t il rapporten Konsekvensut redning Skolest ruktur Nordre Ringsaker samt.

saksut redning i k.sak 54/ 2020 fra elevrådet ved Messenlia skole.

1.  Punkt 2.4.5 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Elevrådet

bemerker at skolen har spesialrom for mat og helse og musikk. Disse rommene brukes også

som klasserom. Dett e betyr at elevrådet definerer romfordelingen t il at det er 5 klasserom i

t illegg t il musikkrom og rom for mat og helse. Elevrådet påpeker videre at det ikke er langt a
gå t il en skog hvor det kan foregå nat urfagundervisning.

2.  Punkt 7.2.2 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Elevrådet mener

at elevene på skolen opplevde møtene som greie.

3.  Punkt 8.2.1 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Rapporten

forteller at Messen lia skole t renger spesialrom for mat og helse, nat urfag og musikk.

Elevrådet påpeker at det er rom for mat og helse og musikk på skolen.

4.  Punkt 8.2.4 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Skolens innemiljø

er bra, men vannet smaker ikke godt .

5.  Punkt 8.2.5 i rappor t Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Elevrådet t ilføyer

at det er et fint uteområde på skolen.

6.  Punkt 8.2.6 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker .  Elevrådet

bemerker at det er få elever ved skolen. Dette kan føre t il at man blir alene dersom man

krangler med noen. Som oftest er alle sammen venner. Elevrådet mener at vennskap er

vikt ig.

7.  Punkt 10 i rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker.  Elevrådet liker

skolene sånn som det er i dag. Elevrådet er bekymret for om folk kanskj e må flytt e dersom

skoler blir lagt ned, og som følge av at det blir langt akj r e t il eventuell ny skole.



Oppv eks tsen t er i bygden e i nord re Ri ngsaker

Pilotp rosjekt i Li smar ka

«La oss legge om - ikke legge ned -

en framt idsret tet oppvekst modell for bygdene i nordre

Ring saker.»

FAU, Lismarka skole

Camilla St orlien

FAU, Lismarka barnehage Lismarka Bygdeutvalg

Kim Marius Heen John Krist ian Bergum

Tid ligere rekt or ved Lismarka sko le

Brit e Kandal

Pedagog/ fagbokforfat t er i nærmiljøpedagogikk

Randi Sæt herst uen
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Lismarka opp vekstsenter, Fagernes opp vekstsenter, Åsen oppvekstsenter, og
Messenlia oppvekstsenter? En moderne og framtidsrettet oppvekstmodell

tilpasset levende bygder i utvikling.

Sammendrag.

Dett e dokumentet legger fram en spennende og framt idsrettet modell for a
bevare barnehage, skole og SFO

i bygdene i nordre Ringsaker. Ved a legge om t il oppvekstsenter i hver bygd vil
kommunen legge t il rett e for økt t ilflytt ing t il bygdene. Barnefamilier som
ønsker et alternat iv t il sent raliserte oppvekst inst it usj oner for sine barn, vil både
finne rolige boforhold med rimeligere boliger og et spennende konsept for
hardf@re oppvekst inst it usjoner i ne rmiljpet .

Dette vil gi store gevinst er for alle parter:

For barna:

• Nærhet og t rygghet i leke- og læringsarenaer.
• Felles oppvekst miljø barnehage-hjem-skole.
• Trygg overgang barnehage-skole.
• Samme enhet - utvikle tette relasjoner gjennom læring på t vers av alder.
• Ident it etst ilknyt ning t il bygda.

o Trygg basis for senere amt e nye og ukjent e utfordringer.
• Så mange som mulig får gang-avstand t il barnehage og skole.

For foreldre:

• Skole, barnehage og SFO på samme st ed.

• Tids- og kon omis k besparende for kj r i ng.
• Tett og bredt samarbeid hjem-oppvekstsenter.
• Forutsigbarhet og god kjennskap i forhold t il personale.

For pedagogisk personale:

• God ut nytt else av rom, materiell og læremidler.
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• Gir mulighet er for større st illinger, flere muligheter for adekke
kortt idsvikariater innen enhet en.

• Fleksibilitet i personalet ett ersom det er flest barn i barnehage eller SFO
og skole.

• Fleksibilitet og kont inuit et i forhold t i l t ilpasset opplæring og ekst ra
t ilrett elegging både i barnehage og skole.

• Samspill og relasj onsbygging gjennom læring og leik for både skole og
barnehage.

• Gi barna i bygda gode lek- og laering svilkar i sitt nærmilj ø.
• Utvikle samspill mellom nærmiljø og oppvekst senter.
• Kompetanseheving og utviklingsarbeid for et samlet kollegium.
• Systemat isere bruk av digit ale løsninger for samarbeid mellom

oppvekstsent er i kommunen, nasjonalt og internasjonalt på
o personalnivå
o elevnivå
o foreldrenivå

For ledelse:

• Får ett fysisk arbeidssted.
• Mer t ilst edeværelse for personalet og barna.

o Kompetanseheving
o skoleutviklingsarbeid

• Kontorfullmekt ig f år økt t ilst edeværelse på en enhet .
• Systemat isere bruk av digitale løsninger for samarbeid mellom

oppvekstsent er i kommunen, nasjonalt og internasjonalt på
o ledernivå
o personalnivå
o elevnivå
o foreldrenivå

For Bygdesamfunnet :

• At t rakt ivt når det gjelder atiltrekke seg barnefamilier.
• Et akt ivt oppvekst senter t rekker nærmiljøet inn som lek- og læringsarena

og er med og utvikler et levende bygdesamfunn for alle aldre.
• Bygdefunksjoner som kafe og bibliotek, ut leie av kontorplasser og andre

møt epunkter kan legges t il et oppvekstsent er.
• Bidra t i l bygdeutvikling.
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For kommunen:

• Videreutvikle bygdene i nordre del av kommunen.
• Legge t il rette for flere innflytt ere t il disse bygdene.

o Landskapspleie
o Liv i bygdene
o Turisme t il Ringsakerfj ellet omfatt er også mulig t urisme i bygdene

• Motvirke fraflytt ing.

• Økt e skatt einntekt er.
• Miljømessig gevinst gjennom mindre forurensning fra t ransport .
• Spare skyssutgifter.
• Skole- og barnehaget ilbudet i nærmiljøet blir mindre sårbart for variasjon

i antall barn i hvert årskull.

Mette Frydenberg Reinertsen, leder ved Jostedalen oppvekstsenter, Luster
kommune, uttaler det te om oppvekstsenter:

«Et oppvekstsenter gir bedre pedagogisk kvalitet. Personalet ser hele
utviklingsløpet til ungene. Hos oss har barnehagen opplevd a famer status.»

Luster kommune har siden 2012-2013 hatt f em oppvekstsenter. Flere av dem
ligger under 10 km f ra hverandre. Fra høsten 2021 åpner de det sj et te.
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Oppvekstsenter. Pilot prosjekt i Lismarka

Lismarka opp vekstsenter., Fagernes opp vekstsenter., Åsen oppvekstsenter, og

Messenlia opp vekstsenter? En moderne og f ramtidsrettet oppvekstmodell

tilpasset levende bygder i utvikling.

Særpreg ved bygdene i Nordre Ringsaker.

Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali er alle selvst endige
bygdesamfunn der befolkningen har sterk t i lknytning t il sin bygd.
Samt idig samarbeider de på tvers.

Disse bygdene har i dag både skole og barnehage i sine bygder. Administ rat ivt
er Fagernes og Åsen skoler en enhet , og Lismarka og Messenlia skoler en enhet .
Barnehagene er organisert med en enhet i Næroset , en privat barnehage i
Mesnali og Åsen og Lismarka barnehager i en enhet med Brøttum barnehage.

Oppvekstsenter

Ved atenke nytt og endre inndelingen i enheter kan skole, barnehage og SFO
utgjøre en enhet i hver bygd, et oppvekstsenter. Hver bygd vil få en
framt idsrett et og solid enhet som sikrer barnefamilier en t rygg base for
ungenes opplæring og utvikling fram t il ungdomsskolealder . Et oppvekst sent er
defineres som barnehage, SFO og skole på et t sted og med felles ledelse.
I et oppvekstsent er satses det på særpreget og utviklingsmulighetene i en
mindre enhet i familienes umiddelbare nærhet . Kommunen må tenke utenfor
boksen for store skoler når det gjelder ressursut nytt else. Sambruk blir et
nøkkelord for ut nyt telse av både arealer, mat eriell og utstyr, spesialrom og
menneskelige ressurser.
Systemat isering av samarbeid mellom enhet er i kommunen via digit ale
løsninger gjør det i våre dager enkelt aha utvidede kollegier innen
skoleut vikling og ledelse, og også på elevnivå. Slik samarbeid kan utvikles på
alle plan, mellom oppvekstsenter, mellom oppvekstsent er og sent raliserte
enhet er og benytt e både nasj onale og internasjonale ressurser. De digitale
løsningene må være med pa agj r e det enklere abeholde skolen og
barnehagen der folk bor.
Å sat se på oppvekstsent er gir også miljømessige fordeler ved mindre kjøring
både for kommunen (skoleskyss), foreldre og barn. For de sist e er det også
t idsbesparende.
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Skoleutvikling - bygdeutvikling.

Et oppvekst senter har muligheter for afylle andre funksjoner for bygda. Som
en følge av de digit ale løsningene er det nå flere som arbeider fra
hj emmekontor. En fin ressurs for utvikling av bygda og for t ilflytt ing er å kunne
t ilby leie av kontorplass der lokalenes st ørrelse t illat er det .
Mange snakker om betydningen av sosiale møteplasser og at dette mangler på
bygdene. Lokaler som kan brukes som bygdekafe, desent raliserte
bibliotektjenest er, og kontor for bygdas lag og foreninger kan med fordel
legges t il et oppvekstsent er. Sammen med ut bygd nærmiljøanlegg som
oppvekstsent eret bruker på dagt id og fungerer som lekeområde på fr it ida, har
bygda st raks et levende nav som gj ør den at t rakt iv.

Hvordan et oppvekstsenter framstår i praksis.

Når vi skal beskrive en modell for et oppvekst senter i nordre Ringsaker, velger
vi Lismarka skole. Lismarka skole er samlokalisert med Lismarka barnehage,
likevel med delte arealer både ute og inne. Hagat un forsamlingslokale er
nærmest e nabo. Grunnlaget for alage et oppvekstsenter her er bygningsmessig
t il stede. Når det gjelder ut nytt else av særpreget ved en liten nærmilj øskole
pedagogisk og sosialt , har Lismarka skole de aller fleste av disse prinsippene
allerede godt innarbeidet gjennom mange år. Det vil derfor være et nat urlig
utgangspunkt å st arte første oppvekstsenter her, lage et pilotprosj ekt som
derett er fungerer som et ressurssenter for opprett elsen i de andre bygdene i
Ringsaker, og ut over kommunens grenser. (St ange kommune har hat t
oppvekst sentermodellen i tankene for sine bygder.}

Det hevdes at en skole med få elever er en dyr skole, og som oftest blir den
dyrere enn en skole med flere hundre elever. Mye av grunnen t il dett e er at det
t ilst rebes samme drif t småte som på store skoler med aldershomogene
grupper. Skoler med få elever, t idligere kalt fådelt e skoler, som gjennomfører
en fast organisering av elevene over t id, utarbeider lokale læreplaner med
utgangspunkt i denne organiseringen og gj ennomfører læringsarbeidet i
aldersblandete elevgrupper, behøver ikke være så dyre i drift. Nevnte
prinsipper for arbeid i nærmiljøskoler, sammen med nærmiljøpedagogikk, er
grunnpila rene for en solid naermilj skol e med godt leri ng smi lj .
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De fi re grunnpilarene for arbeid i skoler med aldersblandede

grupper.

Et kort sammendrag av hva de fi re grunnpilarene innebærer følger her:

1. Stabil organisering av elevene ved skolen.

Organisasj onsmodeller

E L E OSEIEE
Fir-
delt

Tre-

delt

To-
delt

U-

delt

1.-2. 3.-4. 5.-6 . 7.

1.-2. 3.-4. 5.-6.-7.

1.-2.-3 .-4. 5.-6.-7.

1.-2.-3 .-4 .-5.- 6.-7.

Pedagogiske begrunnelser for organisering i aldersblandete elevgrupper.

• Sosialisering. Nat urlig afungere sammen med st or forskjellighet i gruppa.

• Innøving av arbeidsvaner og rut iner. De eldre er rollemodeller og

støtt espil lere for de som kommer nye inn i gruppa.

• Elevene som ressurs med aldersforskjell som drivkraft. AIie vil ett er hvert

både oppleve å t a imot hj elp og kunne hjelpe andre. Dett e er i t råd med

Vygotskys sosialkult urelle læringssyn som også ligger t il grunn for LK20

og fagfornyelsen.

• Mangfold i læringsfellesskapet . Gir store muligheter for t ilrett elagt

opplæring for den enkelte elev. Peder Haug krit iserer

spesialundervisningen gitt i små grupper ute av basisgruppen. I en

skole/ et oppvekst senter med aldersblanding, er det

komplementaritet sprinsippet han mener gir best effekt, enkelt asett e ut

i livet .

• Jevn fordeling av lærernes t id pr elev. Flyt te lærerressurser dit det er

flest elever
• Permanente læreplaner. Emnebytt eplaner og årsbyt t eplaner faste over

t id.
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• Muligheter til aset te sammen grupperinger der elevene «t rekker

hverandre oppover.

2. Utarbeide årsbytteplaner/ emnebytteplaner tilpasset organisering av
elevene
(et omfattende, men nyttig arbeid.)

Modeller for årsbytteplaner

• Emner fra 3 årst rinn • Em ner fr a 2 årst rin.

Erne r tra
5,8 ,0g
3 t i n

· ifWfra tJ.
6 aq 7 tn nn

lr nn

Modellen t il venst re viser hvordan en årsbyt teplan for en elevgruppe med 3
årst rinn set t es sammen. I en A-plan, som gj elder for første året av en
t reårsperiode, er 1/ 3 fra hvert årst rinn inne. Tilsvarende for en 8-plan og en C-
plan. Først e perioden av et skoleår omhandler t ema fra det lavest e
alderst rinnet , midt i skoleåret kommer t ema fra det mellomste alderst rinnet og
t il slutt fra det høyeste alderst rinnet .

Om skolen har t o årst rinn sammen i gruppe blir det A-plan og 8-plan og
rulleringen går over to år. Figuren t il høyre.

Denne type planer passer i praktisk/ estetiske f ag og i orienteringsf ag.
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En annen mate a lage planer på, er planer der emnet er det samme på alle t rinn
samt idig, men fagstoffet innen emnet har økende vanskegrad for hvert årst rinn
i gruppa. Dett e passer i fag som norsk, engelsk og matemat ikk. Eksemplet
under på dett e er knyt t et t il et bestemt læreverk. En slik plan kan også t a
utgangspunkt i læreplanen. Samme plan hvert år.

FEBRUAR KAPITTEL2:MALINGOG ENHETER

enheter

Klokke

Kalender

Av stand

Volum

-Kunneregne med klokka, både digitalt og analogt

-Kunne regne med liter og centiliter

Pa lokus123.no,feilfritt kunne jennomf@re

øvingsoppgavene for SB kapittel 2 måling og enheter

Kriterie1 rød farge

Kriterie2gul farge

Kriterie3blå farge

Lengdeenhet er

Volumenheter

Tidsenhefer

-Kunne gjøre om enheter

-Kunne regne med millimeter

-Regne med tidsforskjeller

øvingsoppgavene for GB kapittel 2 måling og enheter

Kriterie1rød farge

Kriterie2gul farge

Kriterie3 blå farge

enleler

Hleklol iter

Kubikkdesimeter

kubikkdesimeter

-Kunne vurdere måleusikkerhet

øvingsoppgavene for 7B kapitt el 2 måling og enheter

Kriterie 1  rød farge

Kriterie2gul farge

3. Aldersblanding i praktisk læringsarbeid.

Diff erensiering (Gj øre lik ved f orskj ellsbehandling)

• Felles undervisningssamtale med utgangspunkt i kj ennskap t il

enkelt elevers forut set ninger. Inkludert komplementarit et sprinsippet for

opt imal spesialundervisning.

• Gjennomgang av nyt t lærestoff for en elevgruppe, selvstendig arbeid

med mulighet for a hjelpe hverandre for resten av gruppa.

• Åpne oppgaver. Dett e er oppgaver der det er mulig a komme fram t il

ulike lsn inger/ svar.

• Differensierte oppgaver
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• Samme oppgaver, men differensierte krav t il ut førelse etter alder og

forutset ninger

• Muligheter for elever på f .eks. 5.t rinn å følge et fag med 6.t rinn.

Tilsvarende mulighet for å følge temaer/ fag på lavere nivå og få verdif ull

repet isjon.

Mange lærere kvier seg for å ta i bruk denne metodikken, med bevisst
utviklingsarbeid i lærerkollegiet og kompetanseheving, gir den svært gode
læringsresultat er og sosiale ferdighet er. En fast organisering av elevene og
et godt lokalt planverk gir oversikt og t rygghet for lærere, elever og foreldre.

Ved aha barnehage i samme enhet , vil førskolelærernes kompetanse
supplere metodikken særlig innen 1.-4.trinn , og lærernes kompetanse kan
supplere barnehagemet odikken.

Lismarka skole har arbeidet et ter disse grunnpilarene fra midt pa 1990-talle t.
De har utviklet dem ett er nye læreplaner både i 1996, 2006 og nå et ter LK20.
Grunnpilarene er innarbeidet på en slik måte at de blir stående også med
nye ledere og under nye pedagoger. Skolen har oppnådd gode
læringsresultater.
Skolen har erfaring med abring e kompet ansen ut t il andre skoler gjennom å
ta imot besøk fra skoler fra hele landet . Leder og lærere fra skolen har drevet
foredrags- og kursvirksomhet gjennom organisasjonen LUFS. De har også
bidratt med fagart ikler i og skrevet bøker om emnet , bøker som har vært
pensumlitt erat ur innen videreutdanning i metodikken:
Nærmiljøpedagogikk. Melheim 2009. (3 av art iklene er skrevet av personer
knytt et t il Lismarka skole.)

Nærmiljøskoler og aldersblanding . Sæt herstuen, Jevnaker, Mork, 2016. (To
av forfat terne er fra Lismarka skole.)

Læringsarbeid i akt ive nærmiljøskoler med aldersblanding. Eksempelsamling .
Sæt herst uen 2017. (daværende lærer ved Lismarka skole)

Det er derfor nat urlig at skolen får en pilot rolle i utvikling av oppvekstsent er i
bygdene i nordre Ringsaker og fungerer som ressurs for de andre.

Det nye for Lismarka blir samorganisering med barnehagen i arbeid på
ledernivå, personalnivå og barnenivå. Selv om skolen også har en viss grad
av nærmiljøpedagogikk i sitt arbeid, vil dett e muligens være et område der
barnehagen har en god del nytt abring e inn.
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4. Naermiljp edagogik k

«Nærmiljøpedagogikk er pedagogikken i en samf unnsaktiv skole som bruker
nærmiljøet i undervisningen, samhandler med andre aktører og bidrar akt ivt
til utvikling av bygda.» (Naermiljp edagogikk 2009:8)

«Da ein et ter kvart kom til asamle barna i skolar, reiv ein også læring laus f rå
det naturlege livsmiljøet. Dermed blei det skapt opp/æringssituasj onar der
ikkj e sj ølve aktiviteten, arbeidet og produksj onen, men læringa var eit
konkret f ormål. I all et tertid har det te medf ørt store pedagogiske
utf ordringer"
(Befr ing, Nærmiljøpedagogikk 2009:173" )

«De små skolene ligger i barnas nærmiljø. M idt i livet, der barna hører t il.
M ed f antasi og pågangsmot hos f oreldre og lærere kan disse skolene bli
kulturtorget i loka/samf unnet. Et sted der f lere generasj oner møtes og der
læring skj er t il alle livets tider»  (Eidsvåg 2001: 204-205)

«Som barn må vi f å utvikle oss og modne blant våre nærmeste og at vi er
avhengig av å f orstå og være trygge i vårt eget nærmiljø, f ør vi kan f orstå og
være en del av det store f ellesskapet»  (Fløyst ad  «Om akunn e mer enn man
kan» )

Feiring jernverk/Lysthuset
• Sam funnsfag / historie

• Tem a : Feiring jernverks histori e
i samm enheng m ed histori en i
Norg e og Eur opa .

• «Midgar d 7» Fr a pest og kri se til
bedre tider . «Kosm os 8»
N orden under
Napoleonskri gene .

• 1. -4 . trinn gå fra
Atthaldsdam m en (buss) . 5 .- 10 .
trinn gå fra Torgenrud .

• 1.-7 . trinn om visning i
j ernverket .

• 8.- 10 . trinn lær e om Lysthuset ,
lær e bor t til de sm å .

• Sam arbeid m ed Feiring
jernverks venner .
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Dett e er et eksempel på hvordan en akt iv nærmiljøskole kan knytt e nærmiljøet
inn i fag og emner i skolen, samarbeide med nærmiljøet og gjennomføre
læringsarbeidet om samme t ema i aldersblandete grupper 1.-10.trinn . Skoler
som på denne måten ut nytt er og er med pa a utvikle nærmiljøet sitt , gir
samt idig elevene en mulighet til abli kjent med det nærmiljøet som også er
deres oppvekst miljø. En ident itetsutvikling knytt et t i l bygda som også hjelper
ungene til ase mulighet er for framt ida i sit t eget nærmiljø.

De fire grunnpilarene i forhold t il barnehage og SFO.

Disse fire vikt ige grunnpilarene er utarbeidet for skole. Dett e gjør det ikke
problemat isk i forhold t il oppvekstsentermodellen. Grunnpilarene er allerede
nat urlig i bruk i barnehagen.

1. Stabil organisering av barna.
I barnehagen er det aldersblandete barnegrupper, og det er de samme

alderst rinn som er sammen i gruppa fra år t il år. Søskentenkning.

2. Utarbeide årsbytteplaner/ emnebytteplaner tilpasset organisering av
barna.
I barnehagen legges allt id årsplaner t ilpasset aldersblandet barnegruppe.

3. Aldersblanding i praktisk lek og læring.
I barnehagen har dett e allt id vært en selvf l g e apraktisere.

4. Naermilj p edagogikk
Barnehager benytt er nærmiljøets mulighet er i lek og læring.

Den samme nat urlige t ilnærmingen t il aldersblanding som beskrevet for

barnehagen, gjelder også for SFO.

Sambruk. Effekt iv utnytt else av rom.

I vår t id legges det mye vekt på at skolene må ha spesialrom for musikk,
nat urfag og skolekjøkken. SFO skal ha egne rom osv. Dette er en modell for
store skoler . I et oppvekst senter der det er få elever blir en slik romløsning
for kost bar. Et pilot prosjekt med oppvekstsent er i Lismarka må ha som et
mål og vise hvordan rom kan ha flere funksjoner. Det er i dag felles
musikkrom og bibliotek. Slik rommet er innredet er dette en fullgod løsning.
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Med skolens ant all elevgrupper, kolliderer ikke rommenes funksjon med
bruken for de enkelte gruppene. Et skolekjøkken på 13m2 er st ort nok for
elevgruppene på skolen. SFO har sitt eget kjøkken. Mye av hemmeligheten
ved sambruk av rom ligger i hvordan t imeplanen legges. For eksempel kan
Kunst og Håndverksfaget legges parallelt med Mat og Helsefaget.

Naturfagrom er ikke nevnt her. Ved a lese fagplanen for nat urfag, vil en se at
mye av den er knytt et t il nat uren og kan gjennomføres ute. En bygdeskole vil
allt id ha t ilgang t il gode ut earealer, Lismarka er et godt eksempel her. Det vil
derfor være prakti sk aha et godt ut styrt nat urfagskap og t ransportut styr for
å ta det ut i felten. Dette er et behov som overhodet ikke t renger et helt
spesialrom.

Lismarka skole har heller ikke eget rom for Kunst og Håndverk/ sløyd. De har
valgt a lose dett e ved aha egne skap/ mat erialrom for ut styr som brukes i
faget , enten i eller i nær t ilknyt ning t il de ordinære undervisningsrom der
faget undervises. Slik blir alle rom ut nyttet maksimalt .

For a ls e t range garderobeforhold for 1.-2.t r inn, har skolen flytt et base for
dett e t rinnet , en kreat iv løsning som ikke krever økonomiske invest eringer.

Timeplan. Fag og t imefordeling.
I skoledelen av et oppvekstsenter vil t imeplant eknisk arbeid utgjøre et c-
moment. Det er gjennom godt t imeplanarbeid at parallell-legging av fag gjør
sambruk av rom mulig, samt idig som fagene får de pålagte årst imer. Dette er
et arbeid som Lismarka skole har systemat isert gj ennom mange år der leder,
t eamene og lærerne i plenum samarbeider for afinne gode løsninger. Det er
en svært vikt ig kompet anse som viser at primært for læring er pedagogenes
kompet anse, skolebygget kommer derett er. Pedagogisk personale må få
handlingsrom til afinne løsninger t ilpasset sin skole/ sitt oppvekstsent er.
Å se på disse løsningene istedenf or aset te opp millionbeløp t il bygging av
spesialrom på våre bygdeskoler vil vise ganske andre kost nader ved a
beholde disse skolene.

Skoleutvikling. Utvidede kollegier. Plass og rom.
De små nærmiljøskolene blir beskrevet som fatt ige arbeidsmiljøer. Igj en er
det de store sent ralisert e skolene som blir brukt som modeller. Organisering
i oppvekstsenter vil i seg selv gi et større kollegium med st ørre variasj on. Vi
må t enke annerledes, ikke legge ned. I en digit alisert t idsalder i en digitalisert
kommune, må vi systemat isere de mulighet ene dett e gir t il samarbeid på
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t vers av enheter. I dag fi nnes det ingen grenser for muligheter til adele
undervisningsopplegg, drøft e spørsmål og oppsøke fagkunnskap på int ernett

fra hele verden. I en modell med oppvekstsent er i hver bygd kan det skapes

utvidede kollegier gjennom syst emat isering av den digitale muligheten.
Allerede på 1990-tallet ble det utviklet et syst em for samarbeid over

kommunegrenser både på leder-, personal- og elevnivå i Troms fylke,
Bygdeskolen. Dessverre et opplegg som er avslutt et grunnet nedlegging av

skoler.
I nordre Ringsaker kan dett e f ungere slik:

• Digitalt nettverk for ledere på oppvekstsenter med regelmessige

mt er.
o Ledere på oppvekstsenter kan bli ensomme med sine

ut fordringer, å møtes på nett et åpner for muligheter t il drøft ing

med andre i samme sit uasjon.

• Digit alt net tverk for personale. Temaer vil spenne over alt fra daglige

ut fordringer som er spesielle for denne organiseringen t il
utviklingsarbeid og planarbeid.

o Nett verket gir muligheter for utvidet kollegium mellom
bygdenes oppvekstsenter.

o Kontakt og kompetanseut veksling mellom oppvekstsenter og
sent raliserte skoler.

o Kontakt mellom oppvekstsent er på tvers av kommunegrenser.

o Internasjonal kont akt .

• Digitale nettverk der framlegg og undervisningsopplegg på elevnivå kan

deles.
o Elevmøt er
o Elevframføringer
o Kontakt med elever på sent ralisert e skoler.
o Internasjonal kontakt .
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Oppvekstsenter og bygdeutvikling

Et oppvekstsent er kan også t illegges andre f unksjoner enn de som følger av
samlokasjon av de t re oppvekst inst it usjonene. Der lokalene t ilsier det , kan
lag og foreninger ha kontorplass. Det kan t ilrett elegges for en kafe for
bygdefolk. Biblioteket i kommunen kan ha faste besøk med muligheter for
bokbytte i kombinasjon med bibliotekets nettjenester. Slik t rekkes flere

generasj oner t il oppvekstsenteret . Det blir et kraftsent rum  i  bygda.

I den pandemien vi nå lever med, er det mange som arbeider fra
hj emmekontor. Vi er blitt mer fleksible når det gj elder bosted. For første
gang er ut flytt ingen fra Oslo st ørre enn innflytt ingen. Noen av disse ns ker a
bosett e seg landlig. Kanskje det ikke allt id er så greit abade gj ennomføre
arbeidsdagen og middagen ved samme bord. Det kan være et godt
t rekkplast er for innflytting astille med kontorplasser det er mulig a leie. En
slik f unksj on kan med fordel legges t il et oppvekstsenter, kommunen st iller
med rom og internett løsninger. Kraftsenteret , navet  i  bygda blir st erkere.

Her ligger koblingen t il utvikling av hele kommunen.

Velfungerende oppvekstsent ermp

Velfungerende bygdesentrum/ bygdeutvikling

Tilflytt ing

Økte skatteinntekter for kommunen.

Ringsaker kommune med to byer må også satse på skikkelig framt idsrett et
bygdeutvikling. En utvikling av bygdesent re i nordre vil være et slik t ilt ak i t råd
med ordførerens utt alelse om å t a hele kommunen i bruk. Funksjoner lagt t il
bygdesent re er oppvekstsenter (barnehage, skole og SFO samlokalisert ),
bygdekontor, bygdekafe og andre f unksjoner lagt t i l hvert bygdesamfunn. Å
utvikle denne type bygdesent re er et like nødvendig t iltak for befolkningsvekst i
kommunen som den int ense byutviklingen kommunen har bedrevet de senere

år. Den har også vært begrunnet med avaere nødvendig for a tre kke t il seg nye
innbyggere.

Kommunen legger også opp t il en eldreomsorg der pårørende skal spille en
større rolle i å t a vare på de eldre. Da må også t il rett elegging på bygdene gjøres
slik at det blir igjen yngre pårørende ti l aut fore disse oppgavene der.
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Økonomi

I en oppstart sfase av en slik ny ordning, vil det være behov for ekst ra ressurser.

Vi t enker oss at en slik fase vil gå over 2-3 ar, og mener det må være muligheter
for å søke slike midler fra sent ralt hold. Blant annet bør det være int eressant

for Digitaliserings- og moderniseringsdepart ementet å st øtt e slik utvikling i
landet vårt . Hva med Innovasjon Norge? Vi tenker flere muligheter :

• Søknad om midler t il prosj ektst illing for astarte oppvekstsent re og

utvikle disse. St i llingen legges t il Lismarka oppvekstsenter.

• Søknad om midler t il en bygdeutviklingsst illing.

• De to funksjonene kan muligens slås sammen t i l en større st illing.

Personen som t ilsett es her må være genuint interessert i autvikl e

bygdene.

Organisering av oppvekstsenter.

Det finns flere mater aorganisere oppvekstsenter på, men den mest
ressursbesparende er at alt personalet er t ilsatt i samme enhet . Den som er
leder for enhet en, blir enten faglig leder for skole eller barnehage alt ett er hva
slags kompetanse vedkommende har. Den andre avdelingen må ha en faglig

leder, med relevant kompetanse og som også har andre oppgaver i enheten.

I en rapport fra Nordlan dsforskni ng (2003) har forskerne også st udert

oppvekstsenter, og konklusj onene deres er entydige. Dett e er en posit iv modell
for de små bygdene. Det vikt igst e argumentet er at den større enheten-med

sammenslått barnehage, sko le og SFO- t ilfører de små miljøene en fleksibilit et
de t idligere ikke hadde. Fleksibilitet en er knytt et både t il disponering av

penger, og bruk av materiell, ut syr og personale i det pedagogiske t ilbudet .
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Oppvekstsenter i forhold t il LK20:

Sitat er med sidehenvisning ett er er hentet fra Kunnskapsløftet 2020,

overordnet del.

•  «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt f or naturen
og klima- og milj b evissthet. »  s.11. Videre står det at forurensing er

blant de størst e miljøt ruslene våre i dag. Derav vil elevene selv reflektere

over skolevei og hvordan man kommer seg t il skolen i forhold t il

forurensing. Oppvekstsenter i hver bygd gir mindre utslipp i forbindelse

med skyss.

•  «Skolen skal støtte og bidra t il at elevenes sosiale læring og utvikling

gj ennom arbeid med f agene og i skolehverdagen ellers.»  s. 13. Videre

står det at elevenes selvbilde, ident itet , meninger og holdninger blir t il i

samspill med andre. Det sosiale er let t ere a fa t i l i sin egen bygd, der hvor

eleven bor, i forhold t il om elevgruppen bor langt fra hverandre og hele

t iden vil være avhengig av skyss.

•  «Faler elevene seg utrygge, kan det hemme laering. Trygge laeringsmilj e r

utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsf ulle voksne, i samarbeid

med elevene.»  s. 17 og 18. I et oppvekst senter vil det være kort vei

mellom barnehage og skole, det er en mulighet for at

førskolepedagogene kan følge barna inn i først e t rinn, og det vil være en

t rygg og god overgang fra barnehage t il skole. I t illegg vil det a ha skole i

sin hjembygd utgjøre st or t rygghet for de aller flest e barn og foreldre.

•  «Lokalmiljøets og samf unnets engasj ement kan bidra positivt til skolens

og elevenes utvikling.»  s. 18. Bygda er vikt ig for elevene. Det er stort

samfunnsengasj ement i bygdene. Teknologisk utvikling og den

digitalisert e skolehverdagen hjelper alle og gjør så man kan samarbeide

nasjonalt og internasjonalt.

•  «Samarbeid mellom hj em og skole»  s. 19. Det står videre at  «Skolen må

imidlert id ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å f å

hj elp og st t te i hj emmet. »  Denne forskjellen vil bli st @rre dersom alle

barna i Nordre Ringsaker skal gå på en skole. Flere vil få oppt il t o t imers

reisevei hver dag, kont ra de som bor i gangavstand og har 5 minut t er a
gå i fr isk luft . Det vil si mindre t id t il både lekser, fysisk akt ivitet og

fr it idsakt iv itet er for de som ikke bor i samme bygd som skolen. Dett e er
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ikke bra for folkehelse og kan f å blant annet økonomiske konsekvenser

for kommunen på lengre sikt. Med et oppvekst senter i hver bygd er

muligheten for aoppna god folkehelse for alle elevene mye større.

Reisevei med offent lig t ransport kan også være t i l hinder for læring av

flere andre årsaker, for eksempel vet vi at det kan forekomme mobbing

på skolebussen. Se også forsker og fysioterapeut Ast rid Nord eng Sj lie,

dokt oravhandling «Lifestyle and healt h in a cohort of Norwegian

adolescent w it h special emphasis on school j ourneys and low back pain»

fra 2002, Instit utt for samf unnsforskning, Universit et et i Bergen.

•  «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole, de ulike

nivåene i opplæringsløpet, og mellom skole og hj em bidrar til å let te

overgangen mellom trin nene.»  s. 20. Dett e er fordeler oppvekstsenteret

bidrar med i veldig st or grad. Det vil være enkelt ase hver enkelt elev,

sikre overganger og rut iner og kort vei t il godt samarbeid i alle ledd.

•  «Skolen skal gi elevene mulighet til d le re hva demokrati er i praksis.»

s.12. Denne kan stå for seg selv i skolest rukt ursaken.
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Noen oppvekstsenter som har delt erfaringer med oss på

Facebookgruppa «Fadeltskolen- tips og trik s», og kan kont aktes:

• Talvik oppvekstsenter, Alta kommune.

• Kokelv oppvekst senter, Hammerfest kommune.

• Sandst rand oppvekst senter, Tj eldsund kommune. (opprett et i 2019)

• Meløy oppvekst senter, Meløy kommune.

•  Luster kommune med fem oppvekstsenter fra 2012-2013.

o Solvorn oppvekst senter
o Skj olden oppvekst sent er
o Lust er oppvekstsenter
o Jostedal oppvekstsenter
o Indre Hafslo oppvekstsent er

Kontakt person: Mett e Frydenberg Reinertsen. (var rektor under omlegging

t il oppvekstsenter og leder i dag Jost edalen oppvekstsenter.)

Lust er kommune starter høsten 2021 opp sitt sjett e oppvekstsenter,

Veitast rond oppvekstsent er.

3 vedlegg.
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Vedlegg 1

Lismarka skole- ett eksempel på systemat isk bruk av de fi re grunn-

pilarene, j fr . Vedlegg 1:

1.Stabil organisering av barna.

2. Utarbeide årsbyt teplaner/ emnebyt teplaner tilpasset organisering av

barna.

3. Aldersblanding i praktisk lek og læring.

4. Nærmiljøpedagogikk.

Elevene ved Lismarka skole har alltid hatt resultater på eller over lands-

gjennomsnittet både på Nasjonale prøver og på Trivselsundersøkelser.

Lismarka skole har vært besøksskole og brukt som modell for små skoler i hele

landet i en årrekke.

Skolen har også hatt besøk både av lokalpolit ikere, stort ingspolit ikere,

skoleledere, representant er fra Ut danningsdirektoratet og lærere fra skoler

rundt om i hele landet . Det har vært st or int eresse for:

• Organisering i aldersblanda grupper.

• Hvordan ut arbeide årsbytt eplaner / emnebytt eplaner?

• Hvordan legge t il ret te for læring i aldersblanda grupper slik at alle

aldersgru pper profit erer pa det te?

• Ressursut nytt ing.

• Bruk av spesialpedagogisk ressurs og teamarbeid på tvers av klasset rinn.

De som har vært på besøk på Lismarka skole, har sett at det t e har fungert i

praksis.

Lismarka skole satset mye på organisering og utvikling av læreplaner i

forbindelse med innføring av L-97 og innført e L-97 på hele skolen før

lærebøkene og før de nasjonale målene for gjennomføringen kom. Lismarka

skole har delt at t i prosjekter som har profi lert skolen ut ad:

Lismarka skole var en av t re fådelt e skoler som ga eksempelstoff t il et idehefte:

«Arbeid i udelte og f ådelte skoler» Kirke-utdanning og

f orskningsdepartementet. Læringssenteret 2001. ISBN 82-486-0

ht tp:/ www. hist no/ alu/faq/ skulepl.

Lismarka skole var også med pa a gi eksempelstoff t il boka t il Kristoffer

Mel heim:  «Arbeid i f ådelt skule.» (Det Norske Samlaget, 1998)
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Vedlegg 1

Lismarka skole fi kk være med på en videreutdanningsvideo,  2.halvårsenhet i

«Lekebarn, Laerebarn, 6-10 arspedagogikk-H yskolen i Hedmark.»  (1999) Det te

videreutdanningst ilbudet var beregnet på førskolelærere og allmennlærere.

Lismarkas skoles pedagogiske plat t form og tenking blir presentert . Et konkret

t verrfaglig undervisningsopplegg med elever fra 3. og 4.klasse ble fi lmet

sammen med lærer Randi Sæt herst uen.

Lismarka skole ble ut nevnt t il «bonusskole» i 2002 av Læringssenteret og

Forskning og Utdanningsdepart ementet for «systemat isk utviklingsarbeid og

forsøk som har bidratt t il å øke kvaliteten i skolen» Denne virksomheten

preger fort satt skolen. Ansat te driver fortsat t med syst emat isk utviklingsarbeid.

Nye ansat t e kommer og blir en del av denne maten a drive skole på.

Systemat ikken i arbeidet med elevenes læring og t rivsel i sent rum, er videreført

gjennom regelmessig refleksjon over eget arbeid i kollegiet . Lærerne pa 1.-4

t rinn og lærere på 5.-7.t rinn er organisert t eam slik at det er godt t ilret t elagt

for gode prosesser mot elever og «a spi lle hverand re gode.»

I 2006 ble læreplanen for Kunnskapsløft et innført. Da ble de rullerende planene

på Lismarka skole videreutviklet i forhold t il Kunnskapsløft et .

Lismarka skole har omtrent ikke hatt fr itak av elever på Nasjonale prøver. En

av grunnene er sannsynligvis måten spesialundervisningen er organisert på.

En spesialpedagog har fleksibel t imeplan og tar seg av behovet for ekst ra

t ilrett elegging for elever i perioder eller hele året . Denne t ilrett elegginga søker

hele ti den a bygge opp under at alle skal ha sitt t ilbud i klassen.

Oppgaver for spesialpedagog med fleksibel t imeplan

1. Individuell kart legging. Ett er drøft ing av nasjonal/ kommunal kart legging med

kontakt lærer eller ved bekymring for elevers læringsut byt t e.

2. Intensive t reningsperioder i mindre elevgrupper. Lesekurs, matemat ikkurs,

skrivekurs.

3. Gjennomgang av nytt stoff i forkant av gjennomgang i basisgruppa.

Prinsippet om at enkelt e elever kan forholde seg t il innt il 20% ukjent st off.

4. Forenkling / t ilrett elegging av lærestoff. Vurdere lærebøker t il enkelt elever.

Visualisere fortellinger og framst illinger innen orienteringsfagene. Produsere

egne læremidler, f. eks lesetekster.
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Vedlegg 1

5. Møter med kont akt lærere/ team. Gjennomgå kart leggingene for elever som

er på og under bekymringsgrensa. Drøfte behov for ulike t ilt ak innen

basisgruppa/ for enkeltelever.

6. Delta i kompetansehevende nett verk.

Lismarka sko le har et akt ivt forhold t il foreldrene og bygda. Skolen er i noen

grad invo lvert i t radisjonelle sosiale arrangement i bygda. Skolen har benyt tet

seg av fagkunnskapen hos eldre ti l ale re elevene ast rikke, bake lefse osv. Vi

har hatt godt samarbeid med hageeiere, bønder og kunst nere i bygda når det

gj elder lokal t ilpasning av lærestoffet . Lag og foreningsarbeid er i stor grad

lokalisert i skoleanlegget .

Samspill med foreldrene er veldig sent ralt. Skolen har også hatt foreldreskole

på alle klasset rinn på sko len. Foreldrenes rolle i opplæringa sees på som vikt ig.

Skolen er forankret i nærmiljøet og sko len prakt iserer et vikt ig prinsipp i all

læring som går fra det kjente t il det ukjente. Her bygges bro mellom den
personlige, lokale kunnskapen og skolens fellesstoff. Vår erfaring er at når

foreldre og fo lk i nærmiljøet er med som lagspillere for skolen, er det en st or

berikelse og øker også mulighet ene for at skolen lykkes i samfunnsoppdraget

sit t .

Lismarka skole er godt drevet i dag. Endringer i organisering som ble gjort i

forbindelse med innføring av L-97, har vært ganske st abile. Skolen har gode

innarbeidete syst emer for raskt ahandtere ut fordringer på ulike nivå.

Innarbeidelsen av Kunnskapsløftet 2020 foregår innenfor den samme

organiseringen og metod ikken. Det gjør at skolen oppleves t rygg og stabil både

for elever, foreldre, ansatte og bygda.
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Vedlegg 2

Forskning som taler t il fordel for de små bygdeskolene.

-  Skolen må være nær

Professor Halvor Bjr nsrud kom i 2012 med interessant og st øttende forskning
om hvilken betydning det har for elevenes læring hvor nær skolen ligger t il
hj emmet . Han kom fram t il at sosial t ilhørighet og nærhet t il lokalsamfunnet er
grunnleggende forutset ninger for en inkluderende skole.
Dersom lærerne har t ilfr edsst illende kompetanse, er det ingent ing som tyder
på at de små skolene er et dårligere t ilbud t il elevene enn en stor skole.
- Mye tyder på at vi gj ennom den utviklingen vi ser står i fare for aekskludere
barn og foresat t e i små lokalsamfunn bort fra en skole der de har t ilhørighet og
nærhet .
- Kanskje det er rimelig aanta at elever i de laveste t rinnene i grunnskolen som
har flere t imers daglig reise t il skolen og liten t ilhørighet der blir mindre
mot ivert enn om de kunne opplevd læring i en skole i eget nærmilj ø? undrer
Bjornsrud.

Professor emeritus Edvard Befring understøt t er dette med asi at det du lærer
i en kontekst , husker du 90% av, mens det du lærer i indust risamfunnets
inst it usj onaliserte skole, husker du 10 % av. Det blir alt så vikti g aknytte
arbeidet i skolen til naermi l j et .

Da noen lærerstudent er ville gjøre en undersøkelse blant ungdomsskoleelever

på en fådelt skole i dist rikt s Norge, ble de ganske overrasket . De kom med en

forvent ning om at elevene skulle synes de hadde et annenrangs skole- og

hjemmemiljø, og hadde lit e kunnskaper. De ble overrasket , siden de møtt e

svært reflekterte og kunnskapsrike ungdommer som var stolt e over hjembygda

og skolen sin. «Dessuten drar vi jo inn ti l byen,» var en komment ar. Dette

understøtt er professor Rune Kvalsund sine funn om sosial utvikling hos elever

på små bygdeskoler. Han ut t aler det slik:

• " Her har vi sett at i dei mindre skuleeiningane har elevane utvikla
evnene t il å samhandle på t vers av alder og kjønn. Elevane t ek del i
akt ivit etar saman med elevar som både er yngre og eldre. Ein skulle
t ru ein fann dei mest int ime grupperingane i smaeining ar, men t il
mi overrasking fann eg mest av alders- og kjønnsdelte grupper ved
dei st ore skulane der t il dømes felles int eresser og hobbyar var det
avgjerande. Desse sku lane har så mange elevar og oft ast slike
plassvilkår i friminutt a at den uformelle sosiale fellesskapen ble
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Vedlegg 2

oppsplitt a i mange små og int ime grupper. M ine granskingar viser at
dei små skulane gir elevane ein breiare kompetanse for sosial
samhandling en n det ein finn pa st r r e skular" (int ervj u i Synstr e
Møre i 2009) ht t p://w ww .lufs.no/ index.php?art ikkel=159

Ferdigheter for framtida.

I forbindelse med sosial utvikling kan vi framheve framt idsret t ede ferdigheter

som utvikles i aldersblandede grupper i f ådelt skole, helt i t råd med det M arte

Gerhardsen skrev i Dagsavisen i 2016 under t itt elen «Kunnskap for framt ida»:

«Når digitalisering kan løse stadig f lere oppgaver, bli verdien av det maskinene

ikke kan, desto vikt igere. Forskerne Osborne og Frey t rekker f ram tre t ing

maskiner f ikser dårlig. De kan ikke håndtere kaos, tolke f ølelser eller være

kreat ive. Det trenger vi mennesker t il. Da må vi sørge f or at barna som går på

skolen nå f år disse egenskapene i f ram tida.>>Som følge av det te kommer

nat urlig Hanne Jevnakers utt alelse fra samme år: «Da kan vi ikke skape rammer

i skolehverdagen som gj ør at elevene «skånes» f or hverandre. Ungene må lære

å f orholde seg t i l hverandre, leke sammen og lære av hverandre. På t vers av

alder. Da lærer de å være kreati ve og de lærer sosial komp etanse.»

Anita Berg Olsen sier i forbindelse med sin doktoravhandling «Omsorg eller

f ormål: rasj onalitet og dilemmaer i f adeltskolen, 2009»at de fådelt e
nærmilj øskolene må slut t e a leke f ulldelt e skoler. De må finne sitt særpreg og
framelske dett e. Ist edenfor aet terstrebe flest mulig delingst imer slik at de kan
ha ett og et t årst rinn alene, må de finne og dyrke fram de pedagogiske
fordelene det kan være ved aundervise flere årst rinn i samme gruppe. De må
utarbeide de lokale planer som er nødvendig for asyst ematisere dett e
arbeidet. De må bruke det nærmiljøet sko len ligger i og barna bor i, og
opparbeide stolt het over den fådelte nærmiljøskole som kvalitetssko le.
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Vedlegg 2

Naermiljs koler er robuste skoler.
Leser innlegg skrevet av daværende leder i LUFS (landslaget for nærmiljøskolen)
Brite Kandal i 2014:

Professor Jan Inge S rbs kriver i Dag og Tid, 3. apr il, 2014:  «Robust er ordet ein

brukar nar noko skal leggj ast ned.»

Robust bet yr egent lig st erkt og noe som tåler mye. Nå brukes begrepet om alt .

Små enheter blir ofte karakterisert som ikke robuste nok. Med dett e

t rylleordet- robuste- legit imeres nedleggelser av bl.a. skoler.

Vi som arbeider i nærmiljøskoler, vi vet at nærmiljøskoler er robust e skoler. Vi

vet at et vikt ig prinsipp i god pedagogikk er å gå fra det kj ent e t il det ukjente.

Dette er et kriterium som gjør at nærmilj øskoler med nærmilj øpedagogikk er

robuste sko ler. Læringa forankres i elevenes og foreldrenes hverdagsliv og slik

ligger alle mulighet er t il rett e for askape en god skole. Samspillet mellom skole,

foreldre og lokalsamfunn gjør at foreldrene og lokalsamfunnet blir medskapere

og ikke bare konsumenter av ut danning.

Sko lene i Sogn og Fj ordane har så gode skoleresultater at forskerne kaller det

et paradoks. {Bergens Tidende, 22.4.14). Sogn og Fj ordane har mange

nærmiljøskoler av ulik størrelse. Rundt omkring  i  Norge sitt er 12 t olv

forskergrupper og prøver å fi nne svaret på hvorfor det er så gode resultater i

dette fylket. Utdanningsnivået i Sogn og Fjordane er lavt og blant annet derfor

skulle de et t er læreboka ha langt lavere resultat er enn det de fakt isk har.

«Sogn og Fj ordane oppf ører seg helt ander ledes enn læreboken skulle tilsi»,

sier professor i pedagogikk ved Hg skulen i Volda, Peder Haug. (BT, 22.4.14).

Vi st iller oss spørsmålet om ikke ett av suksesskrit eriene nett opp er at det er

mange nærmilj øskoler i Sogn og Fj ordane. Vi mener at når elevene f år gå på

skole  i  sitt nærmilj ø er forut set ningen for aoppn a best mulige result at er t il

st ede.

Naermiljsko ler er hardf@re skoler.

3



Ved legg 3.

En uttalelse fra tilsatt i en barnehage om oppvekstsenter i nordre
Ringsaker.

Hva med oppvekstsenter?

«Alle skolene «våre» er i umiddelbar nærhet t i l barnehagene i bygda. Tenk så

t rygt og fint , både for st ore og små. Barna kj enner hverandre og t ar vare på

hverandre. De snakker om «skolen min», på andre sida av gj erdet , lenge før de

er skolestart ere. Hva skj er med barnehagene våre og det gode samarbeidet om

skolene blir borte?»

Et forslag som høres bra ut , er aoppr e t te oppvekstsenter i bygdene. SFO,

barnehage og skole i en enhet . Det ville nett opp vært , som nevnt over, t rygt og

fint for både store og små. Dett e har vært en suksess mange andre steder rundt

om i landet . For barnehagen og de yngste barna sin del ville dette bli et

forutsigbart , t rygt og stabilt miljø. Du leker, lærer og opparbeider deg nære

relasjoner og vennskap, på samme st ed. Gjerne også på tvers av alder. Søsken

kan fort set te aga\ bli levert og hentet på samme sted, som i dag. Trygt og godt .

Det er jo net topp dett e som er så fint og unikt med bygda. Ungene kjenner

hverandre og tar vare på hverandre. Skole og barnehage er i t il legg ti l ave re

en vikt ig læringsarena, arenaer der folk blir kj ent - både store og små.

Barnehagen er avhengig av skolen i bygda, på lik linje som skolen i bygda er

avhengig av barnehagen. Forsvinner den ene, forsvinner også den andre. Vi

ønsker et t i lbud for alle barna våre i bygda. Helst på samme sted, et felles

samlingspunkt .



Høringsuttalelse t il W SP sin konsekvensut redning

om skolest ruktur i nordre Ringsaker

Kapitt el 5. Teoret isk rammeverk skoleutvikling

Wsp s 36. Avssnitt 5.1
Her omt ales barnekonvensjonen og at menneskeret tsloven. Wsp-rapporten understre ker at

barnets best e skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som gjelder barn.
Barnas best e er imidlert id ikke enerådende fort set t er de. Heller ikke er det entydig hva som
er barnas beste.
I vårt skriv om oppvekstsent ermodellen henviser vi i vedlegg 2 ti l Halvor Bj rnsruds forskni n g

fra 2012 der han kommer fram t il at sosial t ilhørighet og nærhet t i l lokalsamf unnet er

grunnleggende forutset ninger for en inkluderende skole. (Vedlegg 2, s1.) Bjornsrud selv

ut t aler det så st erkt : «Mye tyder f aktisk på at vi gjennom den ut viklingen vi ser, står i f are f or

d ekskludere barn og f oresatte i små lokalsamf unn bort f ra en skole der de har tilhørighet og

naerhet ».

I samme vedlegg har vi med professor emeritus Edvard Befri ng sinforskning på

læringsut bytte innen læring i kont ekst og læring i sent raliserte inst it usjonelle skoler.

(Vedlegg 2, s1)

Disse forskningsresult at ene må være tungtveiende for hva som er barnets best e i

oppveksten. De er ikke tat t hensyn t il i wsp sin rapport . Oppvekstsentermodellen vil gi

laerings- og oppvekstsvilkår knyttet t il samme lokalmiljø i t råd med forskningen. En

sent ralisert skole har et nærmiljø som er fjernere fra barnets hjemmemilj ø, læringen blir

fjernet fra barnet s nærmiljø.

Wsp s 36. Avsnitt 5.2
Langt de fleste av de nedlagte skolene er nærmiljøskoler for unger som bor på bygda. At

Norge velger en skolest rukt ur som ut danner for avfolkning av bygdene istedenfor en
skolest rukt ur som ut vikler denne siden av landet vårt , er ødeleggende for boset ning og

næringsliv.

Wsp s 37. Avsnitt 5.3
Hva er høna og hva er egget når det gjelder befolkningsst rømmen fra rurale t il sent rale
st røk? Hva om Ringsaker kommune verdsetter bygdene ved a opprette oppvekst sent er og

skape begeist ring for livet på bygda gjennom t ilrett elegging av gode oppvekstvillkår for
barna - ogsa i bygdene? (Ut en også her a t enke sent ralisering t il bygdesent re.) I Nord
s terdal ble det a beholde nærmiljøskolene for noen år siden set t på som et av de vikt igst e

fakt orene for afa unge folk til a flyt t e hj em, og de lykt es.

Wsp s 37. avsnitt 5.4 .
Her snakkes det om forskning på mobbing og skoleresult at er ved sammenslåing av skoler.
Forskningen fra Danmark t ar for seg result atene fra ett år f ør sammenslåing og fi re år et ter
sammenslåing. Dett e gir et skjevt bilde siden det bare bygger på ett års result ater på de



nedlagt e skolene. Wsp-rapport en nevner ikke Skolepo rt en.no, der man kan Iese result at er av

nasj onale prøver, eksamener og elevundersøkelsen for alle sko ler i Norge. På nevnt e

nett st ed er hvert år det som bet egnes som små skoler blant de best e i landet . Et t fylke,

gamle Sogn og Fj o rdane, ut merker seg hvert år med svært gode resultater. Det er det fy lket i

Norge som har prosentvis fl est små sko ler . Les «nærmilj øskoler». Sam me fylke har oppret tet

flere oppvekst sent er i rurale str@k.(SF - rapport 1-2010, s 61-65) (0 ppv ekstsent er i bygdene

i nordre Ringsaker. Pilot prosj ekt i Lismarka, s 20)

W sp s 38: I avsnitt 5.5.
Om skolestørrelse. Små og store skoler blir stadig satt opp mot hverandre.

Dett e blir feil sett med pedagogiske øyne. For læring og utvikling, jmf

Bjornsrud og Befring, er det nærheten av skolen og tilknytningen av

laeringsarbeidet t il naermilj e t som er avgjr en de. Ennaermi lj skole liggeri

barnets nærmiljø, og kan dermed være både stor og liten, stor i en by, liten i

et mer grisgrendt område. I læringsperspekt iv blir det mer oppklaren de a
snakke om sentraliserte skoler kontra nærmiljøskoler. I rapporten brukes

begrepet sammenslått e skoler om sentraliserte skoler. Fordi Ringsaker er en

by- og landkommune der mer enn SO%av befolkningen bor i bygdene, vil

kommunen tjene sine innbyggere og oppfylle barnets beste ved å la både

familier i by og bygd ha nærmiljøskoler, nærmiljøbarnehager og som en

styrke for bygda: Oppvekstsenter.
Dette er en sammenligning w sp overhodet ikke er inne på. Det er he ller ikke noe som synes

å bli vekt lagt e llers i skolesaker, dessverre.

Wsp s 39: Avsnitt 5.6 .1
Det er veldig t rist ase hvordan w sp-rapport en tar alle fo rskningsresultat ene, også de som

taler t il fordel for små nærmi ljøskoler med aldersblanding og oppvekstsent er, som en faktor

som t aler for at sent raliserte sko ler er best .

Tho mas Nordahl sin undersøkelse fra 2007 gjaldt en kommune, det var fi re svært små

nærmilj øskoler som ble sat t sammen t il en klasse da de kom på ungdomsskolen. De andre

klassene på ungdomsskolen hadde gått sammen helt fra f ørste klasse på barnet rinnet . En

svært uheld ig organiser ing for agi mulighet er for abli kj ent og inkludert , oppnå t rygghet og

t rivsel, og dermed god læringsmot ivasj on. Hårreisende at en enkelt undersøkelse fra en

forsker skal t illegges så st or betydning.

Lenger ned på samme side refererer wsp t il et not at fra Nordah l t il Tokke kommune. Når det

her gje lder variasj on i e levfel lesskapet , kan ikke en aldersho mogen basisgruppe t ilby like st or

variasj on som en aldersblandet basisgru ppe. Vygot sky' s sosialkult urelle læringssyn som sier

at unger lærer av hverandre med nivåforskj ell som drivkraft , kan legges syst emat isk t il grunn

for læring i aldersblandede grupper. Det te er ellers lær ingssynet som LK20 bygger på. Et

oppvekst sent er vil gi minst like st ore, helst st ørre, mulighet er innen læring som

aldershomogene grupper. Fo r asikr e ut nytt else av denne pedagogiske fordelen må et



oppvekstsent er drives ett er de fi re grunnpilarene beskrevet i skrivet : «Oppvekstsent er i

bygdene i nordre Ringsaker. Pilot prosj ekt i Lismarka,» s 8.

Når det gjelde Hat t ie og hans t eorier og forskning, sier han også at grunnen t il at små

elevgrupper ikke synes å ha noen fordeler i læringsut byt t e, er at lærerne ser ut t i l abruke

samme met odikk uansett st ørrelse og sammenset ning av elevgruppen. (Hat tie 2009) Dett e

samsvarer med erfaringer fra kurs og foredrag samt besøk på mange små nærmiljøskoler i

Norge. De skolene som gjennomfører de f ire grunnpilarene syst emat isk i læringsarbeidet,

oppnår gode læringsresult at er. (Skoleport en.no}

Wsp s 40: Avsnitt 5.6.2.
Her skriver de at det mangler forskning på området . I vedlegg 2, s1 henviser v i t il Rune

Kvalsund sin forskning på området . Resultat ene av denne forskningen oppsummerer Rune

Kvalsund selv slik: «Mine granskingar viser at dei sm skulane gir elevane ein breiare
kompetanse f or sosial samhandling enn det ein finn på st rre skular.» (Int ervj u i Synst re

Møre 2009)

W sp s 40: Avsnitt 5.6.4.
Viser t il vedlegg 1 t il «Oppvekstsenter i bygdene i nordre Ringsaker. Pilot prosjekt i

Lismarka», som sier mye om mulighet ene for t i lrett elegging både på gruppe- og individnivå i

skoler med aldersblandede elevgrupper.

W sp s 41: Avsnitt 5.6.5.
Samarbeid med hjemmene. Det finnes erfaringsbasert kunnskap som viser at samarbeidet

hj em-skole på nærmiljøskoler er bredere (dugnader og felles opplegg også) på

nærmilj øskoler enn på sent raliserte skoler. (Melheim 1998)

Wsp s 41: Avsnitt 5.7
Det er f ullt mulig aha et att rakt ivt fagmiljø som t ilt rekker seg godt kvalifisert e lærere på små

nærmiljøskoler, der disse drives som nett opp det, og ikke et terstrebe r a ligne en f ullde lt

skole pedagogisk. Her kan en igjen vise t il Sogn og Fjordane som har en velut dannet

lærerst ab på sine skoler. Sam me fylke har også et godt samarbeid for sine nærmiljøskoler

med nett verk og videreutdanningst ilbud, også ret t et mot de små nærmiljøskolene sitt

saerpr e g. (S F-rappor t 1-2010)
Det er kommunen som har ansvar for skoleutvikling og kompetanseutvikling i alle sine

skoler. Det er høyt ut danningsnivå på kol legiene på skoler i nordre Ringsaker nå, og vilje til a
ut vikle sin kompet anse videre.

Fagt eam som vekt legges på st ørre skoler, lar seg ikke gj ennomføre på små nærmiljøskoler.

Det bet yr ikke at t eamarbeid ikke lar seg gjennomføre, det er bare annerledes, det kan være

1.-4.t eam og 5.-7.team, der arbeid og innhold blir t ilpasset det t e. Der et fagteam eller

t r innt eam har ekspert ise på sitt fagfelt på det akt uelle t rinnet , har et team på en liten

nærmiljøskole en større oversikt over læringsmålene elevene på t r innet skal nå i al le fag.

En oppvekst sentermodell vil gi økt e muligheter for samarbeid mellom personale i barnehage

og skole, utvidede kollegier og en myk overgang mellom barnehage og skole. Samt idig lever

vi i en digit al t idsalder der nett verk mellom oppvekstsent rene vil gi mulighet er for utvidede

ledert eam, utvidede kollegier, utviklingssamarbeid og samarbeid på elevnivå. Ringsaker

kommune framst år som en foregangskommune digit alt . Dett e må også kunne gj enspeile seg



i skolest rukt uren. Det gir uante muligheter for samarbeid mellom skoler og oppvekstsenter

på tvers av kommunegrenser og landegrenser. (Skåbu modellen og Bygdeskolen-net t verk

rundt små skoler i Troms, 2010)

Wsp s 42: Avsnitt 5.8 .
Peder Haug krit iserer spesialundervisningen gitt i små grupper ute av basisgruppen. I en

skole/ et opp vekst sent er med aldersbland ing, er det komplementaritet sprinsippet han

mener gir best effekt , en kelt aset te ut i livet . I mindre enhet er er det greit a finne løsninger

og t ilpasninger og elevene er vant t i l at det arbeides på ulike nivåer og måt er samt idig i et

klasserom. Det er syst emat isk gjennomf ørt med gode resultater på minst en av skolene i

nordre Ringsaker over mange år. Organiseringen av spesialundervisning på Lismarka skole

beskr ives i vedlegg 1, s2 og 3)

Wsp s 42. Avsnitt 5.9 .
Når framt idsrett ede skoleanlegg beskrives, ret tes det st ort søkelys på skolebygningen for at

det sosialkulturelle læringssynet skal kunne gjennomføres. Samt idig bet oner LK20 at læring

skj er gjennom kommunikasj on og samhand ling med noen som kan mer eller noe annet enn

deg selv. AIie, uansett alder, må lære seg a lere. Rapporten ser absolutt ikke på hvordan

skoler sambruker rom i dag, f .eks. musikkrom og bibliot ek sammen for aunnga at rom står

ubrukt store deler av dagen. Det tas heller ikke høyde for at t imeplanlegging og organisering

av fag og skoledag kan være med pa aeffektivi sere bruken av læringsarenaer. Ved ase så

ensidig på st at ist ikk over skoler, og unnlat e å besøke og lytt e t il folk på de akt uelle skolene

gis et urikt ig bilde av behovet for ut bygging t il framt idsrett ede skole- (oppvekstsent er)bygg.

Selv om det må være plass no k, vent ilasj on osv. for at et sko lebygg skal være gunst ig for god

læring, skj er den nødvendige omtalt e kommunikasjonen og samhandlingen også i eldre

skolebygg. Læring kan foregå overalt der folk t reffes. Det er arbeidet som ut føres i de fysiske

lokalene som er det avgjørende.

Wsp s43 og 44 : Avsnit t 5.10 .
Ut omhus. Her bet ones blant annet at uteområdet på skolen også skal kunne brukes av

ungene på fr it ida. Det skal være et såkalt nærmiljøanlegg. Det hjelper lit e de ungene som

bruker lang t id på skolebussen for å komme t il den sent ralisert e skolen sin, at skolen har et

flot t nærmilj øanlegg ut omhus. De kan bruke det sammen med skolevennene i fr iminut t ene,

men ikke sammen med vennene sine på ett ermiddagen. På frit ida har de ikke den samme

muligheten. Med et nærmilj øanlegg knyt tet t il oppvekstsenter i nærmilj øet t il ungenes hj em,

vil alle barn f å oppleve gleden av det te. Det bidrar t il et nat urlig samlingspunkt for fysisk

utfoldelse og samhandling (og læring) og vil være vikt ig for folkehelse.

Oppvekstsent er er en god modell i t råd med barnets best e for læring, skoleutvikling,

bygdeutvikling og befolkningsvekst i nordre Ringsaker.

Brøt tum 17.06.2021

Brite Kandal Randi Sætherst uen



Ringsaker idrett sråd
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Ringsaker Idrettsrådet vedtok følgende utt alelse i sitt møte 15.6.21:

Skolest rukt ur Nordre Ringsaker - Høringsuttalelse fra Ringsaker Idrett sråd

Det vises t il høringsbrev datert 27.5.21 og t ilhørende saksdokumenter om skolest ruktur i Nordre
Ringsaker.

Ringsaker Idret t sråd har som formål å arbeide for best mulig forhold for idrett en i Ringsaker
kommune. Idrett srådet skal videre være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de
kommunale myndigheter og mellom lagene og idrett skret sen. Blant Idrett srådets oppgaver er å
styrke idrett ens ro lle og rammevilkår i lokalsamfunnet .

Det er ikke Ringsaker Idrett sråds oppgave å vurdere hva som er den opt imale skolest rukt uren i
Nordre Ringsaker, men vi vil i denne utt alelsen forsøke å belyse skolenes betydning for idrett og
akt ivit etst ilbud. Ett er Idret tsrådets oppfat ning er ikke denne betydningen t ilst rekkelig synliggj ort i
rapporten fra WSP, og vurderingene av konsekvenser av event uelle endringer for organisert og
uorganisert akt ivit et er også mangelfulle.

Det er ett er Idrett srådets oppfat ning åpenbart at en endring i skolest rukt ur vil få konsekvenser for
idret t og akt ivit etst ilbud i de akt uelle bygdene - det gjelder både i bygder som event uelt mister sin
skole og bygder der skoler event uelt skulle få flere elever enn t idligere. Konsekvensene er dels
konkrete og knytt et t il bygg og uteanlegg som i dag brukes av idrett slag og t il uorganisert fysisk
akt ivit et . Dels er konsekvensene mer indirekte.

Direkte konsekvenser

AIie de fem skolene det er snakk om (Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Messenlia) tj ener
samfunnsnytt ige formål utover det å bedrive undervisning. For idrett og fysisk akt ivit et gjelder dett e:

• Gymsaler som brukes t il idrett sakt ivit et (organisert og uorganisert )
• Utendørs idrett sanlegg/ uteområder knyttet t il skolene som benytt es t il idrett sakt ivit et og

uorganisert fysisk akt ivitet
• Andre fasiliteter (t oalett er, garderober, t ilgang t il vann. parkering m.m) som er knytt et t il

skolene og som brukes av idrett slag og uorganisert fysisk akt ivitet

I vurderingen av hvorvidt man skal legge ned eller oppret t holde skoler, vil det ett er Idrett srådets syn
være nødvendig å t a med i vurderingen hva slags konsekvenser dett e vil få for organisert og
uorganisert fysisk akt ivit et i de akt uelle bygdene. I rapporten fra WSP nevnes det at «Dersom skoler
legges ned uten at det det søkes å finne løsninger for videreføring av uteområdene som
nærmilj øanlegg vil det være svært negat ivt for bygdene». Idrett srådet vil påpeke at dett e ikke bare
gjelder uteområdene, men også gymsaler og andre fasilitet er som brukes i forbindelse med
organisert og uorganisert akt ivitet . Idrett srådet vil også underst reke at det ikke er t ilst rekkelig å
«s ke afinne løsninger». De er avgjørende for idrett , akt ivit et og folkehelse at bygdene/ idret t slagene
sikres fortsatt t ilgang t il nevnt e fasiliteter også ett er en event uell nedleggelse av skoledrift en.



Indirekte konsekvenser

Selv om idrett slagene sikres t ilgang t i l de fasil itet ene de t renger for aoppre ttholde sine akt ivitet er,
vi l en endring av skolest rukturen kunne få konsekvenser. Det finnes mange eksempler fra t ilsvarende
saker, der man har sett at det lokale akt ivitetst i lbudet i bygder som har mistet sin skole, blir dårligere
og dårligere. Dette fordi mange heller velger aopps ke akt ivitet st ilbud t ilknytt et sin nye sko le. Dette
vil medføre mer kjøring for foreldre og barn og oppsplitt ing av eksisterende idrett smiljøer.

Det er også en reell fare for at terskelen for adelta i ulike akt iviteter blir høyere. Mye av akt iviteten i
de lokale idrett slagene er typisk lavterskelaktivit et . De ivrigste, og de med foreldre som er i stand til a
følge opp akt ivit et også når avstander og t idsbruk øker, vil klare seg fint også i et større idrett sm iljø,
men det er også en reell fare for at mange faller fra når det lokale t i lbudet blir borte. Forskj ellene
mellom de mest og minst akt ive vil kunne øke.

Dersom en event uelt ny og endret skolest rukt ur innebærer at mange/ de fleste elevene samles på
noen få skoler, vi l det være sannsynlig at idrett st i lbudene knyttet t il disse skolene vil få økt
tilst rømming. Dette kan iso lert sett være bra for disse miljøene, men vi l også kunne ha konsekvenser
for blant annet hallkapasitet . Idrett srådet har t idl igere påpekt at Brøttumshallen var en dår lig og lite
framt idsrett et løsning. Med økt elevt all og påfølgende t ilst rømming t il idrett st ilbudet i Brøtt um, vil
utfordr ingene rundt hallkapasit et og -funksjonalit et bli forsterket .
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Fra: FAU) v/ Messenlia skole

Til vedlegg 1: Rapport Konsekvensut redning Skolest rukt ur Nordre Ringsaker

M edvirkningsmote
FAU opplever at brukerundersøkelsen, hvor FAU også deltok, bare gj enspeiles i rapport en i
mindre grad. Bekymringer, redsler og ut fordringer blir i stor grad neglisj ert og ikke tatt på
alvor. Det kan virke som om konklusj onen var klar før rapport en skulle lages. Vi er av den
oppfat ningen at det som kom av konst rukt ive t ilbakemeldinger fra FAU-møtene burde
vekt legges sterkere.

Anbefaling W SP
WSP anbefa ler i konsekvensut redningen at Messenlia skole bør beholdes. Vi mener at et
event uelt vedt ak på dett e og medfører videre forsterket satsning på Messenlia skole, slik at
det forblir en god og at t rakt iv skole for både elever, lærere og foreldre. Med dett e hører
også t il at man satser på videre kompet ansebygging og kont inuerlig forbedring og
vedlikehold av infrast rukt uren. Dett e er også nevnt i anbefa lingene fra WSP.

Tiltak og t ilbud
Videre må elever fra andre nedlagte skole rask få et klart og tydelig t ilbud for framt iden.
Tilbudet burde inneho lde (men er ikke begrenset t il) hvilken skole man hører t il, hvilke
lærere som skal undervise, hvordan skoleskyss blir organisert , hvordan SFO er organisert ,
åpningst ider av de respekt ive t ilbudene og undervisningsformen. Det kan j a også tenkes at
kommunen i en overgangsfase organiserer shutt lebusser fra de event uelt nedlagt skolene
slik at t ransport ut fordringen t il/fra SFO for berørte foreldre blir løst . Dett e kan også bidra t il
at et polit isk vedtak blir bedre forankret og aksept ert i befolkningen og at Messen lia skole får
den veksten av elever som er prognost isert i rapporten.

Her må det t as hensyn t il FNs barnekonvensjon art ikkel 31, avsnitt 1 som omholder ret t t il
hvile og fr it id. Ved store avstander, lang vent et id, skoleskyss og andre elementer for
forlenger skolehverdagen er ikke dett e i varet at t.

Nærskoleprinsippet
FAU er oppt att av at så mange barn som mulig velger skole basert på nærskoleprinsippet og
ikke søker seg t il andre skoler. Derfor er det uhyre vikt ig at det ikke bare tas en beslut ning på
evt l. nedleggelse av skoler, men at man samt idig også legger fram en t ilt akspakke som bidrar
t il gode løsninger t il elever og foreldre som mister sin skole.

Hvis dett e ikke gjøres enten samt idig med et event uelt nedleggelsesvedt ak eller i umiddelbar
framt id så er FAU ved Messen lia skole st erk bekymret for at mange pot ensielle nye elever
velger seg bort t il andre skoler.



Vedtaket t idshorisont
FAU ved Messenlia skole er veldig oppt att av at det blir tatt en avgjørelse nå  i
sko lest rukt ursaken i Nordre Ringsaker og at det tas hensyn t il barnets best e. Prosessen har
pågått over en veld ig lang t id og det vikt ig at det t as en avgjørelse og at man ut arbeider en
satsningsst rat egi basert på vedtaket man fatt er. En pågående usikkerhet påvi rker både
barna, foreldre, famil ier og det lokale samfunnet. Vi viser FNs barnekonvensjons art ikkel 3,
avsnitt 1 samt art ikkel 4.
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Fra: Samarbeidsutvalget (SU) v/ Messenlia skole

Til vedlegg 1: Rapport Konsekvensut redning Skolest rukt ur Nordre Ringsaker

M edvirkningsmt er
SU opplever at brukerundersøkelser og møt ene med ulike lag, foreninger, FAU og
befolkningen gjenspeiles bare t il en lit en grad i rapporten og innspill fra disse er nesten ikke
vekt lagt. Rapporten bærer preg av at konklusjonen om at skoler skal legges ned, nesten
uansett , var t rukken på forhånd. Vi mener at de mange posit ive innspillene fra
medvirkningsmt ene burde vekt legges i større grad slik at meningen og ønskene av de
berørt e gj enspeiles og vekt es i større grad.

Anbefa ling W SP
I anbefa lingen av konsekvensut redningen kommer det fram at Messen lia skole bør beholdes.
Vår oppfat ning er at det er vikt ig, at et event uelt vedt ak på dett e også sørger for en sat sning
på denne skolen slik at både arbeidsplassene, kompet ansene og infrast rukt uren ikke bare
vedlikeholdes, men også økes (kompet anse) og forbedres (infrast rukt ur). Dette også med
bakgrunn i anbefa lingene fra WSP om pot ent isale for ett er hvert nødvendige spesialrom.
I t illegg må det sikres at elevene fra andre nedlagt e skoler får et forutsigbart t ilbud for
t ransport t il/fra skolen og ikke minst t il SFO. Her kan det t enkes shut t lebus både t il/fra SFO
og fornuft ig skoleskyss t il skolen slik at vent e- og t ransport iden for elevene holdes t il et
minimum.

Nærskoleprinsippet
SU er bekymret for at mange barn ikke velger ut fra nærskoleprinsippet , men søker seg akt iv
bort t il andre skoler (for eks. Brøtt um). Det er derfor vikt ig at det legges fram en tydelig
pakke hvor det sikres både gode t ransport løsninger t il/ fra skole og ikke minst t il SFO men
også hvilke lærerressurser som er påt enkt overført t il Messenlia skole. Dett e for a kunne gi
både foreldre og elevene en forutsigbar og t rygg framt id som kan sørge for gode valg som
igj en sørger for at elevantallet på Messen lia skole kommer t il a vere på nivået som er anslåt t
i konsekvensut redningen.

Folkehelse
For a gi elevene av de berørte bygdene mulighet ti l a en klere kunne møt es og sykle (evt l gå)
foreslås det a bygge en gang- og sykkelvei som knytt er bygdene Mesnali, Lismarka og
Asmarka sammen . Trafikken pa RV216 er k end e og ba rer preg av mye t ungt rafikk. Det te
gjør det igj en t il en ut rygg skolevei. En ut bygging av gang- og sykkelvei anses derfor som



nødvendig og i t illegg som et vikt ig t ilt ak for agi elevene mulighet til avelge alternat ive
mater a kommer t il/ fra skole.



á



Høringsinnspill skolest ruktur nordre Ringsaker

Som t urngruppe har vi vært helt avhengig av at skolen har bestått på Fagernes. Turngruppa ble

startet på Brufoss i 1964. Da holdt man t il i egne lokaler. Men siden den gang har gruppa vokst og

idret t en t urn har utviklet seg fra det man kaller rekke t urn t il mer individuelt t ilpassede øvelser som

t rengte mer plass og høyere under t aket . De siste 30 årene har man også tatt inn yngre barn. Fra a

start e med t urn som 7- aring i 1980, er det nå planer om foreldre/ barn part i med alder ned t il ca 2 år.

Vi klarer ikke dett e uten at skolens gymsal er t ilgjengelig. Befolkningen utenfor bysent ra har også

krav på et fullverdi t ilbud t il sine barn. Hvis alle skolene i nordre Ringsaker blir borte - hvor skal alle

de som bruker bygningsmassen på ett ermiddag og kveld gjøre av seg? Er det gjort undersøkelser på

hvor mange dette vil berøre? Turngruppa, som har Fagernes skole som base, har i alle år hat t en

symbiose med skolen. Vi bruker gymsalen og skolen bruker vårt utstyr. For nær sagt alt som st år i

gymsalens materialrom t ilhører t urngruppa. Dett e har spart Ringsaker kommune for mye penger.

Skulle skolen ha skaffet ut st yret selv hadde det te kommet pa 200-250.000. Noe å t enke på for

polit ikere som vil spare penger ....

Hvis man ser lit t større på området nordre Ringsaker så vil man se at t ing henger sammen. Flere

skoler er borte og med det gjort presset på de gjenværende større. Nå tenker j eg den akt ivit eten som

foregår ett er skolet id. I byområdet Moelv er det nå ikke annen plass t il idrett enn Limt rehallen og

Moelv Idrett shall. Begge steder er fullbooket av ballidrett eller fr iidrett . Hvor t enker Ringsaker

polit ikerne at t urn skal få plass? Eller volleyball, dans, yogat rening. Dett e er akt ivit et som foregår

rundt på skolene. I t illegg t il annen foreningsvirksomhet . Ikke gjør levekårene så vanskelige for de

som velger aboset te seg ute i det fant ast iske dist riktet vårt .

Turngruppa i Næroset t ilt rekker seg barn fra mange områder. Hvert år mellom 50 -60. Vi t ror selv at

dett e beror på godt miljø og gode voksne som t renere. Vi gjør oss bemerket langt utenfor egen sone

bl.a med hva vi legger vekt på i t reningsmiljøet . Her er det plass t il alle - pa alle nivåer. Det er hva

man kaller inkludering. Vi tenker ikke på om du er fra Ring eller Mesnali. Om du er fra «ge rne»elle r

«rikt ige» sida av Mjøsa. Hos oss er barnet eller ungdommen i sentru m - vi skal være det stedet du

utvikler deg, føler mest ring, gir glede, vokser på egne bedrift er og t r r a vere den du er - i sammen

med andre. Ikke spark beina unna oss og det arbeidet vi gjør. Gi oss mulighet t il fortsat t akunne gi

t ilbud om akt ivit et i Næroset ved å la skolen bestå. Polit ikere! Velkommen t il a overvaere en

tre ningsokt hos oss

Næroset Turn

V/ Leder Ingunn Mart hinsen



Høringsinnspill til skolestrukturdebatt en  i  Nordre Ringsaker

Her kommer et knippe innspill og kommentarer til konsekvensutredningsrapporten fra WSP i forbindelse
med høringsrunden. Kursivert tekst markerer direkte, eller lett omskrevne, sitat fra rapporten. Fet skrift
viser til hvor i rapporten og dens vedlegg et tema er omtalt.

Befolkn ing og demografi
Kap. 2.1:Den generelle utviklinga i Ringsaker er at bef olkninga i byer og tettsteder langs Mjøsa øker,
mens det er bef olkningsnedgang i bygdene. Det er naturlig at befolkninga øker mest der det satses og at
den går ned der tilbud forsvinner. Talla i  kap. 2.3.2  viser at skolekretsene Lismarka og Asen ikke har en
fallende tendens i elevgrunnlaget - Asen har til og med ei lita økning. Disse passer derfor ikke inn i den
generelle betraktninga til WSP, noe en ser igjen i alderssammensetninga, vist i  kap. 2.3.3 .  Begge
skolekretsene har yngre befolkning enn f.eks. Fossen i Moelv. Dette er en tydelig indikator på at de to
bygdene er attraktive for barnefamilier, noe det er viktig å videreføre.

I  vedlegg 2.4  er det forsokt asi noe om befolkningsutvikling over tid i de ulike skolekretsene. Det er
verdt å merke seg at valg av startår, her 2000, har stor påvirkning på resultatet av «analysen». Åsen
skolekrets vil for eksempel komme ut med vekst om en velger ett av åra i tidsrommet 200 1-2008
istedenfor 2000. Skolekretsen har dessuten jevnt over høyere innbyggertall i slutten av 20-årsperioden
enn i begynnelsen av den. Dette er en positiv indikator på bygdas attraktivitet i dagens situasj on.

I kap. 8.2.10  pekes det på Mesnalia, Næroset/Fagernes og Fossen som områder med forventa
befolkningsvekst. Av de fem undersøkte skolekretsene har de to førstnevnte, ifølge  vedlegg 2.4,  størst
befolkningsnedgang etter år 2000. Asen og Lismarka kommer bedre ut. Allikevel forventer WSP kun
generell befolkningsvekst i de tre førstnevnte kretsene. Det er en konklusjon det er vanskelig å gjenskape
med ei nøytral tilnærming til grunnlagsdataene.

Transport
Kap. 2.2  viser et stort antall pendlere ut av kommunen, rundt regna til 6500 av undertegnede. Flere av
disse pendlerne, pluss mange som jobber innafor kommunens grenser, kan måtte komme til å frakte SFO-
barn til og fra en skole som ligger 5-20 km i «feil» retning før de drar på j obb. Miljøkonsekvensene ved
dette er ett aspekt, mindre tid til familieliv og kveldsaktiviteter andre. På toppen av dette finnes en
bestemmelse som sier at Funksjonsf riske ikke har barn rett til skoleskyss til og f ra SFO (kap. 4.12) .
Retten til skoleskyss vil med dette ha liten praktisk betydning for mange: en må kj øre bil uansett.

Folkehelsa på kort og lang sikt vil forverres ved at flere barn fratas muligheten til å gå eller sykle til
skolen. Dette strider med lovverket, j f.  kap. 4.6: Folkehelseloven skal bidra til ei samf unnsutvikling som
fremmer bef olkningas helse. Kap. 8.1/8.2.4/8.2.5  med vurderingskriteriene 4 og 5 skal svare ut bestillers
utredningspunkt Folkehelse, men tematikken j eg nevner her er ikke dekt i det hele tatt i rapportens
analysedel. Utredninga er i så måte mangelfull.

Kommu nevisjonene
Kap. 3.1:Kommunens visj on er blant annet å:

tilrettelegge f or et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker
sikre gode opp vekstmilj o
sy nliggjøre og utny tte det mangfold av muligheter som fi nnes i kommunen

Visj onene blir innholdsløse om det ikke ligger et virkelig ønske bak om å j obbe mot dem . Mangfoldet av
attraktive boområder vil bli redusert når kommunen plukker ut noen bygder de ønsker å satse på og
reduserer satsinga i de øvrige. Det sosiale oppvekstmilj øet i Åsmarka vil forringes dersom barna spres på
flere skoler. Rekr utteri ngsbasen til idrett slaget v il etter hvert smuldre opp nar barn velger aktiviteter
knytta til sine nye skolemilj ø.



Mye av det samme går igjen i kap. 9.3.1:  Nærskolep rins ipp et vil f øre til at enkelte av barna som i dag
tilhører Asen da vil tilhore Messenlia. Asmarkas øvrige barn nevnes ikke. Spørsmål som ikke er utreda:

Vil barna i bygda deles mellom to eller tre skoler?
Hva med konsekvenser for lokalsamfunnet når barna sendes i ulike retninger?
Vil idrettslaget overleve?

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

Befolkningsvekst og attraktivitet
K ap. 3.2:  Bef olkningsveks t er helt vesentlig f or kommunen. Styrken til Ringsaker kommune i dag er
mangfoldet av steder en kan bosette seg. Vi har to småbyer og en rekke bygder med sine helt egne
kvaliteter. Det viktigste trekkplasteret for atiltrekke seg barnefamilier og par i etableringsfasen er skole i
rimelig nærhet til bostedet. Opprettholdelse eller vekst i befolkninga vil være svært vanskelig uten slike
skoler. En mer homogen kommune vil bety lavere attraktivitet, totalt sett, og påvirke kommunens
innbyggertall negativt.

Kap. 3.2.1:  Usikk er effekt av et sj ukehus i Moelv pga. andel innp endling. Attraktiviteten til både Moelv
og bygdene rundt vil øke for framtidas sjukehusansatte. I denne sammenhengen kan en vente at spesielt
Næroset og Åsmarka vil være såpass nær den store arbeidsplassen at de to bygdene vil oppleve økt
interesse for aetablere seg dersom de fortsetter aframsta som attraktive. I kap. 3.4.2 står det nettopp at
det skal vere attraktivt f or f amilier abosette seg i kommunen. Da ma en va re attraktiv for alle, ikke bare
for dem som foretrekker småbyer.

Kap. 8.2.10 / 9: Det sees helt bort fra den betydelige andelen som foretrekker et landlig liv i nordre
Ringsaker samtidig som de j obbpendler til mjøsbyene. Det blir for snevert alegge til grunn at brorparten
av innbyggerne skal arbeide i den bygda de bor i. Det vil føre til lavere befolkningstall enn om en har ei
mer variert befolkningssammensetning. Igjen hoppes det bukk over demografien i Åsmarka som tilsier ei
god befolkningsutvikling her. Bygdas beliggenhet gir tilgang til et stort arbeidsmarked med Hamar,
Brumunddal, Moelv, Gjøvik og L illehammer innafor en kjøreavstand på 35 minutt.

Rekruttering
I kap. 5.7 uttrykkes det bekymring for at det er vanskeligeref or små skoler å skaffe kvalifiserte lærere i
tider med lærermangel og at  erfaring er fr a Nordland viser at skolestedets beliggenhet kan være viktigere
enn skolestørrelsen. Dette er argumenter som ikke er spesielt relevante i denne saken, da det ikke er
generell lærermangel og skolene ligger i forholdsvis sentrale strøk i forhold til dem det sammenlignes
med i rapporten.

Sentral isering
Kap. 6.1: Sentralisering av tilbudf ører til sentralisering av mennesker . Arbeiderpartiet har argumentert
med at sentraliseringstrenden taler for alegge ned skoler. Rapporten viser at mennesker blant annet
sentraliseres fordi de må, ikke nødvendigvis fordi de vil. Politikerne har et stort ansvar for alegge til rette
for ei god utvikling for hele kommunen, ikke bare sentrale strøk.

Lokalsamfunnet
Kap. 6.3, fig. 18 og kap. 6.4 femte og sjette avsnitt tar for seg v ikti g e f aktorer i ne rmilj o et f or helse,
trivsel og livskvalitet. En sentral møteplass forsvinner om skolen legges ned. I Åsmarka vil nedlegging av
skolen ha konsekvenser for det sosiale livet i bygda - både for skolebarna og foreningslivet.

Kap. 8.1/8.2 .7/8.2.8: Vurderingskriteriene 8 og 9 skal svare ut bestillers utredningspunkt Konsekvenser
f or lokalsamf unnet  i  s in helhet og f or muligheter f or framtidig utvikling. Kriteriene er konsentrert om
kompakt stedsutvikling og plassering av arbeidsplasser og utelater dermed viktige tema som påvirkning
på lokalmiljø og foreningsliv. Åsmarka framstilles med et dødt sentrum uten møteplasser, tilbud eller
aktivitet. Dette er direkte feil, da aktivitetsnivået er høyt, spesielt utenom arbeidstid. Her fins det
barnehage, gatekj økken, samfunnshus, felles fotballanlegg for Åsmarka, Lismarka og Mesnali, skiløyper,
akebakke, skateboardrampe, parsellhager og ridesenter, i tillegg til aktiviteter på skolen på kveldstid. Sjøl
om mange av aktivitetene ikke kan knyttes direkte til arbeidsplasser, er dette tilbud og funksjoner som gir
bolyst. Dette gjenspeiles i at Åsmarka har den yngste befolkninga av de fem undersøkte skolekretsene, j f.



kap. 2.3 .3, og en stor andel innflyttere, spesielt i området rundt skolen. Videre har WSP lagt vekt på

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

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

oppkonstruert og uten sammenheng med fakta.

Kap. 9.1.2 0g rapporten for øvrig har et sterkt fokus på kompakt stedsutvikling, mulige framtidige

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

argumentasj onen gjentas i kapittel etter kapittel og virker avare svært sentral i vurderingene. Verdien av

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

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

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

benytter både klasserom og gymsalen.

Kap. 10: Lokalsamf unnene i s marka og Lismarka vil ogs@kunne tj enepaen slik bygdesatsing med

utgangsp unkt  i  Sj usj oen/Mesnali som vekstmotor.  Påstanden framsettes uten begrunnelse. Hvorfor tj ener

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

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

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

anbefales.

Annet
Kap. 8.2.6: Det skrives fint om mangfold og større utvalg av personer en kan velge aha relasj oner med

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

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

Generelt er graden av synsing og generelle betraktninger for høyt i rapporten. Eventuelle
skolenedleggelser vil sterkt påvirke livet til barn, barnefamilier og lokalsamfunn. En må kunne forvente at

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

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

Håkon Haugsrud

18.7.2021



Høringsinnspill - skolestruktur nordre Ringsaker

Bevisst feilinformasjon og manglende kart legging av t ett stedene fra WSP

WSP leverte som en del av sit t oppdrag stedsanalyser for Mesnali - Lismarka -

Åsmarka - Næroset og Fossen. Etter mengder med innspill og bred

brukermedvirkning tar ikke WSP med seg noe fra innspillene om planlagt

boligbygging og tet t stedsutvikling i Næroset inn i analysen.

WSP bekreftet i sin t id mott at t infobrev / innspill fra utbygger samt innspill fra

bygdeutvalget i Næroset så årsaken er ikke manglende informasjon.

(informasjon som WSP også burde innhentet selv uavhengig av innspill)

Hvorfor WSP neglisj erer og legger lokk på planene vit es ikke, men analysen gir

rom for spekulasjoner om hvorfor vikt ige faktaopplysninger utelat es - ligger

det skj ult e føringer i best illingen?

WSP's oppsummeringen for Næroset- Fagernes i stedsanalysen;

«Boligutbygging; To områder langs Nærosvegen er godkjent f or boligutbygging

med ca 50-60 enheter med f rit t liggende boliger og mer konsentrert

boligprosj ekt. Utbyggingen er startet opp i et t av f eltene.»

WSP legger seg med det te litt under kommunens egne lave tall for områdene.

Tilrett eleggingen for betydelig næringsvirksomhet i Næroset sent rum 3 nevnes

ikke med et ord i analysen eller andre steder i konsekvensut redningen.

Ringsaker komm une,

Arsbudsjet t 2021 og handlingspro gra m med okon omipl an 2021-2024,

hoveddel 111;

Ingen av planene i Næroset nevnes under Ringsaker nord, men plasseres under

private boligprosj ekter i Moelv. Næroset sent rum 1 beskrives her med tot alt ca

40 enhet er og 11 boenheter i første t rinn. Hvem som har funnet på disse

tallene er for ut bygger ukjent .

For Næroset sent rum 3 beskrives planene med 30-40 enheter - plan Ian lagt

t ilret t elegging for næringsvirksomhet nevnes heller ikke her.

Fakta om de to boligprosjektene i Næroset

Næroset sent rum 1 er under ut bygging og det er planer / godkjent for ca 70

enheter.



Næroset sent rum 3 er ikke ferdig det aljregulert , men gir ifølge ansvarlig søker

rom for godt over 100 boenheter i t illegg t il betydelige arealer for mindre

næringsvirksomheter. Fakta er dermed godkjente planer med et potensiale på

rundt 200 nye boenheter i Næroset som WSP beskriver med 50-60.

Konklusjon;
WSP har ikke gjort egne undersøkelser om planer rundt t ett stedene - de har

ikke engang t at t seg bryet med asj ekke gjeldende reguleringsplaner med

best emmelser. WSP har heller ikke hensyntatt innspill rundt planene i Næroset ,

hverken informasjon fra ut bygger (som også ligger i kommunens post list e

journalført 23.03.21 med dokument nr 21/ 13244 eller innspill fra Lucky

Næroset med t itt elen «Fakt iske verdier og fordeler ved abo og virke i Næroset

- med skole» som er j ournalført 06.04 .21 med nr 21/ 14709.

WSP's rapport skal gi polit ikerne et godt grunnlag for afatt e rikt ige og gode

beslut ninger for fremt idig skolest rukt ur. Når ut redninger og analyser bygges på

feil og mangelfulle grunnlag vil nødvendigvis svarene bli noe t ilfeldige.

Når kommunen i t illegg plasserer boligprosj ekt ene i Næroset under Moelv så

blir selvfølgelig st at ist ikkene for nybygg i nordre Ringsaker t ilsvarende svekket .

Utsnit t fra WSP sin argumentasjon for at Fagernes kan legges ned;
{ [ v i ' i i  { f l t/ ' Mj l f t I ' i ' t i f f , ' j l , ' / « a ' t i  { ' i i ). }
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/ ob j 1 [ E j ] , t i t [l i fe t i l ). t /t i ' i t h p k , l s t f ;r t ,

[ ) ' I s h ht t t h l i t ) Dette må være den endelige bekreftelse på at
WSP ikke har noen forståelse av skolens betydning for et lokalsamfunn!

I analysen for alternativ 1b konkluderer WSP med at kommunen bør
tilrettelegge for boligbygging rundt sentrumskjernen i Næroset.
Tilsynelatende har ikke WSP oppfattet status med at private aktører
gjennom årtier har arbeidet for boligbygging her og utarbeidet
reguleringsplaner som muliggjør rundt 200 nye boenheter. Oppstart for
Næroset sentrum 3 er satt på vent på grunn av skolesaken. Det beste
bidraget kommunen kan gi for videre tettstedsutvikling i Næroset er a
bevare Fagernes skole!

Hilsen inn og ut bygger i Næroset Z./  4f-



D r 2 o

Skolesaken i nordre kan bli et sannhetens
øyeblikk
Ser vi stort på det , handler polit ikk om veivalg for framt iden. Hva slags samfunn ønsker vi oss og

hvordan skal vi oppnå det te?

Arbeiderpart iet med f lere ønsker na a legge ned skoler i Nordre Ringsaker. Hvorfor er fakt isk lit t

uklart for de f leste. Vikarierende argumenter florerer, men i bunn ligger vel kommunens dårlige

økonomi. Vi har havnet i en knipe.

Forslaget om skolenedleggelse bærer imidlert id preg av hastverk og manglende refleksjon: «Legg

dem ned. Penger spart . Alt annet er underordnet ».

Skolenedleggelse er enkel og kort sikt ig løsning. Visjonsløs. Med særlig store konsekvenser for individ

og bygd, men også for storsamfunnet.

Burde vi ikke i vår sit uasjon heller puste dypt og spørre oss hvilke ut fordringer vi som lokal- og

storsamfunn står overfor? Hvordan skal vi best ruste oss for å løse disse?

AIie polit iske part ier har allerede løsninger nedfelt i sine respekt ive part iprogram. Skulle det virkelig

ikke mere t il enn en slunken kommunekasse før alle prinsipper og visjoner ble skrotet ? Dett e er

øyeblikket for Ringsaker. Sannhetens øyeblikk. Nå må dere stå opp og stå imot .

Skolenedleggelse som løsning gir assosiasjoner ti l 1980-tallets Pink Floyd og deres klassiker The Wall.

I videoen ser vi en grot esk karikat ur av det overgripende og autoritære samfunnet som stappet alle

barna ned i en kj t t kvern for a gj r e dem like «All in all you're j ust another brick in the wall».

Borte er fargene, latt eren og kreat ivit et en. Dett e er et samfunn ingen av oss ønsker.

For å løse framt idens ut fordringer (og de er det mange av), t renger vi alle kloke hodet . Ulikhet ene

skjerper oss. Får oss t il a reflekt ere. Kont re. Spinne videre. Utvikle. Innovere.

Sammen finner vi løsninger.

Mangfold er nødvendig. Hvis ikke blir vi alle like. Som i kjøtt kverna.

Bygdeunger er ikke bedre enn andre unger. De fådelte bygdeskolene er ikke bedre enn andre skoler.

Bare annerledes. De representerer verdier og perspekt iver vi alle sårt t renger i framt iden, i

næringslivet , i forskningen, i j ordbruket , i helsevesenet , i st yrerommene og på byggeplassene. Ja

sågar i j ournalist ikken og i polit ikken.

Vi t renger folk som tenker annerledes for framt iden. Ringsaker kan gi oss annerledes. Men da må vi

t ro på annerledes. Vi må torre a gi annerledes en sj anse. Vi må torre a gi bygdeungene og

bygdeskolen en mulighet til a gi sine bidrag t il mangfoldet .

Hvis ikke blir vi et fatt igere samfunn.

Så når vi kjemper så hardt for skolene og bygdene i nordre kjemper vi ikke for fort iden som mange

t ror. Vi kj emper for framt iden.

Sigrun Dancke Skaare

Tidligere FAU-leder Lismarka skole



Skoleskyss: Et unødvendig onde.

Vi vil med denne rapporten belyse det vi mener er problemat iske sider ved nedleggelse av sko ler i

nordre Ringsaker relatert t il skoleskyss. Vi godt ar ikke uten videre premisset om at selv om det

allerede i dag er utst rakt bruk av skoleskyss i Ringsaker, og resten av Norge, at det er en god løsning i

dett e t ilfellet .

Man må ta med i vurderingen at lengre skoleskyss heller ikke ønskelig noe annet sted i landet , men

at man har vært nødt t il benyt t e skoleskyss, blant annet fordi man har valgt å legge ned skoler.

Skoleskyssen i seg selv t ilfører lit e posit ivt , og må derfor vektes opp mot gevinsten.

Vi er fornøyde med at dagens skoleskyssordning sørger for at noen barn ikke får uforholdsmessig

lang skolevei, og i noen t ilfeller ut rygg skolevei t il fots, men setter samt idig pris på den helsemessige

effekten, milj ømessige besparelsen og fremfor alt t rafikksikre løsningen det er å kunne gå/ sykle t il

skolen der det er mulig. De anslagsvis 60-70% elever som ett er en nedleggelse av skoler ikke lenger

kan velge a ga/ sykle til skolen vil miste t ryggheten og helsefordelen de har i dag.

Ved en nedleggelse av bygdeskolene vil selv de aller minste tvinges ut i en t idkrevende og

unødvendig eksponering i t rafikken.

De yngste elevene har helt andre forut set ninger enn de større ungdomsskoleelevene. Antallet elever

i de laveste t rinnene gjør at det vil bli kapasit et sproblemer om man må t ilby disse elevene taxi de

første årene. Ett er hvert som barna blir eldre, mer selvstendige og t rygge er det mindre belast ende å

benytt e seg skolebuss.

For Fossen skole sin del blir det neppe akt uelt å set t e opp skoleskyss, men skoleveien vil likevel

forandre seg vesent lig for en 1-4.klassing som ma ga/ sykle 1,5-2 km fremfor noen få hundre meter.

Vi vil punktvis redegjøre for vårt syn, samt t rekke noen konklusjoner fra vårt perspekt iv.

Noen faktorer vil være mer eller mindre typiske for nordre Ringsaker, andre faktorer er mer

generelle.

-Svært spredt bosett ing er åpenbart en faktor som sterkt vil påvirke skoleskyss i nordre Ringsaker.

Skoleskyss blir ikke bare pot ensielt st rukket ut over 25 kilomet er fra Moelv t il Mesnali, men også i

bredden, i kriker og kroker, på mindre veier som ikke kan løses med storbuss. De fem skolene har et
stort arealmessig nedslagsfelt , med alt fra private grusveier, kommunale veier t il fylkesveier.

Vi kunne valgt å synliggjøre hvor hvert enkelt barn i skolekret sene bor på et kart , men har av

personvernhensyn valgt å ikke gjøre dette. Om ut redningen ønsker ytt erligere detaljinformasj on om

kompleksit eten på nåværende skolerute, og pot ensielle problemer ved nedleggelser, oppfordres de

herved t il å kontakte Brøt t um Taxi.

-Fylkesvei 216/ 229 er en svært t rafikkert vei med t ungt ransport , landbrukst rafikk, hytt et rafikk t il

Sj usjøen og arbeidst rafikk generelt , oft e med ut fordrende kjøreforhold, lite ut bygd gang- og

sykkelvei, få fotgjengeroverganger og en høy frekvens hva angår uønskede t rafikkhendelser.

-Ett utall ulike faktorer vil påvirke hvilken skole de ulike elevene havner på et t er en sammenslåing.

Foreldrenes arbeidsvei vil veie t ungt ved valg av skole, på grunn av muligheter for levering/ hent ing

på SFO og barnehage. Ønsker om skolevalg og reell valgfr ihet begrenses av den prakt iske muligheten

t il å rekke t il/ fra jobb. Barn i de laveste klasset rinnene kan ikke komme hjem t il et t omt hus.

Mange familier har også flere barn, på ulike alderst rinn og skoler, noe som ytt erligere kompliserer

hverdagen. Astrekke ut avstandene ytt erligere vil gjøre logist ikken svært vanskelig for mange.

Familier med flere barn får ytt erligere komplisert logist ikk på fr it iden. Hent ing/ bringing i barnehage



som ikke ligger på samme sted skolene gjør det vanskelig arekke både j obb, barnehage og SFO.

Legg t il at noen foreldre ikke har bil/førerkort , så vil disse bli nødt ti l aflytt e t il evt ny skole.

-En int rika t t ranspo rt plan må utvikles av t jenestet ilbyderen som skal løse oppdraget når alle detalj er,

helt ned på hvert enkelt barns spesielle behov nivå foreligger. Bare på Åsen vil ant allet elever (61 pr

dd) overst ige kapasitet en på en st or buss (ca 52 seter), og det er bare en av de berørte skolene.

St or buss kan ikke benyt tes alle steder/ sideveier som barna er bosatt (eks. Bureisergrenda)

Taxi må i så fall plukke opp barn, og kj øre frem t il ny skole, eller t il opplukkingspunkt for st or buss.

Små barn kan ikke st å alene og vente på nest e buss alene.

Det vil skapes et ytt erligere behov for vent et id/ klart id, som alt i dag ligger på ca +/ - 20 minut ter.

Et barn som etter planen skal plukkes opp av taxi kl 08.00, må være på plass senest 07.50, og må

regne med avente t il 08.10 før de blir plukket opp. Dett e er 20 minutter ren vent ing, pluss

kjøret uren. Selv på korte avst ander går det med mye t id.

Håndbok for grunnskoleskyssen i Innlandet sier i punkt 2.1.4:  -Ved endringer  i  skolestruktur og

vesentlige endringer i skoletilbud skal det  i  god tid gj ennomf øres kost-/ nyt tevurderinger av hvordan

dette påvirker skoleskyssen.

For a kunne si noe om reiseavst ander, reiset id og kost nad i ny skoleskyssordning må først

beslut ningen om hvilke skoler som skal bort/b est a forelig ge, hvilke individuelle valg hver familie må

gjøre for sine barn, og hvilke t ilgjengelige ressurser som fi nnes hos t ransport selskapet .

Først da foreligger en t idsplan og en pris som fylke og kommune kan forholde seg t il.

Vi st il ler oss t vilende t il om øko nomien i rådmannens regnestykke er t roverdig med så mange

uavklarte fakt orer. At kommunen budsjett messig kommer bedre ut av en omfatt ende

skoleskyssordning er mulig, da kun 25 % dekkes av kommunen. Men Fylket har heller ikke

ubegrensede midler, og vil måtte kutt e andre t ilbud i dist riktene. En tap-t ap sit uasjon.

Risiko:
Risiko  er som kjent en funksjon av sannsynlighet og konsekvens.

Konsekvensene  ved en traf ikkulykke rangerer fra ubetydelige t il svært alvorlige, der det verst e mulige

utfallet må t as høyde for i en r isikovurdering. Barns liv kan gå t apt , det kan ikke avfeies.

De pot ensielle konsekvensene blir større når f lere barn er samlet i samme kjøretøy. Jo flere barn i

samme kjøretøy, j o st ørre pot ensiell konsekvens om en ulykke innt reffer. Skrekkeksemplet i denne

sammenhengen er ulykken i Måbødalen 15.aug 1988 der 16 mennesker (12 barn og 4 voksne) ble

drept , og 18 skadde. Med andre ord svært alvorlige konsekvenser.

Sannsynligheten  for at en trafikkulykke innt reffer vil øke med hyppigheten og varigheten man er

eksponert i t raf ikken. Jo flere t urer, minutt er og t imer, og kilomet er, jo høyere blir sannsynligheten

for at et uhell innt reffer. Et barn på Åsen som skysses t il Brøtt um hver dag (16 km en vei x 2) vil i

løpet av ett skoleår (190 dager)  minimum  kjøre 6080 km i året , med den unødvendige risikoen det

medfører.

Det bør ikke komme som noen overraskelse at foreldre vil søke å minske risikoen for sine barn ved a
holde eksponeringen for t rafikk t il et minimum. Flytt ing vil kunne bli enest e alternat iv om de

opplever risikoen som uaksept abel.

Viljen t il å t a risiko på andres vegne øker med avst anden fra konsekvensen og ansvaret . Les;

Politikere vil være mer v illige til ata r isikoen med barna i t rafikken enn foreldrene selv, da de ikke vil



rammes på sam me måt e foreldrene ved en alvo rlig ulykke, og fordi deres ansvar for ulykken er

begrenset siden de ikke var t il st ede.

Vi påpeker ikke her at polit ikere er kyniske personer, kun at de nat urlig nok har en st ørre vilje t il å ta

risiko på barnas vegne. Det blir derfor feil av andre enn foreldrene å avfeie bekymringene som de har

som ubetydelige.

Ved aboset te seg i gangavst and t il skolen har man fj ernet behovet for asett e dem i en t axi eller

buss, med ukj ent sjåfør, på dårlig føre osv to ganger om dagen, 190 dager i året .

Man kan forsk e a minske konsekvensene når uhellet først er et fakt um; For eksempel ved a bruke
bilbelt e. Men dett e vil ikke påvirke sannsynligheten for et uhell, kun den potensielle konsekvensen.

En bekymring mange foreldre har, er om en 6-7-8 åring er i st and til si kr e seg selv under

skoleskyssen. Det er sj åføren sitt ansvar af l g e opp at sikkerhetsbelt e benyt tes riktig og under hele

t uren. Det ansvaret vil det nødvendigvis t a tid af l g e opp. Derfor tar skolerut ene med de minst e

barna noe lenger t id, forutsatt det t e følges opp på en skikkelig måte.

Det st illes krav om sikr ing av barn i bil under skoleskyss. I minibuss er det imidlert id gitt dispensasjon

fra krav om sit t eput e for barn under 140 cm. Med 3-punkt sele er det te problemat isk da

sikkerhet sselen vil komme så høyt på de lavest e barna, at denne ligger an mot halsen.

I håndbok for grunnskoleskyssen i innlandet het er det at :

2.3.3. Sitteplass Skoleskyssen skal planlegges med sitteplass til alle skysse/ever i grunnskolen.

SikkerhetsutstyrI setebelter skal benyttes i henhold til f orskrift. Dette ansvaret påligger utøver i

sam arbeid med skolene. For ele ver i drosjer, skal i utgangsp unktet ingen barn under 1,40m sit te i

f orsete. Dette er uf ravikelig der hvor airbag er aktivert. Barna skal være sikret iht. lover og f orskrift

Er sko leskyss «livsfarlig»? Ja, det kan det pot ensielt være. Det kan ikke avfeies. f erdes i t rafikken er

noe av det far ligst e vi gjør i løpet av året . I peri oden 20 15 til 2019 ble i snitt 115 mennesker drept , og

636 hardt skadde på norske veier.

Den eneste grunnen t il at vi likevel velger autsett e barna for denne type risiko, er at man oppfatt er

det som en akseptabel risiko. Altså; Ikke aksept abelt at barnet sitt dør, men man t ror

sannsynlighet en er meget lav. Denne sannsynligheten oppleves svært ulikt fra foreldre t il foreldre,

ut en at vi her mener at noen er uforsikt ige eller uansvarlige med sine barn. Her spiller

personlighetst yper og egne erfaringer inn. Man kan for eksempel ant a at en ekst remsport utøver er

mer villig t il å t a risiko enn andre, men kanskje ikke med sine barn?

En yrkessj åfør kan med grunnlag i egne erfaringer n ske askjerme sine barn fra det han opplever

hver dag i sin j obb, eller han kan synes det er t rygt .

Et offer for en alvorlig t rafikkulykke vil nat urlig nok kunne ha problemer med asende sine barn ut i

t rafikken.

Usikkerheten disse foreldrene vil føle fra barnet drar på skolen, t il barnet er hjemme igjen, like hel, vil

forringe livskvalit et en deres betydelig. Dette påvirker hvor man n sker abo.

Altså er dette i st or grad en subjekt iv vurdering som foreldre må gjøre på vegne av sine barn, da

barna ikke kan forventes å gjøre slike vurderinger selv.

Noen foreldre vil da n ske a redusere risiko for ulykker, ved aminske sannsynlighet en, ved igjen a
minske t iden barna er eksponert for t rafikk.

Det er også int eressant at selv om vi her for det mest e snakker om skolet ransport i et

bygdeperspekt iv, gjelder de samme mekanismene i byene. Foreldre har ett er eget ønske bosat t seg i

byer for å løse ut fordringene i sine liv; være seg jobb, skole, fr it idst ilbud, bolig osv. De har ved valg av

bost ed fj ernet behovet for sko leskyss.

At det i dag er utst rakt bruk skoleskyss over hele landet er knappest et argument som kan brukes t il



inntekt for skolenedleggelser, men heller et uunngåelig result at av beslut ningen om a legge ned

skoler. Skoleskyssen i seg selv har ingen verdi, men er snarere tvert imot en sterk ulempe som må

veies opp mot gevinsten av den nye skolen.

Tidstyven:
Det er ikke ti l a komme fra at en lang og komplisert skolerute vil være en betydelig t idstyv i barnas,

og dermed rest en av familiens, hverdag. Slik vil hverdagen t il både voksne, og andre barn i familien,

bli berørt av skoleskyss.

Man kan ikke regne reiset id fra A t il B ved bruk av «Google maps» i skoleskyssammenheng i nordre.

Erfaringer som konkrete familier i Ringsaker har, viser en uforholdsmessig stor t idsbruk i forhold t il

fa kt isk reiseavstand. Dett e er komplekst .

Et eksempel fra Åsen skole viser at selv om st rekningen bare var drøye 4 km, kunne det gå oppt il 45

minutt er fra skolen var ferdig t il barnet var hj emme. Dett e skjer fordi skolerutene blir kompliserte

nar det ikke er tilg ang pa «en taxi pr barn».

M inibusser og t axier må levere et barn her, og et barn der, og st rekningene kan bli betydelige.

Samt idig er det begrenset t ilgang på biler, og det er ikke økonomisk grunnlag f or a invest ere i flere

bile r/ sjaf rer kun for a lose skolekj@ring .

Da blir løsningen fort utst rakt bruk av st or buss, noe som byr på sine egne ut fordringer:

-Fra 1. t il 4.klasset rinn kan man ihht gj eldende regler ikke la barna krysse veien for på- og avst igning

langs hovedveien. De må derfor hent es på «den siden de bor». Kombinert med et beskjedent ant all

fotgjengeroverganger medfører dett e at taxi/ buss først må plukke opp barn i den ene ret ningen, for

deret ter hent e resten av barna på vei t i lbake, noe som i noen t ilfeller nesten kan doble

kjørest rekningen for noen taxier og barn.

-Pagrunn av veienes beskaffenhet og husstandenes beliggenhet vil et relat ivt høyt antall elever

måt te få innvilget hent ing i eget t un på grunnlag av far lig skolevei. Dette øker kompleksit eten og drar

ned kapasit et en.

-Noen husst ander ligger relat ivt lang unna hovedveien, og mye t id vil gå med pa asamle opp, og

fr akt e elever t il skoler som ligger enda lenger unna enn nå.

-Transport planen er allerede i dag, med anslagsvis 30-40% av elevmassen, komplisert og omfatt ende

nok. En nedleggelse av skoler vil legge ytterligere press på ressurser, sjåfører og t rafi kkbildet forøvrig

om man velger å forflytt e yt ter ligere 60-70% av elevmassen over lengre st rekninger 2 ganger daglig.

Vi frykter hastverk og st ress skal dra opp t empoet slik at det går ut over sikkerheten.

VI ønsker ikke mer t rafikk, vi ønsker mer t id.

Folkehelse:
Det ligger en betydelig helsefordel i kunn e ga/ sykle til skolen. Ved skolenedleggelser vil det te kunne

føre t il en drast isk endring i det daglige akt ivit etsnivået t il barna. Spesielt de som kommer til a bruke
mest t id på vent ing på skoleskyss, samt har lengst reiset id, vil i også ha mindre t id på fr it iden t il fysisk

akt ivit et enn t idligere. De mest akt ive barna i dag, vil i minst grad blir helsemessig berørt , men barna

som ikke er akt ive hj emme/ på fr it iden har svært godt av ga/ sykle ti l skolen.

Noen barn opplever a bli bilsyke i l pet av t uren, noe som selvsagt er en belastni ng.

Trygg t rafikk sitt Hj ert esone-pro sjekt har som mål at 80% av barna skal kunne ga/ sykle t il skolen, og

at foreldre skal la vaere akj re barna selv. Nedleggelse av lokale skoler er et skr itt i feil ret ning.



Forho ld rundt t raf ikkmengde, gang og sykkelst i, fotgjengeroverganger og fartsgrenser spiller inn på

barnas mulighet t il akomme seg t rygt t il skolene. En stor andel av barna i no rdre Ringsaker går t il

sko len i dag, og med videre utbygging/ t ilrett elegging ønsker via okeantallet ytt erligere.

I forhold t il pandemi/ smit tevern som nå er akt uelt mener vi også at å kunne gå t il skolen er en god

losning.

Plage/Mobbe perspekt ivet:

Vi har også eksempler på at skoleskyssen, spesielt på store busser, har vært en arena der

plaging /mobbi ng har vært et problem. Man er ekst ra utsatt på et slikt st ed, muligens fordi de som

ut fører plaging og mobbing føler seg t ryggere på at det er «uo rgansiert t id» uten voksne t il st ede

(«ikke pa skolen/ ikke hjemm e»), akkurat som man kan oppleve om man går/ sykler t il skolen.

På bussen har man imidlert id ikke mulighet til a«ga unna» eller gå på et annet t idspunkt enn dem

man ikke f øler seg t rygg på. På bussen risikerer man ave re låst i t id og rom med sine plagander.

Rikt ignok er en vo ksen t il stede, men denne har nok med a f lge med på veien, og kan heller ikke

t illegges oppgaven a ve re «fredsmegler» utover agripe inn ved åpenbar voldsbruk o l.

Det fi nnes barn som av denne grunnen gruer seg t il evt sko leskyss.

Disse vil nå ikke bli hørt, fordi det ikke fi nnes rom for afort elle enkelt personers historier, og disse

ikke n sker a st a frem i et folkemøte.

En tr blete skolevei:

Egne erfar inger samt en uformell spørrerunde i lokalmiljøet avslører store mørket all i forhold t il

ulykkesrapportering.

Det er kun ulykker med personskader som er det pliktig a varsle polit iet om. Disse blir loggført og blir

t il offisie ll ulykkesst at ist ikk. Mindre uhell, der kun bergingsbil blir t ilkalt (eller en forbipasserende/

lokal bonde med t raktor hj elper t il) blir ikke med i slik st at ist ikk. Sj åfører på bergingsbiler har ingen

rapport er ingsplikt t il myndighet ene.

En gang iblant blir media t ipset om uhell, slik at det blir oppslag i media. Disse uhellene blir

nødvendigvis ikke del av stat ist ikk.

Det man vet fra arbeid med risiko, er at med alle disse mindre uhellene st iger sannsynlighet en for at

en st ørre ulykke skal skje, siden de mindre uhellene varsler om en uheldig t rend.

Vi mener at for eksempel FV 216/ 229 ser bedre ut i st at ist ikkene enn hva den egent lig er. I løpet av

en liten periode f r j ul 2020 hadde vi t o busser i gr@fta i Gaupen, en buss i groft a ved Arneberg , 2

busser i gr@fta i Asbakken, og yt terl igere en pa Elle fseterhogda.

En nylig avholdt fartskont roll ut ført ved Fagernes skole (25.0 3.21) ga 40 fa rt sbøter og 5

førerkort beslag.

Klima:

Vi har vanskelig for a se noen fo rdeler for klima og milj ø hvis st adig flere må fraktes med bil og buss.

Om de kunne ga/ sykle t il skolen med de helseme ssige og milj @messige ford elene det medf rer, er

det med askaper gode vaner og holdninger for fremt iden.

Kan polit ikerne stå inne for klimaregnskapet i dett e?

Konklusjon:

En f ungerende t ransport plan på det aljnivå, som omfatt er alle elever i ulike alderst r inn, akt uelle



skoler, spredt boset t ing, vær og føreforhold, ulike sikkerhetsaspekter og t idsfr ister vil mått e lages i

samarbeid med taxi/b usselskapet som skal løse oppdraget . Dette er ikke gjort, da en stor del av
inngangsverdiene ikke foreligger. Man vet derfor ikke omfanget av en slik t ransport plan t idsmessig,

med t anke på avstander eller kost nader. Vi vet bare at det er barna som blir den tapende part .

Å f lytt e barnas sosiale og pedagogiske tyngdepunkt vekk fra bostedet vil også øke presset pa a delta

på akt iviteter utenom skolet iden i nærheten av skolen. Mange opplever allerede nå at de må

prioritere hardt rundt fr it idsakt ivitet er og omgang med venner for sine barn, og de bruker mye t id på
kjøring der det er snakk om større avstander og/ eller farlig vei. De som er bosat t nært skolene har
kanskje ikke denne muligheten, og det er i mange t ilfeller nett opp grunnen t il at de er bosatt nært

skolen.
Ett er hvert som barnefamilier ser seg nødt ti l fl ytt e nærmere de nye skolene vil bygdene, slik de er
nå, utarmes. På den måten vil fraflytt ing bli selvforsterkende i nedbygging av den enkelte bygdens

aktiviteter.

Dette er en t idsmessig og økonomisk belast ing som v il fa lle på foreldrene, og vil i stor grad påvirke

eventuelle søskens mulighet er t il a realisere sine planer. Mer kjøring fører t il mer unødvendig sløsing
av t id og penger, samt unødvendig eksponering av barna i t rafikken.
Dett e vil ramme de svakest st ilte familiene: Dem med dårligst råd, kanskj e ut en bil, og minst

ressurssterke foreldre vil bli sit tende hjemme pga manglende muligheter for t ransport t il
fr it idsakt iviteter de t idligere kunne ga/ sykle  til .  Noe som igj en vil påvirke følelsen av mest ring og
folkehelsen t il dem det gjelder.

Foreldre er villige t il aboset te seg med relat ivt lang vei t il jobb, så lenge barna har skolen og sit t

nettverk nært . Det har en st or verdi for både barna og skolemilj øet at de kan ha samme venner på
skolen som på fr it iden, noe som på ingen måte begrenser ungenes mulighet t il a knytt e bånd og
omgås andre barn dersom de har t id, lyst og mulighet t il dette. Med alderen vil barnas omgangskrets
og mobilitet uanset t bli større etter hvert som de skal over på ungdomsskole. Å gradvis utvide

horisont en sin t ror vi er en naturlig og bra utvikling. M en for ha en t rygg progresjon velger mange
foreldre autsette behovet for skoleskyss så lenge som mulig, net topp ved a bosette seg nært en

skole. Det er nødvendigvis ikke størrelsen på skolen, men næ rheten t il skolen som er vikt ig, så lenge

skolene holder et så høyt nivå som det gjør i nordre Ringsaker.

Om t ilhengerne av skolesammenslåing hadde vaget a vaere ærlige med seg selv, t ror vi at også de

ville valgt a bosett e slik at de ikke t renger skoleskyss t i l barna sine.

Hvor er barnas best e i dette, når alternat ivet for veldig mange av elevene i dag er akomme seg t il og

fra skolene sine på egne bein? Trygge omgivelser, fr isk luf t og god t rim.

Med mindre at asitte på skoleskyss er et eget fag i den nye læreplanen er det svært lite onskelig a
bruke så mye verdifull t id på dett e.

Mvh
Skoleskyssgruppa Nordre Ringsaker Samvirkelag

Krist ine Vea, Åsmarka

Anya Brat berg, s marka
Lillian Baardset h Sollid, Åsmarka

Tom Age Sollid, Asmarka

Havard Andre Ranvik, Asmarka

Per Nicolaisen, Moelv
Thomas Handeland Vagb, Moelv
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ASMARKA IL
Stiftet 1923 Åsmarka Idrettslag

ASMARKA IL
Stiftet 1923

Høringsinnspill fra Åsmarka IL
Åsmarka Idrettslag (ÅIL) knytter de tre bygdene Åsmarka, Lismarka og Mesnali sammen med sitt tilbud
for barn, unge og voksne. Her skapes det vennskap på tvers av bygder og samholdet styrkes. AIL bidrar
til at barn og unge kan treffes på tvers av bygder og skoler, og skaper på den måten samhold og vennskap
mellom flere bygder. Åsmarka stadion er en møteplass og et samlingspunkt for flere av bygdene.

I sin utredning så ikke WSP at Åsmarka hadde noe møteplass/samlingspunkt. Dette forundrer oss når vi
ser all aktivitet som skj er på idrettsplassen på kveldstid. Det er organisert idrett, som fotball og ski, som
samler utøvere, foreldre og andre interesserte. I tillegg til den organiserte idretten er idrettsanlegget
møteplass for uorganisert aktivitet. Det kan for eksempel være å spille litt fotball på gressbanen, skate litt
på skaterampen eller gå en skitur i skiløypene våre. Skileikbakken vår er flittig brukt gjennom hele
vinteren, som en uformell møteplass for både små og store. AIL er et idrettslag med stor aktivitet for store
deler av nordre og bidrar på denne måten til å være et naturlig samlingspunkt.

Området idrettslaget har satt i stand og holder i stand oppfyller mål i den generelle læreplanen bl.a. om
dybdemål. Vi opplever et godt samarbeid med skolen, hvor vi har gjensidig nytte og glede av hverandre:

Skolen bruker blant annet skaterampa, skiløypene, skileikbakken og fotballbana til idrettslaget.
Alt dette ligger i umiddelbar nærhet til skolen
Idrettslaget bruker gymsalen og garderobene til skolen ved trening, aktiviteter og
idrettsarrangement

Vi opplever at de mulighetene et velfungerende idrettslag gir, er med på å gi mange viktige momenter for
skolen og bygda. Samholdet og mulighetene på tvers er unike.

Endring i skolestrukturen kan medføre redusert rekrutteringsgrunnlag for AIL dersom barn fra de tre
skolekretsene vi i dag rekrutterer fra sendes til andre skoler i framtida. Dette kan potensielt ramme oss
hardt, spesielt barnefotballen.

Med vennlig hilsen

Åsmarka Idrettslag



Sak 47 / 2021 Høringsinnspill skolest ruktursaken

Nordre Ringsaker

Høring og offent lig ett ersyn

Høringsutt alelse t il rapporten Konsekvensut redning Skolest rukt ur Nordre Ringsaker fra pedagogene

ved Lismarka skole.

Barnas beste:

• Pedagogene leser i WSP rapporten, side 89, at barnas best e skal legges vekt på i

skolest rukt ursaker. Vi kan ikke se en god vurdering av dett e i denne saken.

Barnekonvensjonen går ved uenighet foran norsk lov, dett e er t att med i rapporten.

Barnekonvensjonen forplikt er kommunen til a legge vekt på barnas beste i saker om

skolest rukt ur. Barnets synspunkter skal vekt legges. Hvorfor er svært lite av elevens

synspunkt er om det a ga på en lit en skole kont ra en stor skole utelatt fra rapporten? Flere

elver skrev om erfaring av skolebytt e. Hvorfor er ikke padlete ne fra elevmøtene

offent liggjort? Hvorfor er det ikke vekt lagt hvilke argumenter det er flest av?

• Det st år videre i rapporten at «vi skal anerkj enne, respektere og beskytt e barns og unges

verdighet og integrit et ». Da må man ta med seg elevens synspunkt i skolest rukt ursaken. Det

står også at rapporten skal være barnevennlig, med det menes det at barna skal kunne Iese

den selv slik vi t olker rapporten. Dett e vet vi er svært vanskelig for veldig mange i

barneskolealder.

Gode result ater:

• Lismarka skole har result ater over landsgjennomsnitt og over kommunegjennomsnit t et på

nasjonale prøver. Det te er utelat t i rapporten, i stedet vekt legges det at større skoler oft e har

bedre result ater. Det te stemmer ikke hos oss.

• I j uni hadde vi besøk av dansere som skulle gi elevene innføring i deres danser. Danserne

kommenterte at det var et t rygt og godt miljø på skolen vår, hvor alle kjenner alle. Disse

danserne er innom mange skoler og ser mye.

Elevbedrift .

• Hvert år har elevene egen bedrift hvor de tj ener inn i underkant av 20.000 kroner som de

bruker t il bla. reise på t ur t il eks. Teknisk museum i Oslo. Dette var spilt inn på pedagogmøte

med WSP, utelatt i rapport . Mer informasjon om elevbedriften, hvor elevene blant annet har

eget styre og j obber sammen på tvers av hele skolen kan fås ved henvendelse.



Organsierin g.

• Lismarka skole er en aldersblandet skole med aldersblanding som pedagogisk prinsipp fordi

elevene lærer av hverandre. Elevantall er ingen grunn. Dette betyr at det aldri er 3 st k. som

går sammen i en fast gruppe, uavhengig av klassest ørrelse.

• Tidligere elever har fort alt at de har vært godt rustet t il v idere sko legang etter 7. år ved

Lismarka skole. Elevene her er f linke t il apresentere eget arbeid og vi har fått gode

t ilbakemeldinger fra ungdomssko len angående våre elever.

• Organiseringen vår gir oss i stand ti l ase og ivareta alle elevene fra 1. -7.t rinn. Vi har en felles

arbeidsmåte og metodikk for alle t r inn. Vi t ilrett elegger for den enkelte elev. Dett e støtt es

det opp om i rapporten, s. 41, hvor det st år at «Denne forskningen er særlig opptatt av den

posit ive rollen de små bygdeskolene kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får

t il sosial læring gj ennom bruk av aldersblandede grupper i fådelt e skoler.

• Vi viser t il brev t il høringen fra FAU med kost nadsfeil for bygget og feil med bygningsmassen.

• Korte avst ander i bygget er en fordel for oss da det er enkelt aut nytte forskj ellige rom i

forskjellige t imer.

• Ringsaker kommune har et svært godt fagmilj ø. Lærere ved alle skoler, små som st ore kurses

likt og jobber med de samme målene, med litt forskj ellige metoder. Det er fint at elever i

Ringsaker har et mangfold i skolet ilbud per dags dat o.

• Ved ledig st illing hos oss opplever vi at vi har mange kompet ente sk ere avelge i.

Uteområdet :

• Lismarka skole bruker sitt unike uteområdet hele året i undervisning og fr iminutt . WSP har

ikke set t hvor st ort det t e området er. Skogen, hvor elevene lager hytt er, har

t errengsykkelbane og god lek er ikke nevnt . Dett e er WSP informert om i forkant av

rapport en. De har ikke med våre nypreparerte skiløyper 10 meter fra utgangsdøra, eller

akebakken som er lang og bred og har god plass t i l alle. Fotballbane, en bærekraft ig

gressbane, samt ballbinge, grusbane, ballvegg, smashball, flere klat rest at iv, husker, gapahuk,

eget st einbrudd for lek, asfalt plass t il egnet ballspill og hoppest okker, basket ballbane,

skøytebane er heifer ikke nevnt . Vi lurer på hvorfor. AIie elevene på hele skolen leker

sammen i fr iminuttene, uavhengig av alder og vi vet de er veldig fornøyde med uteområde

sitt .

IKT

• I møtet med IKT (s.55) har det kommet frem at det er ugunst ig med en I KT-kontakt per skole.

Hvorfor har da kommunen denne ordningen med en kontakt ? Vi har fordelt ansvaret med en

hoved-IKT -kont akt og to i t illegg som hjelper t il der det t rengs. Slik får vi også enklere spredd

fagkompet ansen innen IKT ut over t il alle lærere og alle elever. AIie lærere i kommunen har t il

eksempel deltat t pa lpad-opplaering da dett e var nytt . Pedagogene på Lismarka sko le har god

digit al kompetanse og t ilegner seg stadig mer. Vi ser at elevene har en god progresj on og

helhet lig opplæring i fra 1-7. tri nn og de blir dykt ig og inspirerte.



PPT og skolehelsetj eneste:

• Vi har fått gode t ilbakemeldinger i årsevaluer ingsmøt er med PPT. Vi har et godt samarbeid

med skolehelsetj enest en og kjenner oss ikke igjen i det som står beskrevet på side 56 i

rapporten. Det er heller ikke t att med hvilke skoler dette gj elder, og rapporten omfav ner

mange skoler.

• PPT har fortalt oss at v i ser elevene godt , derfor meldes de som har behov, t idlig opp.

Kunnskapsløft et 2020:

• Små skoler kan bedre t ilpasse seg den nye læreplanen. Hele skolen j obber mye sammen, og

vi har kort vei t il forskj ellige bedrifter og produksjon i Lismarka. Vi kunne ha vist t il mange

mål i denne planen som vi alt arbeider godt med, dett e kan fås på forespørsel. Hele skolen

har bla. elevbedrift , elevbedrift st ur, skidag, matpakkedag og samedag sammen. Vi har også

årlig sommeravslutningsforest illing hvor hele skolen delt ar og alle foresatte og familie er

invit ert  til ase. Dett e st øt tes det opp om i rapport en fra WSP på side 41: «Det fi nnes noe

forskning smessig belegg for asi at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt

samspill mellom skole og lokalsamf unn og for aint egrere lokalsamfunnet i skolen

læringsakt ivit eter.

Vi kunne helt klart ha skrevet mye lengre og t att med mange eksempler fra vårt virke ved Lismarka

skole, samt idig ønsker v i et dokument som ikke er alt for langt . Ta derfor gj erne kontakt med oss om

dere lurer på noe på vår skole eller om det er noe dere vil vite mer om.

Mvh.

Klubben ved Lismarka skole:

Tor Erik Haugsjordet , Bent Erik Bråten Røed, Åse Varli verb, An n-Tove Berg-Ruud, Ragnhild

Maurud, Thea Vest re og Sigfr id Lohnbakken.
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31. M A RS 2021



HVA ER DETTE ?

Denne enkle presentasjonen rommer et utvalg verdier vi besitter i Nordre Ringsaker, som alle
underbygger vare - nordref olkets  - argument er for en kommunal satsing på dist r iktet .
Nå med skolene i f okus - men også for samt idig og framt idig vekst og utvikling.

Med våre ressurser har vi ikke makt et adekke alle ressursområder som vil ha betydning for bo- og
levet rivsel, arbeidsforhold, kommunikasj on m.m., men disse sidene bør være en tankevekker i det
videre arbeidet med skolespørsmålet .

Undertegnede signerer på vegne av et uformelt arbeidsforum kalt "Nordre Ringsaker Samvirkelag",
med representant er for alle skolekretser fra Næroset og nordover involvert . Mit t navn er derfor ikke
vikt igere enn noen andres, men slik får mottaker et navn a "henge hat t en" på ved eventuelle konkrete
t ilbakemeldinger .

HC Medlien
90146444 / hc@u8.no

I N N H O L D

s. 3 TOMTER OG BOLIGER
s. 4 NÆRINGSLIV
s. 5 LANDBRUK
s. 7 MTE PLASSER
s. 10 KUNST - OG KULTURAKTRER
s. 15 Ideen om OPPVEKSTSENTER I NORDRE



BOLIGFELT& TOM TEOM RADER

MERK disse BEM ERKELSESVERDIGE fakt a. Spesielt satsingsplanene hos Ringsaker Almenning. Nordre
er et område for nær framt id. Enhver fa tter betydningen av skolenes rolle i slike bosett ingsplaner.

M esnali
** Ringsaker Almenning har et ferdig regulert område for 16 eneboligtomt er
** Ringsaker Almenning disponerer områder og planlegger for f ull ut bygging av infrast rukt ur et c.

for 50-80 boenhet er ovenfor Mont ebello (inkl. i gml. reg. plan men klar for rev it alisering nå) -
"Mesnalias Holmenkollåsen" er et priorit ert område for ut bygger.

Lismarka
** Brøt t um Almenning og Ringsaker kommune disponerer område for ca. 40 eneboligtomter,

noen allerede t ilgj engelige. Videre ut bygging krever opparbeidelse av infrast rukt ur.
Åsmarka
** Regulert område B71 B72 for t ils. 15 ene/ t omannsboliger. Forutset ter noe t ilrett elegging av

infrast rukt ur.
Ringsaker Almenning planlegger prioritert oppst art for regulering av betydelig område i
høyden rett overfor Åsen skole, inkl. i kommunens arealdel. "Åsmarkas Holmenkollåsen" vil
st arte reg.planen 2021 med ferdigst illelse 2022 - min. 50 eneboligtomter.

**

NB! Ringsaker Almenning besitt er solid kompetanse, gj ennomf ring skra ft , vilj e og nødvendig
økonomi for arealisere de her nevnte t omtereservene i Nordre Ringsaker. Bestyrer Mat hias

Neraasen bekreft er denne satsingen t il "Samvirkelaget " i Nordre.

Næroset
** Næroset sentrum  1 :  Nærværsverden,
privat opparbeidet boligfelt v/ Byggmester Jon
Kås hagen, midt i sent rum, regulert for 70
boenhet er, 5 ferd igbygd hvorav 4 solgt pr. d.d.
Unge fa milier vegrer pga skoleusikkerhet .
NB! Her er satset ca 15 mill. av privat kapital,
på t ross av lit en oppbacking fra lokale
myndighet er. NB! Felt et er i RK's oversikt
oppført under MOELV ( ! !).
* Næroset sentrum 3, godkjent
reguleringsplan for bolig og næring mellom
Næra og Nærosvegen (Even Haukåssveen).
Ca 50 boenhet er + næringslokaler. Islagt innt il
videre p.g.a. usikre framt idsutsikter for
t ilflytt ing av unge og init iat ivrike krefter.
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Gjeldende reg uleringsp laner i Naeroset sentr um med YA-ledning er

MERK: Nåværende planavd. har vært posit ive t il utviklingen i Næroset og ønsker t ett stedsutvikling velkommen.

Slik ser f ramtidsbildet ut f or Næroset, der
all satsing de siste år har vært basert på
private ressurser. Alt innenf or radius 200
m. Skolen og barnehage helt sentralt.

(@) NR VR SVERDEN



NÆRINGSDRIVENDE I NORDRE

Vi har ikke fåt t samlet f ull oversikt , det t rolig flere navn som mangler. Næroset er nok bort imot
komplett , M esnali har selv vært i dialog med WSP og deres liste med bedrift er er derfor ikke medtatt
her. Åsmarka og Lismarka har primært enkelt mannsforetak, forut en landbruksnæring (som er
presentert i egen gruppe med samleoversikt for hele Nordre).
Det er kun Næroset og Mesnali som har en større konsent rasj on av næringsdrivende innen handel og
indust ri.

Enkeltmannsf oretak myldrer det av langs hele Gullåra, men er ikke list et opp her. Det er en
alt for krevende j obb a spesifisere fra Foretaksregisteret i Brønnøysund hvi lken bransje/ virksomhet de
enkelt e utøver representerer.

NÆROSET
*

*

*
*
*
#

*
k.

*
k

k

*
>>

Buvika indust riområde:
Ringsaker Alm., RingAlmTre,
Byggmakker, JaTak (60)
Kiw i Naeroset (40)
O.L. Engen mek. verkst ed (25)
Hedmark Bils enter(20)
Moelv mekaniske (12)
Ecura bo og habilit ering (22)
Fagernes barnehage (12)
Fagernes skole (16)
Hulleberg Maskin (7)
KF Trafikk (6)
Byggmest er Kashagen (10)
Regnskapskont or (3)
SUM : 230-235 ++ en rekke enkelt mannsforetak

MESNALI NÆRINGSFORUM
Nyet ablert 2021 - ref. egen dialog med WSP

SJUSJ EN
Så og si all næringsvirksomhet her - som j o er formi dabe l - er knytt et t il hytt er og t urisme. Noen med
forret ningsadresse Sj usj øen, enda flere lokalisert sørover Gullåra ned t il Moelv m.m. Disse er heller
ikke listet opp her, selv om flere vil sortere under Mesnali skole.

Direkte årsak t il ikke-komplett opplist ing av næringslivet i Nordre er rett og slet t for lav kapasit et /
innsats i "Samvirkelaget " . Vi beklager dett e, men antar også WSP og Ringsaker kommune besit t er
egen oversikt over denne kj ente og verdifulle lokalressursen på annet hold.



LANDBRUKET i bygdene i nordre Ringsaker
Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali

(våre nære kolleger i Brøttum, Ring og nordre deler av Moelv er ikke med her men tilhører samme gode
miljet)

https:/ /kom munekart.com/kl ientuhedmark enkart/hedmarkenkar t ? urli d=01033fcc475042499939e63e95b2f5e3

Landbruk (skogbruk og jordbruk) er  territorielle  næ ringer og aktiviteter. (Territor iell vil si knyttet
uløselig til et land- eller vannområde)

Tradisjonelt jordbruk
30 bruk driver med sau hvilket er produksjon av kjøtt, ull og landskapspleie. Sau e r ute på beite nesten
ha lve året.
10 bruk har mjølkeproduksjon. Som ellers i landet har dette gått kraft ig ned de siste tiåra.
Mjølkeproduksjon er en bærebjelke i norsk landbruk.
15 bruk driver med amme ku - produserer kjøtt på beite
9 bruk driver med gris - grisen har nesten 100% norsk for, utnytter korn som ikke blir matkorn
9 bruk har verpehøner . Grunnet fugleinfluensa, er det nå ikke lov aslipp e hønene ut- de fleste av
disse har tidligere gjort dette.
4 produsenter har honningbier
1 bruk driver markedshage med grønnsaker.
I tillegg finnes kaniner, vaktler, lamaer, alpakka og geitekillinger

Det har over år vært store endringer i landbruket både i nordre Ringsaker og i resten av landet.
(Landbruket er ei næring som er svært avhengig av politisk styrte rammer) . Mange bruk er ute av drift ,
noen steder også jord brakklagt. Det er med andre ord  potensiale  for mer jordbruk, ikke mindre. Her
er ikke store muligheter for matkorn, men noe korn. Det kan dyrkes både grønnsaker, frukt og bær.
Det er beitearealer som ikke nyttes - og god beitebruk gir samme klimagevinst som god skogskjotsel -
mer CO2-binding.

Landbruk i nordre Ringsaker gir årsverk, produksjon av mat og andre produkter. Mange av bruka er
boplass for flere gene rasjoner , opptil fire. Lan dbruket er familieb asert , ringvirkni n gene av landbr uket i
bygdene er positiv t også for de andre i bygda som ikke sjøl driver direkte med dyr, jord eller skog.

For rekruttering til landbruket, er det nødvendig flere vil bruke sitt engasjement på bygdene. Barna må
ha barnehager, skoler og lekekamerater.

Skogen i nordre Ringsaker er en ressurs med svært gode kvaliteter
den ligger ikke for høgt (fjellet)
den ligger ikke for lågt (ved Mjøsa)

- men midt imellom hvor det er passelige vekstforhold. Der er gran og furu mer robust og får bedre
kvalitet fordi trærne vokser passe fort. Det gir tettere årringer og sterker ved , trestammene er mer
robuste. De tåler vind og snø bedre, vokser seg lengre og rettere. Dette er ettertraktet i markedet, men
skogen t renger skjøtsel fra allmenningene og skogeiere som bor i og forvalter området.

Skog er viktig for  binding av CO2,  god skjøtsel gir høyere bind ing. Skog e r en vikt ig del av
klimaløsningen.



T illeggsnæringer

"Inn på tunet" I turisme -  3  bruk

Andre  territorielle  næringer og aktiviteter:
Hest - næring: Åsli ridesenter, Mesna Islandshest, Anne Mykland, Stina Aaseth

Næring/fritid:  B  øvrige bruk

Hund - kategoriseres neppe som landbruk bortsett fra gj eterhund , som flere har. Er likevel for noen a
betrakte som territor iell i den grad hund brukes til jakt eller trekkhund. De som driver med trekkhund
som næring, trenger arealer. (Nordre Ringsaker kan skilte med verdens-mestre i både agility og
hundekjøring)

Jakt og fiske  - store verdier i nordre Ringsaker. Flere fiskevatn har alltid vært en del av
naering sgrunn laget: Nera , Sor -Mesna, Nord-Mesna, flere fjellvatn

Potensiale Flere aktive
bruk, f lere aktive jordbrukere - bade heltid og delt id.
Bosetting og drift på småbruk, gard og eiendom med hage og uthus. Muligheter for mer beiting, mer
nydyrking, flere grønne næringer.
Utvikle jakt , fiske, energiproduksjon, småkraftverk, turisme, skogsbær, sopp, ved, skigard, håndverk,
ungdomsbedrifter, barn og dyr, kultur, tur, natur, kjøkkenhager, markedshager, skolehager, matauk,
mjølkerampehistorier og mye mer.

Historisk
Dokumentasjon:
1) Brøttumsbøkene
2) Ringsaker, Brøttum og Veldre historielags årbøker
3) Ringsakerboka HV
4) Diverse j ubileumsbøker for Ringsaker Bondelag, Åsmarka Bonde- og Småbrukarlag
6) Ringsaker og Nes Kraftanleggs historiske skrifter
7) Boker om Pihl, Ringsaker Almenning og Brøttum Almenning
8) Bøker om skolekretsene

5) Ringsaker Blad

Nordre Ringsaker, 26. mars 2021



Møteplasser langs Gullåra

• M esnali skole (1)

• Lismarka skole (2)

• Åsen skole (3)

• Fagernes skole (4)

• Fossen skole (5)

• Mesnali bh g (6)

• Lismarka bhg (7)

• s enbhg (8)
• Kj eldbakken familieba rneh age (9)

• Fagernes bhg (10)
• Fossen bhg (11)

• Borgen bhg (12)

• Fj ellnae r (13)
• Hagat un (14)

• Åsheim (15)

• Naervang (16)

• Skist adion med skiløypenett , Sj usj oen (17)

• Trivselsplassen, lekeplass, Sj usj oen (18)

• Nat rudst ilen alpinsent er, Sj usj en (19)

• Skiløyper, Mesnali (20)

• Badeplass, Nord-Mesna (21)

• Badepl ass, Sor-M esna (22)
• Pavilj ongen ved Nord Mesna (23)

• Kvilest ellet , ut endørs møt eplass, Mesnali (24)

• Utsikt en, t urpunkt , M esnali (25)

• Olest ad akebakke, M esnali (26)

• Badshaugtj ern (27)

• Sykkelløypa ved Lismarka skole (28)

• Skøyt ebana ved Lismarka skole (29)

• Skiløyper, Lismarka (30)

• Skogliveien lekeplass, Lismarka (31)

• Granliveien lekeplass, Lisma rka (32)

• Lismarka barnehages gapahu k (33)

• M øt eplassen, park med paviljong, Lismarka (34)

• Lismarka Skytt erlag (35)

• Gapahuken på Sørengsj ordet , Lismarka (36)

• Skiløyper, Åsmarka (37)

• Nordsveen, t urrast eplass med bålpanne, Asmarka (38)

• Skøyt ebana ved Åsen skole (39)

• Åsmarka fot ballbane (40)

• Åsmarka barnehages gapahuk (41)

• 4H-gapahuken, Åsmarka (42)

• Eventyrskogen St ubberud Gård, skulpt urpark, Åsmarka (43)

• St einshølet , badeplass (44)

• Dambua, t urkoie (45)



• Vardasbua, t urkoie (46)

• Langtjernbua, t urkoie (47)

• Amblisberget , skianlegg (48)

• Fagernes barnehages gapahuk (49)

• Fagernes skoles gapahuk (50)

• Skiløyper, Naro set (51)

• Båt havna, Naeroset (52)

• Trollparken, Naro set (53)

• Kanalparken, park med blant annet paviljong, Næroset (54)

• Brufoss fotballban e (55)

• Kolosvea, lekepark, Nero set (56)

• Skøytebana ved Fossen skole (57)

• Hai pa Graat en, rest aurant , Sj usjoen (58)

• Kafeen pa Brannhyt ta, Sj usj en (59)

• M idtfj ellkoia, servering sst ed, Sj usj en (60)

• Sj usj oen fjellkirke (61)

• Sj usj t unet Hyt t er og Caravansent er (62)

• Mesna Islandshest sent er (63)

• Camp Sj usj en , campingp lass, Mesnali (64)

• Topp t il tå, velværesent er, Mesnali (65)

• Sysleriet , Sy- og st rikkekafe, Mesnali (66)

• Joker Mesnali (67)

• Mesnali kirke (68)

• Rm asset ra, kafe, Lismarka (69)

• Lismarka Rockschool (70)

• Bv erlund Mot orcrossbane, sma rka (71)

• Åsmarka parsellhage (72)

• sl i ridesenter, Asmarka (73)

• Åsmarka kirke (74)

• Åsmarka blandede, agilit yban e (75)

• Kiw i Naeroset (76)

• Askelabben, Hundesent er, Naeroset (77)

• Kennel Mjoh und r, Naeroset (78)

• NAF øvingsbane, Næroset (79)

• Medlien gård og forundring, Naeroset (80)

Hva skjer med møteplassene våre om skolene blir borte?
En skole er ikke bare en skole. Den er en samlingsplass og møt eplass for hele bygda. Skolene er der vi

f eirer 17. mai, der barneidret t en holder hus, der j ulearrangement er arrangeres, der t urngruppa har

sin plass. Flere dager i uka. Også der hvor barna møtes på fr it ida. Sparke fot ball i ballbingen, gå på

skøyt er på den islagte fot ballbana, ake gang på gang i den fine akebakken eller sykle i sykkelløypa bak

skolen. Sko len og skolens gymsal er møt eplass for voksne også. Den blir brukt t il både ballspill og

t rening for bygdas voksne befolkning. Alt så veldig v ikt ig både som sosialt samlingspunkt og f .eks.

«t reningsarena».



AIie skolene våre er i umiddelbar nærhet t il barnehagene i bygda. Tenk så t rygt og fint , både for store
og små. Barna kj enner hverandre og t ar vare på hverandre. De snakker om «skolen min», på andre
sida av gjerdet , lenge før de er skolestartere. Hva skjer med barnehagene våre og det gode
samarbeidet om skolene blir bort e?
Hva vil videre skje med idret tslag og foreninger i bygda? Uten skolen, «forsvinner» barna. Barna
ønsker j o aholde på med fr it idsakt iv it et er sammen med vennene sine. Disse akt iv itet ene er, nat urlig
nok, t ilknyt tet skolen. Hvor mange fotballspillere blir igjen på laget i bygda? Hvor mange skiløpere vil
bl i med den lokale klubben på t rening? Hvor skal t urnerne gjøre av seg? Hallene i «byene» er
fullbooka allerede. Det er ikke plass t il flere lag. Tenk hvor god plass og hvor mange fine muligheter
det er for akt iv itet er på bygda ! Det bør kunne legges t il ret t e for at alle kan føle det avaere en av
mange, men ogsa a kunne være seg selv.
Hva skjer med idret t sanleggene da barna «blir bort e»? Dugnaden og samholdet forsvinner. Anleggene
forfaller. Det er ikke lenger ildsje ler igjen til ast eke vafler, vaske klubbhuset , klippe gresset , vanne
skoyteisen, pumpe balle r, kj r e opp skilype .
Nordre Ringsaker har flere flot t e og godt vedlikeho ldt e forsamlingslokaler. Dett e er en plass der folket
i bygda kan bruke for amarke re de store dagene i livet , som dåp, konfi rmasj on og jubileer . Og blir
også brukt t il ar rangement er som j ulemarked, basar, skoleavslut ninger, f est er, konsert er med mer -
arrangement er som samler bygda. Disse vil i først e omgang ikke bli så direkt e berørt av
skolenedleggelse. M en om en bygd blir ut en skole v il denne t appe bygda for t ilhør ighet og samho ld på
sikt . Skole og barnehage er arenaer der folk bl ir kjent - bade st ore og små. Forsamlingslokalene er
avhengige av st or grad av dugnadsånd og vilje til aholde hj ula der i gang. Og for afa t il det t e t rengs
det folk som er engasj erte og med sterk t ilhørighet t il bygda si, noe vi har i dag.
Ut en skolene forsvinner mange av møt eplassene, samlingsstedene. Knut epunktene i bygda.



SA M LEDE KUNST- & KULTURA KTØRER I NORDRE RINGSA KER pr. v int eren 2021

LAG og FORENINGER

Mavn: TIibud: Sted :

Fjellnær Forsam lingslokale Mesnali

Mev la ndhe ve nter Ridesenter Mesnall

Mesnali skolekor Kor Mesnall

Mesnalien Dra mat lsk Selskab Teat er Mesna ll

Kvllestellet Samlingsst ed Mesnali

Mesnali Bygdeutvalg Forening Mesnali

Birkebeinerspelet Underholdning Mesnali

Nordre Ring saker Junio rbrass Musikk Mesnall
Nor dre Ringsa ker Husflldlag Hi nda rbe ld Nordre Ringsaker

Nordre Ringsaker Forening Nordre Ring saker

Pensjonistforening

Mesnali Barnekor Kor Mesnali

Lions Club Ringsaker Nord Forening Nordre Ringsaker

Nordre Ringsaker Hagelag For ening Nordre Ringsaker

Kontakt :

Bj rn lvar Haug, 949 72 512

Camilla li, 978 70 309

Annet :
Mopopus set lruming ha  et ter +tor bygdedugrod

Hi  nett :
https:/ /www.facebook.com/Fjellnae,

https://www.facebook. com/Mesna.no

Kari Borud, 958 83 686

Ingvild Lelne Bergundhaugen, 971 91 htt ps://www.face book com/M es alien s0ra

392 matiskeSelskab

Marit Storlien Bedjaoul, 482 S4 71 "Kil estellet" er et samlingssted/plass i sentrum av
Mesnalia, ccden har blitt tll ved god dugnadsinnsats
av bygda Navnet " Kvile stellet " kommer av at det fra

gammelt av va r kvllesteUet før fjellet, Sjusjøen.

Camilla  li ,  978 70 309

htt ps://www.facebook.com/MesnalJBvgdeu
tvalg

htt ps:// www.facebook.com/Birkebeinerspel

et

Bente ve rg3rd, 976 50 437

Helene Hoff, 48297490

Bernt Bjerklien, 977 19 114

ht tps:// www.tacebook.com/ mollerstua

htt ps://www facebook.com/nordre ,rlngsak
e r.pensjonistforening

Kar l Borud, 958 83 686

Steinar Afseth, 90994638

Jnaer Mett e Fre dhe im, 92090205

Lismarka og Mesnali Rede
Kors

Brøtt um RekteICors(har
tokaier i Mesnali)

Me snall Seniordans

Lismarla Mesrali Brass

Frivllig sanit e tsarbei d  Lismarka og Mesnali

Rednings- og

beredskapsarbeid

Dans

Musikk

Joker Cruisers

Fargeklatt ene

Vollg r d en ponnl st all

Hagat un

Lismarka Rock School

Kulturhuset Samvirkeleget
LismarkaBygdeutvalg

smarla Menighetsr d

smarkaBygdekvinne lag

Asmarkayg deutvatg

Rask 4H

Ashelm forsamtlng shus

Bli-klubb

maleklubb

Ridesente r

forsamlingshus

kulturverksted

Asmarka barne- og ungdoms-
sjaldubb

Na ren Ma nnskor tranno
Falken 4H ungdomsorg

Me snali

Mesnali Hjr dis st vang,481 58 480

Mesnali /Lismarka Øystein li er 93020857

Nordre Ringsaker

Lismarka

Lisma rka

Lismarka

Lismarka

kulturverksted m.m. Lismarka

Lismarka

Falken  4H
Fagernes Bygdekvinneli g

Nærvang

l ucky Næ roset

Brufoss Bridgeklubb

Næroset Båt- og
frit idsforening

Brøttum bygdekvinnelag

Brett um bg deungdomslag

Gjevik & omegn alrsoft klubb

ungdomsorg

for samling shus

bygdeutvikling

Åsmarka

Åsmarka

Åsma rka

Åsmarka

Åsmarka

Åsmarka

l wereut
Næ roset

Marit Storlien BedJa ouf, 482 54 71

Hanne Merete Tronstad, 90076999

Roy Br#tasater, 46 86 11 03

Grethe Skutbergsveen 41465156

Anne Myl and,924 52 667

Roar Skutbergsveen 480 24270

Roa r Skutbe rgsveen 480 24270

Camilla Storllen 99320376

Ell Kristin Harby 4542 0022

Anne Hauge 4045 4296

Kjersti Rehnebaek 9798 7830

Renate Fjeld 414 27 881

Lene Inger Halsten 918 51021

Håkon Haugs,ud 414 07548

{5juJoh»nnesAh» ug 970  13359

Ingunn Tolvstad 976 47673

Be k swennog  v ketjenest

Har hovedbase I Mesnali I egne lokaler og er utstyrt
med nere snøscootereog firhjulinger . Jobber mye

aktivt  i  Mesnallaog paSjus]en.

Driverogs med massasje  av menne sker og dy

Nyoppusset forsamllngshusett er stor bygdedugnad

htt ps:/ / www .facebook.com/ groups/282317

628456950

https:.// www.faceboolc.com/Hageselskapet-
Nordre-Ringsaker-Hagelag-

550098141678583

htt ps://www.facebook.com/medmenneskel

lghet

https:// www.facebook..com/BrottumRICH

https:// senlordans.no/dansegruwer/mesna
li-seniordans/

htt ps://www.facebook.com/lismarkamesnal
lbrass

htt ps:/ /www.facebook.com/jokercrulsers

renateOeld@hotmaU rom
leneenger@start.ng

Næ roset

Naervang

Nærvang

Næroset

Næ roset

Næroset

Brøtt um +

Brøtt um+
Nordre

Ingunn Tolvstad 976 47673

5issel Ophus 9767 7119

FrankJackobsen 977 5B641

Helge Vest helm  901  20 820

Ole John Johansen 959 11017

Fra nk Hage lund 913 97221

Hanne-Marit Amb

Emma Elisabeth Haga Johansen ?

Ellen Marie Vea m fl. I styret

/dep f e vook
Sidep f acebook

Jr

Side p4Facebook

Nyoppusset forsamllngshusett er stor bygdedugnad Itawik@small. com

Tas med her  pga stor medlemsmasse fraNordre

Tas med her pga stor medlemsmasse fraNordre

f as me d her pga t or  medlema se  f a  Nord e

>>> Se vedlegg pdf - spes. omtale enkelte Jag Lismarka



IDRETT LAG, AKTØRER og ANLEGG AKTIVITETog SKOLEKONSEKVENS

Ski Lucas Chanavat (Lismarka / det franske Skilagene har lysløyperenn en

skilandslaget, VM 2021}, Team Sj usjøen gang i uka og kjører opp mange

også med senior, Julie Jeistad-NTG mil med skiløyper t il beboere i

(Lismarka), Team Parket Part ner Lismarka bygdene og skaper glede, gir

skilag, Åsmarka idrettslag, Næroset IL, Ola grunnlag for god folkehelse og

Vigen Hatt estad (t rener for Jo haug og Co, godt samhold.

Mesnali), Svein Ivar Moen ( Madshus, Det er vikt ig for folkehelsa aha

Åsmarka), Åsmarkrennet , t radisj onelt kort vei ut fra skolen. Her er det

skirenn for innlandet . snøsikre områder med flot t e

mulighet er og forhold.

Landslaget t rener pa Sjusje n, mange Nye muligheter: Stort bosett ings-

skiløpere er der store deler av året , og også og skolepotensiale for familier

andre lands landslag t rener mye her. De som t rener mye/ er utøvere slik at

t rener samt idig rulleski i Lismarka, Mesnali også barna kan bo hele året i

på sommerst id. Sj usjøen-området . Mange j obber

i dag på hj emmekontor på hytt a

på Sj usjøen, noen ville helt sikkert
bodd nede i bygdene om de

visst e om mulighetene. Dette kan

markedsf øres !!

Skiskyt ing Vi er en att raksj on! :) Anlegg på Sj usjøen / Mange muligheter, som ski over.

Nat rudst ilen har t ilt rukket seg bla tysk TV-

team som fi lmet elever ved Mesnali skole i

skigym, da de undret seg over at nordmenn

er så t idlig gode på ski.

Hundekj @ring, Karoline Øksenvad Konradi (Lismarka, VM, Disse bor her pga. mulighet ene

nordisk st il, sprint , EM og NM), Svein Ivar Moen (Åsmarka, VM, bygdene gir for helårs t rening av

barmark og snø + EM, NM) Elise Schoitz (sm arka, VM, Em og hund på høyt nivå. M ed skole-

annet HUND NM ). Mona Arnegard (s marka,NM ), Sigfrid bortfall reduseres mulighet for

Lohnbakken (Lismarka, NM). Mesna enda flere.

t rekkhundklubb v/ Siri Chr. Fredriksen *

Team Mjoh undr v/ Andre Lund (Næroset ) *

Åsmarka Blandede Agility v/ Jeantt e Håland

Ridning, dressur / Anne Mykland med st alljenter (Vollgården Gode eksempler på akt iviteter

sprangrid ing Ponnistall i Lismarka) som helt klart øker t ilt reknings-

konkurranser Mesna lslandshestt senter, her inngår også kraften for nye bosettere - og

Birkebeinerspelet , med stort publikum. dermed flere elever > hvis
kommunen satser på det !

Fot ball Åsmarka idret tslag som i 2020 hadde 11 Ved bort fall av skolene Åsen/

lag, også herrelag og damelag. Idret t slaget Fagernes, Lismarka er det opplagt

har fot ballspillere fra hele Nordre at fotballag må kapitulere. Det er

Ringsaker. IKKE opplagt at de samme

Næroset IL har et 12-ars lag + rekrut t erer fortsetter i M oelven, en mye mer

yngre t il Moelven IL. krevende logist ikk for kj øring, t id

og mas.
Fot ballagene i ÅIL vil forsvinne,

det blir færre lag i seriene i

Innlandet og færre fotballspillere

pga. avstand.

Turn Turngruppa i Næroset IL er legendarisk, En "hj@rnest einsklubb" i Nordre,

rundt 50 unger og ungdom, fra bygder i alle svært vikt ig for botrivsel og



himmelretninger - i gymsalen på skolen. helse. Skolebortfa ll for o g F:

Gymlek for de minste med lange klapper sammen. I Moelv er det

ventelist er. fullt nå.

Hopp Nytt unikt anlegg i Amlib erget ved Her rekrutteres det mange unge i

Næroset , 3 bakker frå småt asser og skrivende stund, mange fra

oppover, akebakke i t illegg Moelv, ikke så sårbart mht skole

Slalom Sj usj en Skisent er Natru dstilen . Mange unge i bygdene benytt er
seg av dette t ilbudet . Blir
innimellom lagt inn i akt ivitet /

undervisning i skolen.

Aking Akebakker finnes det ut rolig mange av i Nok et eksempel på vikt ig frilufts-

Nordre Ringsaker, mange er kj rt opp av akt ivitet som vil bli t ruet der det

skilag og foreninger. ikke henger sammen med skolen

Skyt ing Lismarken skyt terlag, mange medlemmer

på høyt nivå. Åsheim Skytterlag. B verl und
Jaktskytebane. Lismarka Pistolklubb

Motorsport Bv erlund motocrossbane, Åsmarka/ Kjørere fra et stort dist rikt , ikke

Naeroset , for Mjs -Cross spesielt sårbar mht småskolene.

Terrenglp Lismarka Trial Virt uelt lop, st edsplassert mai
2021.

Sykke l Thomas Simensen (Lismarka, virt uelle løp) Sykkelbaner på Sj usjøen/
Natru dst ilen, t ilret telagte
sykkelst ier i fjellet , sykkelbane i
Lismarka.

Barneidrett Barneidrett i Lismarka året rundt (gymsalen Hva skj er med dette kort reist

Lismarka skole). Åsmarka IL (Skit rening i t ilbudet om skolene forsvinner?

gymsal og utendørs når snøen kommer) - se Flerbrukshallen på Brøttum er

også Turngruppa i Næroset (gymlek for lit en i forhold t il antall barn som

små) er på t ilsvarende der, også svært
oppt att . I Moelv er mye ut leid.

Kano/kajakk Nara , Mesna. Roere fra Norske student ers

roklubb valgte Næra som t reningsplass

sommeren 2020.

Orientering Sj usjen / Ring sakerfjellet .

Ballbinger Lismarka, Åsmarka, Næroset. Vedlikeholdes og driftes av
idrett slagene og foreldre som
igj en er der pga. av skolene.

Fotballbaner Lismarka, gress og grusbane. Mesnali, grus, Vedlikeholdes og drift es av

Åsmarka, gress, Naeroset/ Brufoss, gress, idrett slagene og foreldre som

Ring idret tsplass, gress. igjen er der pga. av skolene.

Sky tebaner Lismarka, Åsmarka Drift es av FAU og idrett slag, vil
forsvinne om skolene blir borte.

Lysloyper Sj usj en, Mesnali, Lismarka, sma rka, Drift es av idrett slagene i

Næroset / Amblisberget, Fossen, Ring. bygdene, t renger skolene for
fort satt drift .

Ski leikområde Lismarka ++ Kjores opp av skilaget, som igjen
er avhengig av skolen.

Tilrett elagte st ier Overalt i sammenhengende nettverk fra

til sykling og loping Moelv t il Sjusjen - ref. "SkogsGullara"
(terrengsykkelbane for barn), Åsmarka

Skyteanlegg Lismarken skyteanlegg, Bv erlund

j aktskytebane, s heim skyt ebane



ISandvolleyballbane IKanaløya i Næroset

I t illegg har vi Nat rudst ilhallen som bla. ÅIL bruker t il vintert rening, og i Lillehammer som er vår sent rale by i

Nordre Ringsaker har man flere haller og muligheter, bla. Klat ring og ishockey og mye mer som folk i Nordre

Ringsaker benytter seg av.

GENERELT OM SKOLENES BETYDNING FOR IDRETT

AIie skoler benytt er idrett slagenes klubbhus/ anlegg ved ulike anledninger - og vice versa; gymsalene er

avgjørende for klubbene i flere t ilfeller. NB! Se flere konkrete eksempler for en av skolene; Lismarka, i eget

dokument .

I Stort ingsmelding 39 (2000/ 2001) st ar det at det t e er vikt ig der folk bor:

Vikt ige t ilt ak:

• Grøntarealer

• Gode sykkelst ier

• Sikre allmenn t ilgang t il st randsoner

• Legge t il rett e for lavterkselt ilbud

I Lismarka: Kloppede st ier t ilret t elagt av skilaget for allmennheten. St randsone ved Bådshaugtjernet ,

sykkelbane på skolen, mange st ier og veier og sykle på, lavterskelt ilbud via skilaget.

Hva har kommunen (ikke) gjort på dett e området i sine bygder? Svar: Svært lite. Ref kommunens sat singer i

byene Moelv og Brumunddal. Det er langt akjore t il Brumunddal for de fleste, minst 30 minutt er, samt idig feil

ret ning både når det gj elder j obb og handling for de f lest e. Men t ilbudene er der likevel, på grunn av at folkene

som bor her gjør det mulig :) M ister vi skolene er det udiskutabelt at flere pilarer under dugnadsarbeid,

miljøer og møteplasser hvor også voksne t reffes, faller bort .

Vi ønsker t ilret t elegging og mulighet er her vi bor, noe vi har i dag, så lenge vi har skoler i bygdene.

Nordre, 22 . februar 2021



KUNSTNERE

NAVN KUNSTART BOSTED TLF NR ANNEN KONTAKT

Brit t Jevne trol lmaker / tr@llkjerri ng Næroset 92893005 Trollb ua, Naro svegen 39

Ingunn Tolvstad t ekstiler bruksting, søm, t oving ++ Næroset 97647673

M et t e Salomonsen t egner, maler; acryl/nat ural ist isk m. Næroset 97976372 malemet t e.com

Jorn Kjonerud musiker Næroset gitarist NB: også lydmann

HC Medlien forfat t er, poet , t egner, nå nå ist mm Næroset 90146444

k dne Kongssund Lovstad maier, konsept kunstner, nånåist Næroset 97142411

Lillian Baardset h Sollid Julekuler, kort , papir ... Åsmarka 48192308

St åle Grønvold visesanger/musiker Åsmarka 48192333

Eli Krist in Harby pa tchwork (lappet eppe) Asmarka 45420022

Leif Egil Kristiansen sve lplng + kniving ... Åsmarka 90875404

Halldis Haisten akrylmaler Lismarka 48062903 At elier Penselstrek, Lhmr.

Gret he Skutbergsveen maler Lismarka 41465156

Simen Hakenstad musiker; git ar & sang Lismarka 47885769

Aud Irene Baril søm, st rikking, hekling mm Lismarka 47264663 Emilbua, LIsmarkvn. 371

Ellen Toril Fauskerud lappet eknikk Lismarka 41521358 husflid

Britt Gaden maler M esnali 91614689

Kari Elin Edvardsen skinnsøm (babyposer, feller et c M esnali 41552206 Kari-elin13@hotmai l .com
BJorg M aurstad skin nsm Mesnali 91348057

Robert Bremset h Bull Aakrann t at ovr M esnali 91693121 Redneck Tat t oo studio, Lhmr 904 01367

M arianne Meland søm; vesker, bilder, klær mm M esnali 47654408 FB. Syslerlet

Kari Hanne Pavenstadt smedkunst M esnall 90582177 Smlu a i Gr#skalengen

Johanne Ulriksborg klesdesign l.h.t . best illing M esnali 95788233 www.fr uenshusoh age .no

M art in Hakenstad knivmaker Mesnali 95852466

Tor il WestgaardSimonsen jaktdekken etc Sjusjeen 90513520 t onekollen design og foto Fb

BOSATT I BRØTTUM, flere t et t på Lismarka; I Brukroa >foreslår vi set t er opp disse som; GODE NÆRE NABOER :

David M ort on musiker, kornet t Brøtt um, Brukroa 95400171

Birgi t t e Bjornsdat t er Bruget musiker, . .... Brøtt um, Brukroa 91762299

Jan Heifjord maler Brt t um/RI ng 90017572 Jan Heifjord. Maleri (Fb)

Thorbj r n Hovde forfatt er Br@ttum/Rin g 41661732

Kim Char lot Tjelde Fauskrud fotograf Br@tt um, Brukroa 4164 1798 tjelde. no TJeldefot o (fb)

Andreas Halla dirigent , t rompet ist Br@tt um 95088276

Kjerst i Zien biledmaler Brat t um 41458315 Dr@mmeloftet at elier Fb

i vin d Soll knivsmed Brt t um/Rin g 90527248

Kåre Halden musiker/ git ar, sang + dreier t re Bret tum/Ring 47752807 Ring Bælj og Streng

Kristine H Vestheim maier, akvarell mm. Brøt t um/ Ring 97696251

Reidun Hauger smykkedesigner Bret t um/Rin g 48032365

OBS! De neste sidene omfat ter et separat konkret init iat iv om en egen, ny modell for skolene i

Nordre Ringsaker. Legges inn her fordi det underbygger den sent rale verdien en skole - j a, et

OPPVEKSTSENTER - er og kan være for bygdene.



Hva om N ordre  Ringsaker Komme r  opp med enoppv ekstsenter - model?
Hva om vi fikk

Fagernes oppvekstsenter
Åsen oppvekstsenter

Lismarka oppvekstsenter
Messenlia oppvekstsenter

Et innlegg til skolestrukturutredningen
i nordre Ringsaker 2021

Randi Sæ therstuen, Brite Kanda/, Sigf rid Lohnbakken.

Hoyeddokument og 4 yedlegg fl ger:



Særpreg ved bygdene i Nordre Ringsaker
Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali er alle selvstendige bygdesamfunn der befolkningen har sterk

t ilknyt ning t il sin bygd. Samt idig samarbeider de på tvers. Disse bygdene har i dag både skole og

barnehage i sin bygd. AIie skolene har i dag felles ledelse. For barnehagene er det mer variert .

Hva kan en oppnå ved aorganisere skolen, barnehagen og SFO i en enhet i hver bygd,

oppvekst senter? Et oppvekst senter defineres som barnehage, SFO og skole på ett st ed og med

felles ledelse.
Vi kan oppnå en rekke fordeler:

For barna:

• Nærhet og t rygghet .

• Felles oppvekst miljø barnehage-hjem-skole.

• Enkel overgang barnehage-skole.

• Samme en het - utvikle tet te relasjoner gjennom læring på tvers av alder.

• Ident itetst ilknyt ning t il bygda.

o Se framt idsmulighet er.

• Nærmiljøet som leke- og læringsressurs.

• De f leste barna får gang-avstand t il sin skole.

For foreldre:

• Nærhet både t il skole, barnehage og SFO på samme sted.

• Tidsbesparende for kjøring.

• Tett samarbeid hj em-oppvekstsenter.

• Forutsigbarhet og god kjennskap t il personale.

• Forholde seg t il en enhet fram t il ungdomsskolen.

For pedagogisk personale:

• God ressursut nytti ng - girmuligheter for større st illinger.

• Barneveiledere/ førskolelærere kan veksle mellom avere i barnehage, SFO og skole.

• Fleksibilit et i forhold t il t ilpassa opplæring og t ilpassa t ilrett elegging både i barnehage og skole.

• Gir rom for godt samspill gjennom læring og leik for både skole og barnehage

• Samme enhe t - bygge tette relasjoner gjennom læring på tvers av alder.

• Gi barna i bygda t rygge og gode le ring svilka r i sit t nærmiljø.

• Ut nytt e samspill mellom nærmiljø og oppvekstsent er som le ringsressurs.

For ledelse:

• Får ett fysisk arbeidsst ed.

• Slippe r a brukeverdifull t id t il pendling mellom ulike st eder.

• Mer t ilstedeværelse for personalet og barna.

• Kontorf ullmekt ig får mer t ilst edeværelse.



For bygdesamfunnet :

• At t rakt ivit et i forhold til a tilt rekke seg unge familier.

• Et akt ivt oppvekst senter t rekker nærmiljøet inn i hverdagen sin for a utvide handlingsrommet .

Lek- og læringsarenaen får et f ellesskap med bygdesamf unnets akt ivit eter og f unksj oner.•

Dett e fører t il et levende bygdesamfunn.

• Bygdef unksj oner som kafe og bibliot ek og andre m@t ep unkt er kan legges til oppv ekst senteret .

Kobling t il bygdeut vikling.

For kommunen:

• Videreutvikle hele kommunen.

• Trekke nye innbyggere t il bygdene.

• Økt e skat t einnt ekt er.

• M iljm essig gevinst gj ennom mindre forurensning fra t ransport .

• Mindre skyssutgift er.

• Skole- og barnehaget ilbudet i nærmiljøet blir mer robust . Svingninger i alder i barn i

lokalsamfunnet f år et st ørre spenn.

Organisering av oppvekstsenter.

Det finns fl ere mat er a organisere oppvekst sent er på, men den mest ressursbesparende er at alt

personalet er t ilsatt i samme enhet . Den som er leder for enhet en blir enten faglig leder for skole eller

barnehage alt etter hva slags kompet anse vedkommende har. Den andre avdelingen må ha en f aglig

leder, med relevant kompet anse og som også har andre oppgaver i enheten.

I en rapport fra Nordlandsforskning (2003) har forskerne også st udert oppvekst senter, og

konklusj onene deres er entyd ige. Dett e er en posit iv modell for de små bygdene. Det v ikt igste

argument et er at den st ørre enhet en-med sammenslått barnehage, skole og SFO- t ilfører de små

miljøene en f leksibilitet de t idligere ikke hadde. Fleksibiliteten er knyt tet både t i l disponering av

penger, og bruk av mat eriell, ut syr og personale i det pedagogiske t ilbudet .

Oppvekstsenter i forhold t il kunnskapsløft et 2020 :

Sitater med sidehenvisning et t er er hentet fra Kunnskapsløf tet 2020, overordnet del.

•  «Skolen skal bidra til at elevene ut vikler naturglede, respekt f or naturen og klima- og

miljb evissthet. »  s.11. Videre står det at forurensing er blant de st ørst e milj øt ruslene våre i

dag. Derav vil elevene selv reflekt ere over skolevei og hvordan man kommer seg t il skolen i

forhold t il forurensing. Oppvekst sent er i hver bygd gir mindre ut slipp i forbindelse med skyss.

•  «Skolen skal støt te og bidra ti l at elevenes sosiale læring og utvikling gj ennom arbeid med

f agene og i skolehverdagen ellers.»  s. 13. Videre st år det at elevenes selvbilde, ident it et ,

meninger og holdninger b lir t il i samspill med andre. Det sosiale er lett ere å få t il i sin egen

bygd, der hvor eleven bor, i forho ld t il om elevgruppen bor langt fra hverandre og hele t iden

vil være avhengig av skyss.

•  «Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og

oppret tholdes av tydelige og omsorgsf ulle voksne, i samarbeid med elevene. »  s. 17 og 18. I et

oppvekst senter vil det være kort vei mellom barnehage og skole, det er en mulighet for at

førskolepedagogene kan følge barna inn i f ørste t rinn, og det vil være en t rygg og god



overgang fra barnehage t i l skole. I t illegg vil det aha skole i sin hj embygd ut gjøre st or t rygghet

for de aller flest e barn og foreldre.

•  «Lokalmilj ets og samf unnets engasj ement kan bidra positivt til skolens og elevenes ut viklin g. »

s. 18. Bygda er vikt ig for e levene. Det er stort samf unnsengasjement i bygdene. Teknologisk

ut vikling og den digit alisert e skolehverdagen hj elper alle og gjør så man kan samarbeide

nasjonalt og internasjonalt .

•  «Samarbeid mellom hj em og skole»  s. 19. Det st år v idere at  «Skolen må imidlertid ta hensyn t il

at ik ke alle elever har samme mulighet t il d f a hj elp og st t te i hj emmet .»  Den ne forskjellen vil

bli st ørre dersom alle barna i Nordre Ringsaker skal gå på en skole. Flere v il få oppt il t o t imers

reisevei hver dag, kont ra de som bor i gangavstand og har 5 minut ter a ga i fr isk luf t . Det vil si

mindre t id t il både lekser, fysisk akt ivit et og fr it idsakt ivitet er for de som ikke bor i samme bygd

som skolen. Dett e er ikke bra for folkehelse og kan få blant annet økonomiske konsekvenser

for kommunen på lengre sikt . Med et oppvekstsent er i hver bygd er mulighet en for a opp na

god folkehelse for alle elevene mye st ørre. Reisevei med offent lig t ransport kan også være t il

hinder for læring av flere andre årsaker, for eksempel vet vi at det kan forekomme mobbing på

skolebussen. Se også forsker og fysioterapeut Ast rid Nordeng Sj ølie, dokt oravhandling

«Lifesty le and healt h in a cohort of Norwegian adolescent w it h special emphasis on school

j ourneys and low back pain» fra 2002, Inst it ut t for samf unnsforskning, Universit et et i Bergen.

•  «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole, de ulike nivåene i
opp læringsløpet, og mellom skole og hj em bidrar  til  d let te overgangen mellom trinnene.» s.
20. Dett e er fordeler oppvekst sent eret bidrar med i veldig st or grad. Det v il være enkelt a se

hver enkelt elev, sikre overganger og rut iner og kort vei t il godt samarbeid i alle ledd .

•  «Skolen skal gi elevene m ulighet t il å lære hva demokrat i er i p raksis.»  s.12. Denne kan stå for

seg selv i skolest ruktursaken.

Brøt t um den 19.mars 2021

Randi Sæt herstuen Brit e Kandal Sigfr id Lohnbakken

y edlegg_- 5 sider

Lismarka skole- ett eksempel på systemat isk bruk av de fire grunn-pi larene, j fr . Vedlegg 1:

1.Stabil organisering av barna.

2. Utarbeide årsbytteplaner/ emnebytteplaner t ilpasset organisering av barna.

3. Aldersblanding  i  prakt isk lek og læring.

4. Naermiljopedagogikk.



Elevene ved Lismarka skole har allt id hatt resultat er på eller over lands-gjennomsnitt et både på

Nasjonale prøver og paTrivselsunders kelser.

Lismarka skole har vært besøksskole og brukt som modell for små skoler i hele landet i en årrekke.

Skolen har også hatt besøk både av lokalpolit ikere, st ort ingspolit ikere, skoleledere, representant er fra

Ut danningsdirektoratet og lærere fra skoler rundt om i hele landet . Det har vært stor interesse for:

• Organiser ing i aldersblanda grupper.

• Hvordan utarbeide årsbytteplaner / emnebytteplaner?

• Hvordan legge t il rett e for læring i aldersblanda grupper slik at alle aldersgrupper profit erer på

dette?

• Ressursut nytt ing.

• Bruk av spesialpedagogisk ressurs og teamarbeid på tvers av klasset rinn.

De som har vært på besøk på Lismarka skole, har sett at dette har f ungert i praksis.

Lismarka skole satset mye på organisering og utvikling av læreplaner i forbindelse med innfør ing av L-

97 og innførte L-97 på hele skolen før lærebøkene og før de nasj onale målene for gjennomføringen

kom. Lismarka skole har delt att i prosjekter som har profi lert skolen utad:

Lismarka skole var en av t re fådelte skoler som ga eksempelstoff t il et idehefte:

«Arbeid i udelte og f adelte skoler» Kirke-utdanning og f orskn in gsdepartemen tet. Laeringssenteret

2001. ISBN 82-486-0 htt p:/ www.hisf.no/ alu/fag/skul e pl.

Lismarka skole var også med pa agi eksempelstoff t il boka t il Krist offer Mel heim: «Arbeid i f ådelt

skule.» (Det Norske Samlaget, 1998)

Lismarka skole fikk være med på en videreut danningsvideo, 2.halvårsenhet i «Lekebarn, Laerebarn, 6-

10 årspedagogikk-Høyskolen i Hedmark.» (1999) Det te videreut danningst ilbudet var beregnet på

førskolelærere og allmennlærere. Lismarkas skoles pedagogiske plat t form og tenking blir presentert.

Et konkret t verrfaglig undervisningsopplegg med elever fra 3. og 4.klasse ble fi lmet sammen med

lærer Randi Sæt herst uen.

Lismarka skole ble utnevnt t il «bonusskole» i 2002 av Læringssenteret og Forskning og

Ut danningsdepartement et for «systema t isk utviklingsarbeid og forsk som har bidratt ti l ak e

kvaliteten i skolen» Denne virksomhet en preger fortsatt skolen. Ansatte dr iver fort satt med

systemat isk utviklingsarbeid. Nye ansatte kommer og blir en del av denne mat en adrive skole på.

Systemat ikken i arbeidet med elevenes læring og t rivsel i sent rum, er videreført gj ennom regelmessig

ref leksj on over eget arbeid i kollegiet . Lærerne pa 1.-4 tri nn og lærere på 5.-7.t rinn er organisert t eam

slik at det er godt t ilret t elagt for gode prosesser mot elever og «aspille hverandre gode.»

I 2006 ble læreplanen for Kunnskapsløftet innført . Da ble de rullerende planene på Lismarka skole

videreutviklet i forhold t il Kunnskapsløftet .

Lismarka skole har omt rent ikke hatt fr it ak av elever på Nasjonale prøver. En av grunnene er

sannsynligvis måt en spesialundervisningen er organisert på.

En spesialpedagog har fleksibel t imeplan og tar seg av behovet for ekst ra t ilrettelegging for elever i

perioder eller hele året . Denne t ilrettelegginga søker hele ti den abygge opp under at alle skal ha sitt

t ilbud  i  klassen.



Oppgaver for spesialpedagog med f leksibel t imeplan

1. Individuell kart legging. Ett er drøft ing av nasjonal/kom munal kartlegging med kontakt lærer eller

ved bekymring for elevers læringsut bytt e.

2. Int ensive t ren ingsperioder i mindre elevgrupper. Lesekurs, mat emat ikkurs, skrivekurs.

3. Gjennomgang av nytt st off i forkant av gjennomgang i basisgruppa. Prinsippet om at enkelte elever

kan forholde seg t il innti l 20% ukjent stoff.

4. Forenkling / t ilrett elegging av lærest off. Vurdere lærebøker t il enkelt elever. Visualisere fortel linger

og framst illinger innen orient er ingsfagene. Produsere egne læremidler, f. eks leset ekster.

5. Møt er med kont akt lærere/ t eam. Gjennomgå kart leggingene for elever som er på og under

bekymringsgrensa. Drøft e behov for ulike t i lt ak innen basisgruppa/ for enkeltelever.

6. Delta i kompetansehevende nettverk.

Lismarka skole har et akt ivt forho ld t il foreldrene og bygda. Skolen er i noen grad invo lvert i

t radisj onelle sosiale arrangement i bygda. Skolen har benytt et seg av fagkunnskapen hos eldre ti l a
lære eleven e astr ikke, bake lefse osv. Vi har hat t godt samarbeid med hageeiere, bønder og

kunst nere i bygda når det gj elder lokal t ilpasning av lærestoffet . Lag og foreningsarbeid er i stor grad

lokalisert i sko leanlegget .

Samspill med foreldrene er veldig sent ralt . Skolen har også hatt foreldreskole på alle klasset rinn på

skolen. Foreldrenes rolle i opplæringa sees på som vikt ig.

Skolen er forankret i nærmiljøet og skolen prakt iserer et vikt ig prinsipp i all læring som går fra det

kjente ti] det ukjent e, Her bygges bro mellom den person lige, lokale kunnskapen og skolens

fellesstoff. Vår erfaring er at når foreld re og folk i nærmilj øet er med som lagspillere for skolen, er det

en st or berikelse og øker også mulighet ene for at skolen lykkes i samf unnsoppdraget sit t.

Lismarka skole er godt drevet i dag. Endr inger i organisering som ble gj ort i forbindelse med innføring

av L-97, har vært ganske st abile. Sko len har gode innarbeidet e syst emer for raskt ahandt ere

ut fordringer på ulike nivå. Innarbeidelsen av Kunnskapsløftet 2020 foregår innenfor den samme

organiser ingen og met odikken. Det gj ør at skolen oppleves t rygg og stabil både for elever, foreldre,

ansatt e og bygda.

Forskning som t aler t il fordel for de små bygdeskolene.

-  Skolen må være nær
Prof essor Halvor Bjornsrud kom i 2012 med int eressant og støt t ende forskning om hvilken betydning

det har for elevenes læring hvor nær skolen ligger t il hjemmet . Han kom fram t il at sosial t ilhørighet

og nærhet t il lokalsamfunnet er grunnleggende forut set ninger for en inkluderende skole.

Dersom lærerne har t ilfredsst illende kompetanse, er det ingent ing som tyder på at de små skolene er

et dår ligere t ilbud t il elevene enn en st or skole.

- Mye t yder på at vi gjennom den utv iklingen vi ser st år i fa re for å ekskludere barn og foresatt e i små

lokalsamf unn bort fra en skole der de har t ilhørighet og nærhet .

- Kanskj e det er rimel ig aant a at elever i de lavest e t r innene i grunnsko len som har flere t imers daglig

reise t il skolen og lit en t ilhørighet der bl ir mindre mot ivert enn om de kunne opplevd læring i en skole

i eget na rmilj ? undrer Bj rnsrud.



Professor emerit us Edvard Befr ing underst øtt er dett e med asi at det du lærer i en kont ekst , husker

du 90% av, mens det du lærer i indust risamf unnet s inst it usjonaliserte skole, husker du 10 % av. Det

blir alt så viktig aknytte arbeidet i skolen t il nærmilj øet .

Da noen lærerst udenter v ille gj øre en undersøkelse blant ungdomsskoleelever på en fådelt skole i

dist rikt s Norge, ble de ganske overrasket. De kom med en forvent ning om at elevene skulle synes de

hadde et annenrangs skole- og hj emmemiljø, og hadde lite kunnskaper. De ble overrasket , siden de

møt t e svært ref lekt ert e og kunnskapsrike ungdommer som var sto lt e over hj embygda og skolen sin.

«Dessut en drar vi jo inn t il byen,» var en komment ar. Det te understøt t er professor Rune Kvalsund

sine f unn om sosial utv ikling hos elever på små bygdeskoler. Han ut taler det sl ik:
•  "Her har vi set t at i dei mindre skuleeiningane har elevane utvikla evnene til s amhandle

pd tvers av alder og kj onn. Elevane tek del i aktivit etar saman med elevar som bade er

yngre og eldre. Ein skulle t ru ein f ann dei mest intime grupperingane ismå einingar, men
til mi overrasking f ann eg mest av alders- og kj n nsdelte grupper ved dei store skulane
der t il domes f elles in teresser og hobbyar var det avgj eran de. Desse skulane har sa

mange e/evar og oft ast slike p lassvilkår ifr im in ut ta at den uf ormelle sosiale f ellesskapen
ble oppsplit ta i mange små og int ime grupper. M ine granskinga, viser at dei små sku/ane
gir elevane ein breiare kompetanse f or sosial samhandlin g enn det ein finnpd st rre
skular " (intervju  i  Synstre More i 2009) http :// www. lufs.no/index.php?g rtikk e[=15g

Ferdigheter for framtida.

I forbindelse med sosial utvikling kan vi framheve framt idsret tede ferdighet er som utvikles i

aldersblandede grupper i fådelt skole, helt i t råd med det Mart e Gerhardsen skrev i Dagsavisen i 2016

under tit t elen «Kunnskap for fra mtida»:  «Nar digitalisering kan lose stadig flere oppgaver, bli verdien

av det maskinene ikke kan, desto viktigere. Forskerne Osborne og Frey trekker f ram tre ting maskiner

f ikser dårlig. De kan ikke håndtere kaos, tolke f ølelser eller være kreat ive. Det t renger vi mennesker t il.

Da må vi sørge f or at barna som går på skolen nå f år disse egenskapene iframtida.»  Som følge av

dett e kommer nat urlig Hanne Jevnakers ut talelse fra samme år:  «Da kan vi ikke skape rammer i

skolehverdagen som gj ør at elevene «skånes» f or hverandre. Ungene må laere a f orholde seg t il

hverandre, leke sammen og lære av hverandre. På tvers av alder. Da lærer de d vaere kreative og de

lærer sosial kompetanse.»

Anita Berg Olsen sier i forbindelse med sin dokt oravhandling at de f ådelt e nærmiljøskolene må slut te

a leke f ulldelt e skoler. De må fi nne sit t særpreg og framelske dett e. Ist edenfor aett erstrebe flest

mulig delingst imer slik at de kan ha et t og ett årst r inn alene, må de finne og dyrke fram de

pedagogiske fordelene det kan være ved aundervise flere årst rinn i samme gruppe. De må utarbeide

de lokale planer som er nødvendig for asyst emat isere dett e arbeidet . De må bruke det nærmilj øet

skolen ligger i og barna bor i, og opparbeide st olt het over den fådelt e nærmiljøskole som

kvalit et sskole.

Nærmiljøskoler er robuste skole r.

Leserinnlegg skrevet av daværende leder i LUFS (landslaget for nærmilj øskolen) Brit e Kanda I  i  2014:

Professor Jan Inge Sørbø skriver i Dag og Tid, 3. ap ril, 2014 :  «Robust er ordet ein brukar nar noko skal

leggj ast ned.»

Robust bet yr egent lig sterkt og noe som t åler mye. Nå brukes begrepet om alt . Små enhet er blir of te

karakt erisert som ikke robuste nok. Med det te t rylleordet - robust e- legit imeres nedleggelser av bl.a.

skoler.



Vi som arbeider i nærmilj øskoler, vi vet at nærmilj øskoler er robuste skoler. Vi vet at et vikt ig prinsipp

i god pedagogikk er a ga fra det kj ente t il det ukj ente. Dette er et kriterium som gjør at nærmilj øskoler

med nærmilj øpedagogikk er robuste skoler. Læringa forankres i elevenes og foreldrenes hverdagsliv

og slik ligger alle muligheter t il rett e for a skape en god skole. Samspillet mellom skole, foreldre og

lokalsamf unn gjør at foreldrene og lokalsamfunnet blir medskapere og ikke bare konsumenter av

ut danning.

Skolene i Sogn og Fj ordane har så gode skoleresultater at forskerne kaller det et paradoks. (Bergens

Tidende, 22.4.14). Sogn og Fjordane har mange nærmiljøskoler av ulik st ørrelse. Rundt omkring i

Norge sitter 12 tolv forskergrupper og prv er a fi nne svaret på hvorfor det er så gode resultater i

dett e fylket . Utdanningsnivået i Sogn og Fj ordane er lavt og blant annet derfor skulle de ett er

læreboka ha langt lavere resultater enn det de fakt isk har.  «Sogn og Fj ordane oppf ører seg helt ander

ledes enn læreboken skulle t ilsi»,  sier professor i pedagogikk ved Hg skulen i Volda, Peder Haug. (BT,

22.4.14).

Vi st iller oss spørsmålet om ikke et t av suksesskrit eriene nett opp er at det er mange nærmiljøskoler i

Sogn og Fj ordane. Vi mener at når elevene får gå på skole i sitt nærmilj ø er forutset ningen for a oppna

best mulige resultater t il stede.

Ne rmilj sko ler er hardf@re skoler .

En uttalelse fra tilsatt i en barnehage i Nordre Ringsaker om oppvekstsenter.

Hva med opp vekstsenter?
«Alle skolen e «våre» er i umiddelbar nærhet t il barnehagene i bygda. Tenk så t rygt og fint , både for

st ore og små. Barna kj enner hverandre og tar vare på hverandre. De snakker om «skolen min», på

andre sida av gjerdet , lenge før de er skolest artere. Hva skj er med barnehagene våre og det gode

samarbeidet om skolene blir borte?»

Et forslag som høres bra ut, er a op prett e oppvekstsenter i bygdene. SFO, barnehage og skole i en

enhet . Det ville net topp vært , som nevnt over, t rygt og f int for både store og små. Dette har vært en

suksess mange andre st eder rundt om i landet . For barnehagen og de yngst e barna sin del ville dett e

bli et forutsigbart , t rygt og stabilt miljø. Du leker, lærer og opparbeider deg nære relasj oner og

vennskap, på samme sted. Gj erne også på tvers av alder. Søsken kan fort set te a ga\bl i levert og

hentet på samme st ed, som i dag. Trygt og godt . Det er j o nett opp dett e som er så fint og unikt med

bygda. Ungene kj enner hverandre og t ar vare på hverandre. Skole og barnehage er i t illegg ti l a vaere

en vikt ig læringsarena, arenaer der folk blir kj ent - bade store og små.

Barnehagen er avhengig av skolen i bygda, på lik linj e som skolen i bygda er avhengig av barnehagen.

Forsvinner den ene, forsvinner også den andre. Vi ønsker et t ilbud for alle barna våre i bygda. Helst på

samme st ed, et f elles samlingspunkt .

- - - - THE END - - - -

- eller bedre:

- - - THE NEW START - - -



Kart over møtesteder i Nordre Ringsaker
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Skoleskyss: Et un dvendig onde .

Vi vil med denne rapport en belyse det vi mener er problemat iske sider ved nedleggelse av skoler i

nordre Ringsaker relat ert t il skoleskyss. Vi godtar ikke ut en videre premisset om at selv om det

allerede i dag er ut st rakt bruk  av  skoleskyss i Ringsaker, og resten av Norge, at det er en god løsning i

dett e t ilfellet .

Man må t a med i vurderingen at lengre skoleskyss heller ikke ønskelig noe annet st ed i landet , men

at man har vært nødt t il benytt e skoleskyss, blant annet fordi man har valgt ii legge ned skoler.

Skoleskyssen i seg selv t ilfører lite posit ivt , og må derfor vekt es opp mot gevinsten.

Vi er fornøyde med at dagens skoleskyssordning sørger for at noen barn ikke får uforholdsmessig

lang skolevei, og i noen t ilfeller ut rygg skolevei t il fots, men sett er samt idig pris på den helsemessige

effekt en, miljømessige besparelsen og fremfor alt t rafikksikre løsningen det er a kunn e ga/ sykle t il

skolen der det er mulig. De anslagsvis 60-70% elever som et ter en nedleggelse  av  skoler ikke lenger

kan velge aga/ sykle til skolen vil mist e t ryggheten og helsefordelen de har i dag.

Ved en nedleggelse av bygdeskolene vil selv de aller minste tvinges ut i en t idkrevende og

und vendig eksponering i tra fikk en.

De yngste elevene har helt andre forutset ninger enn de større ungdomsskoleelevene. Antallet elever

i de lavest e t rinnene gjør at det vil bli kapasit et sproblemer om man må t ilby disse elevene t axi de

første årene. Et ter hvert som barna blir eldre, mer selvst endige og t rygge er det mindre belastende a

benytte seg skolebuss.

For Fossen skole sin del blir det neppe aktuelt aset te opp skoleskyss, men skoleveien vil likevel

forandre seg vesent lig for en 1-4.klassing som ma ga/ sykle 1,5-2 km fremfor noen få hundre meter.

Vi vil punktvis redegjøre for vårt syn, samt t rekke noen konklusj oner fra vårt perspekt iv.

Noen faktorer vil være mer eller mindre typiske for nordre Ringsaker, andre faktorer er mer

generelle.

-Svaert spre dt bosett ing er åpenbart en fakt or som st erkt vil påvirke skoleskyss i nordre Ringsaker.

Skoleskyss blir ikke bare pot ensielt st rukket ut over 25 kilomet er fra Moelv t il Mesnali, men også i

bredden, i kriker og kroker, på mindre veier som ikke kan løses med storbuss. De fem skolene har et

stort arealmessig nedslagsfelt , med alt fra private grusveier, kommunale veier t il fylkesveier.

Vi kunne valgt å synliggj øre hvor hvert enkelt barn i skolekret sene bor på et kart, men har  av

personvernhensyn valgt å ikke gjøre det te. Om ut redningen ønsker yt terligere det alj informasj on om

kompleksiteten på nåværende skolerut e, og potensielle problemer ved nedleggelser, oppfordres de

herved t il akontakt e Brøtt um Taxi.

-Fylkesvei 216/ 229 er en svært t rafikkert vei med t ungt ransport , landbrukst rafikk, hytt et rafikk t il

Sjusj@en og arbeidstraf ikk generelt , oft e med utford rende kj r efo rhold, lite utby gd gang- og

sykkelvei, få fotgj engeroverganger og en høy frekvens hva angår uønskede t raf ikkhendelser.

-Ett utall ulike faktorer vil påvirke hvilken skole de ulike elevene havner på ett er en sammenslåing.

Foreldrenes arbeidsvei vil veie t ungt ved valg av skole, på grunn  av  muligheter for levering/ hent ing

på SFO og barnehage. Ønsker om skolevalg og reell valgfr ihet begrenses av den prakt iske muligheten

t il a rekke t il/ fra j obb. Barn i de laveste klasset rinnene kan ikke komme hj em t il et t omt hus.

Mange familier har også flere barn, på ulike alderst rinn og skoler, noe som yt terligere kompliserer

hverdagen. Å st rekke ut avstandene ytterligere vil gjøre logist ikken svært vanskelig for mange.

Familier med flere barn får ytt erligere komplisert logist ikk på frit iden. Henting/bringi ng i barnehage



som ikke ligger på samme sted skolene gj ør det vanskelig a rekke både j obb, barnehage og SFO.

Legg t il at noen foreldre ikke har bil/ f rerkort , sa vil disse bli nødt ti l a flytte t il evt ny sko le.

-En int rikat t ransport plan må utvikles av tjenestet ilbyderen som skal løse oppdraget når alle detalj er,

helt ned på hvert enkelt barns spesielle behov nivå foreligger. Bare på Åsen vil antallet elever (61 pr

dd) overst ige kapasit et en på en st or buss (ca 52 set er), og det er bare en av de berørte skolene.

Stor buss kan ikke benytt es alle steder/ sideveier som barna er bosat t (eks. Bureisergrenda)

Taxi må i så fall plukke opp barn, og kjøre frem t il ny skole, eller t il opplukkingspunkt for st or buss.

Små barn kan ikke st å alene og vente på nest e buss alene.

Det vil skapes et ytt erligere behov for ventet id/ klart id, som alt i dag ligger pa ca +/- 20 minut t er.

Et barn som ett er planen skal plukkes opp av t axi kI 08.00, ma være på plass senest 07.50, og må

regne med avent e t il 08.10 før de blir plukket opp. Det te er 20 minutt er ren vent ing, pluss

kjøret uren. Selv på ko rte avst ander går det med mye t id.

Håndbok for grunnskoleskyssen i Innlandet sier i punkt 2.1.4: -Ved endringer i skolestruktur og

vesentlige endringer i skoletilbud skal det i god tid gj ennomf øres kost-/ nyttevurderinger av hvordan

dette påvirker skoleskyssen.

For a kunne si noe om reiseavst ander, reiset id og kost nad i ny skoleskyssordning må først

beslut ningen om hvilke skoler som skal bort/ bestå foreligge, hvilke individuelle valg hver familie må

gjøre for sine barn, og hvilke t ilgj engelige ressurser som fi nnes hos t ransportselskapet .

Først da foreligger en t idsplan og en pris som fylke og kommune kan forholde seg t il.

Vi st iller oss tvilende t il om økonomien i rådmannens regnestykke er t roverdig med så mange

uavklarte fakt orer. At kommunen budsjet t messig kommer bedre ut av en omfatt ende

skoleskyssordning er mulig, da kun 25 % dekkes av kommunen. Men Fylket har heller ikke

ubegrensede midler, og vil måt t e kutt e andre t ilbud i dist r ikt ene. En tap-t ap sit uasj on.

Risiko:
Risiko er som kj ent en f unksjon av sannsynlighet og konsekvens.

Konsekvensene ved en t rafikkulykke rangerer fra ubet ydelige t il svært alvorlige, der det verst e mulige

ut fallet må tas høyde for i en risikovurdering. Barns liv kan gå t apt , det kan ikke avfeies.

De pot ensielle konsekvensene blir st ørre når flere barn er samlet i samme kjøretøy. Jo flere barn i

samme kj øret øy, j o større pot ensiell konsekvens om en ulykke innt reffer. Skrekkeksemplet i denne

sammenhengen er ulykken i Mab@dalen 15.aug 1988 der 16 men nesker (12 barn og 4 voksne) ble

drept , og 18 skadde. Med andre ord svært alvorlige konsekvenser.

Sannsynligheten for at en t rafikkulykke innt reffer vil øke med hyppighet en og varighet en man er

eksponert i t rafikken. Jo flere turer, minut ter og t imer, og kilometer, j o høyere blir sannsynligheten

for at et uhell innt reffer. Et barn på Åsen som skysses t il Brøt t um hver dag (16 km en vei x 2) vil i

lopet av et t skolear (190 dager ) minim um kj @re 6080 km i aret , med den un dvendige risiko en det

medfører .

Det bør ikke komme som noen overraskelse at foreldre vil s ke a min ske risikoen for sine barn ved a

holde eksponeringen for t raf ikk t il et minimum. Flytt ing vil kunne bli enest e alt ernat iv om de

opplever risikoen som uakseptabel.

Vilj en t il å t a risiko på andres vegne øker med avst anden fra konsekvensen og ansvaret . Les;

Polit ikere vil være mer villige t il å t a risikoen med barna i t rafikken enn foreldrene selv, da de ikke vil



rammes på samme måte foreldrene ved en alvorlig ulykke, og fordi deres ansvar for ulykken er

begrenset siden de ikke var t il st ede.

Vi påpeker ikke her at polit ikere er kyniske personer, kun at de nat urlig nok har en større vilj e t il å t a

risiko på barnas vegne. Det blir derfor feil av andre enn foreldrene aavfeie bekymringene som de har

som ubet ydelige.

Ved å bosett e seg i gangavst and t il skolen har man fj ernet behovet for aset te dem i en taxi eller

buss, med ukj ent sjåfør, på dårlig føre osv t o ganger om dagen, 190 dager i året .

Man kan forsøke å minske konsekvensene når uhellet først er et fakt um; For eksempel ved abruke

bilbelt e. Men det t e vil ikke påvirke sannsynlighet en for et uhell, kun den pot ensielle konsekvensen.

En bekymring mange foreldre har, er om en 6-7-8 ring er i stand til asikre seg selv under

skoleskyssen. Det er sjåføren sit t ansvar af l ge opp at sikkerhetsbelt e benytt es riktig og under hele

turen. Det ansvaret vil det nødvendigvis t a t id å følge opp. Derfor t ar skolerut ene med de minst e

barna noe lenger t id, forutsat t det t e følges opp på en skikkelig måt e.

Det st illes krav om sikr ing av barn i bil under skoleskyss. I minibuss er det imidlert id gitt dispensasjon

fra krav om sit t epute for barn under 140 cm. Med 3-pun kt sele er det te problemat isk da

sikkerhet sselen vil komme så høyt på de lavest e barna, at denne ligger an mot halsen.

I håndbok for grunnskoleskyssen i innlandet heter det at :

2.3.3. Sittep lass Skoleskyssen skal planlegges med sitteplass til alle skysselever i grunnskolen.

SikkerhetsutstyrI setebelter skal benyttes i henhold til f orskrift. Dette ansvaret påligger utøver i

samarbeid med skolene. For elever i drosjer, skal i utgangsp unktet ingen barn under 1,40m sitte i

f orsete. Dette er uf ravikelig der hvor airbag er akt ivert. Barna skal væ re sikret iht. lover og f orskrift

Er sko leskyss «livsfarlig»? Ja, det kan det pot ensielt være. Det kan ikke avfeies. f erdes i t rafikken er

noe av det farligst e vi gj ør i løpet av året . I perioden 2015 t il 2019 ble i snit t 115 mennesker drept , og

636 hard t skadde på norske veier.

Den enest e grunnen t il at vi likevel velger aut set te barna for denne type risiko, er at man oppfatt er

det som en aksep tabel risiko. Alt så; Ikke akseptabelt at barnet sitt dør, men man t ror

sannsynligheten er meget lav. Denne sannsynlighet en oppleves svært ulikt fra foreldre t il foreldre,

ut en at  vi  her mener at noen er uforsikt ige eller uansvarlige med sine barn. Her spiller

personlighet styper og egne erfaringer inn. Man kan for eksempel ant a at en ekst remsport ut øver er

mer villig t il å t a risiko enn andre, men kanskj e ikke med sine barn?

En yrkessj åfør kan med grunnlag i egne erfaringer n ske askjerme sine barn fra det han opplever

hver dag i sin jobb, eller han kan synes det er t rygt .

Et offer for en alvorlig t rafikkulykke vil nat urlig nok kunne ha problemer med asende sine barn ut i

t rafikken.

Usikkerhet en disse foreldrene vil føle fra barnet drar på skolen, t il barnet er hj emme igj en, like hel, vil

forringe livskvalitet en deres betydelig. Det t e påvirker hvor man n sker abo.

Altså er dett e i stor grad en subjekt iv vurdering som foreldre må gjøre på vegne av sine barn, da

barna ikke kan forvent esagj re slike vurderinger selv.

Noen foreldre vil da n ske a redusere risiko for ulykker, ved aminske sannsynlighet en, ved igj en a
minske t iden barna er eksponert for t raf ikk.

Det er også interessant at selv om vi her for det meste snakker om skolet ransport i et

bygdeperspekt iv, gjelder de samme mekanismene i byene. Foreldre har ett er eget ønske bosatt seg i

byer for a ls e utfordringene i sine liv; være seg j obb, skole, frit idst ilbud, bolig osv. De har ved valg av

bosted fj ernet behovet for skoleskyss.

At det i dag er utst rakt bruk skoleskyss over hele landet er knappest et argument som kan brukes t il



inntekt for skolenedleggelser, men heller et uunngåelig resultat av beslut ningen om alegge ned

skoler. Skoleskyssen i seg selv har ingen verdi, men er snarere tvert imot en sterk ulempe som må

veies opp mot gevinsten av den nye skolen.

Tidstyven :

Det er ikke t il akomme fra at en lang og komplisert skolerut e vil være en betydelig t idstyv i barnas,

og dermed resten av familiens, hverdag. Slik vil hverdagen t il både voksne, og andre barn i familien,

bli berørt av skoleskyss.

Man kan ikke regne reiset id fra A t il B ved bruk av «Google maps» i skoleskyssammenheng i nordre.

Erfaringer som konkret e familier i Ringsaker har, viser en uforholdsmessig st or t idsbruk i forhold t il

fakt isk reiseavst and. Dett e er komplekst .

Et eksempel fra Åsen skole viser at selv om st rekningen bare var drøye 4 km, kunne det gå oppt il 45

minut ter fra skolen var ferdig t il barnet var hj emme. Dette skj er fordi skolerut ene blir kompliserte

når det ikke er t ilgang på «en t axi pr barn».

M inibusser og t axier må levere et barn her, og et barn der, og st rekningene kan bli betydelige.

Samt idig er det begrenset t ilgang på biler, og det er ikke økonomisk grunnlag for a investere i flere

biler/ sjafore r kun for a lose skolekjr in g.
Da blir løsningen fort utst rakt bruk av stor buss, noe som byr på sine egne utfordringer:

-Fra 1. t il 4.klasset rinn kan man ihht gj eldende regler ikke la barna krysse veien for på- og avst igning

langs hovedveien. De må derfor hent es på «den siden de born. Kombinert med et beskjedent antall

fotgjengeroverganger medfører det t e at t axi/ buss fr s t må plukke opp barn i den ene ret ningen, for

deret ter hent e resten av barna på vei t ilbake, noe som i noen t ilfeller nesten kan doble

kj restre kningen for noen t axier og barn.

-Pa grunn av veienes beskaffenhet og husst andenes beliggenhet vil et relat ivt høyt ant al l elever

måt t e få innvilget hent ing i eget t un på grunnlag av farlig skolevei. Dette øker kompleksiteten og drar

ned kapasit eten.

-Noen husstander ligger relat ivt lang unna hovedveien, og mye t id vil gå med pa asamle opp, og

frakte elever t il skoler som ligger enda lenger unna enn nå.

-Transportpl anen er allerede i dag, med anslagsvis 30-40% av elevmassen, komplisert og omfat tende

nok. En nedleggelse av skoler vil legge ytt er ligere press på ressurser, sj åfører og t rafikkbildet forøvrig

om man velger a forflytt e yt t erlig ere 60-70% av elevmassen over lengre strekni ng er 2 ganger daglig.

Vi f rykter hast verk og st ress skal dra opp tempoet slik at det går ut over sikkerhet en.

VI ønsker ikke mer t rafikk, vi ønsker mer t id.

Folkehelse:
Det ligger en bet ydelig helsefordel i a kunne ga/ sykle til skolen. Ved skolenedleggelser vil det te kunne

føre t il en drast isk endring i det daglige akt ivitetsnivået t il barna. Spesielt de som kommer til bruke

mest t id på vent ing på skoleskyss, samt har lengst reiset id, vil i også ha mindre t id på frit iden t il fysisk

akt ivitet enn t id ligere. De mest akt ive barna i dag, vil i minst grad blir helsemessig berørt , men barna

som ikke er aktive hjemme/pa fri tiden har svært godt av ga/ sykle til skolen.

Noen barn op plever abli bilsyke i løpet av t uren, noe som selvsagt er en belast ning.

Trygg t rafikk sit t Hj ert esone-prosjekt har som mål at 80% av barna skal kunne gå/ sykle t il skolen, og

at foreldre skal la ve re akj re barna selv. Nedleggelse av loka le skoler er et skritt i feil ret ning.



Forhold rundt t rafikkmengde, gang og sykkelst i, fotgj engeroverganger og fartsgrenser spiller inn på

barnas mulighet t il å komme seg t rygt t il skolene. En stor andel av barna i nordre Ringsaker går t il

skolen i dag, og med videre ut bygging/ t ilrett elegging ønsker via @keant allet ytt erligere.

I forhold t il pandemi/smit tevern som nå er aktuelt mener vi også at akunne gå ti l skolen er en god

ls ning.

Plage/ M ob be perspek tivet :

Vi har også eksempler på at skoleskyssen, spesielt på st ore busser, har vært en arena der

plaging /mobbi ng har vært et problem. Man er ekst ra ut satt på et slikt st ed, muligens fordi de som

utfører plaging og mobbing føler seg t ryggere på at det er «uorgansiert tid» uten voksne t il st ede

(«ikke pa skolen/ikk e hj emme»), akkurat som man kan oppleve om man gar/ sykle r t il skolen .

På bussen har man imidlert id ikke mulighet ti l a «ga unna» eller gå på et annet t idspunkt enn dem

man ikke føler seg t rygg på. På bussen risikerer man a ve re låst i t id og rom med sine plagander.

Rikt ignok er en voksen t il st ede, men denne har nok med afolge med på veien, og kan heller ikke

t illegges oppgaven avere «fredsmegler» utover agripe inn ved åpenbar voldsbruk ol.

Det finnes barn som av denne grunnen gruer seg t il evt skoleskyss.

Disse vil nå ikke bli hørt , fordi det ikke finnes rom for afortelle enkelt personers historier, og disse

ikke n sker ast a fre m i et folkemot e.

En t røblet e skolevei:

Egne erfaringer samt en uform ell sp rrerund e i lokalmi lj e t avslr er st ore mr k etall i forhold ti l

ulykkesrapportering.

Det er kun ulykker med personskader som er det pliktig a varsle polit iet om. Disse blir loggført og blir

t il offisiell ulykkesst at ist ikk. M indre uhell, der kun bergingsbil blir t ilkalt (eller en forbipasserende/

lokal bonde med t raktor hj elper t il) blir ikke med i slik st at ist ikk. Sj åfører på bergingsbiler har ingen

rapporteringsplikt t il myndighet ene.

En gang iblant blir media t ipset om uhell, slik at det blir oppslag i media. Disse uhellene blir

nødvendigvis ikke del av stat ist ikk.

Det man vet fra arbeid med r isiko, er at med alle disse mindre uhellene st iger sannsynlighet en for at

en st ørre ulykke skal skj e, siden de mindre uhellene varsler om en uheldig t rend.

Vi mener at for eksempel FV 216/ 229 ser bedre ut i stat ist ikkene enn hva den egent lig er. I løpet av

en liten periode fr j ul 2020 hadde vi t o busser i gr@ft a i Gaupen, en buss i gr@fta ved Arneberg, 2

busser i groft a i sb akken, og ytt erl igere n pa Elle fset erhogda.

En nylig avholdt fartskont roll ut ført ved Fagernes skole (25.03.21) ga 40 fartsbøt er og 5

førerko rt beslag.

Klima:

Vi har vanskelig for ase noen fordeler for klima og miljø hvis st adig flere må fraktes med bil og buss.

Om de kunne g / sykle t il skolen med de helsemessige og miljømessige fordelene det medfører, er

det med askaper gode vaner og holdninger for fremt iden.

Kan polit ikerne stå inne for klimaregnskapet i dett e?

Konklusjon :

En fungerende t ransport plan på detalj nivå, som omfat t er alle elever i ulike alderst rinn, akt uelle



skoler, spredt bosett ing, vær og føreforhold, ulike sikkerhet saspekt er og t idsfr ist er vil mått e lages i

samarbeid med taxi/ busselskapet som skal løse oppdraget . Det te er ikke gjort , da en stor del av

inngangsverdiene ikke foreligger. Man vet derfor ikke omfanget av en slik t ransportplan t idsmessig,

med t anke på avstander eller kost nader. Vi vet bare at det er barna som blir den tapende part .

fl ytt e barnas sosiale og pedagogiske tyngdepunkt vekk fra bost edet vil også øke presset på å delta

på akt iviteter ut enom skolet iden i nærhet en av skolen. Mange opplever allerede nå at de må

prioritere hardt rundt fr it idsakt ivit eter og omgang med venner for sine barn, og de bruker mye t id på

kj øring der det er snakk om større avstander og/ eller farlig vei. De som er bosatt nært skolene har

kanskje ikke denne muligheten, og det er i mange t ilfeller net t opp grunnen t il at de er bosat t nært

skolen.

Et ter hvert som barnefamilier ser seg nødt t il å flyt t e nærmere de nye skolene vil bygdene, slik de er

nå, ut armes. På den måt en vil fraf lytt ing bli selvforsterkende i nedbygging av den enkelte bygdens

akt iviteter.

Det te er en t idsmessig og økonomisk belast ing som vil falle på foreldrene, og vil i stor grad påvirke

event uelle søskens muligheter t il arealisere sine planer. Mer kjøring fører t il mer unødvendig sløsing

av t id og penger, samt unødvendig eksponering av barna i t rafikken.

Dett e vil ramme de svakest st ilt e familiene: Dem med dårligst råd, kanskje ut en bil, og minst

ressursst erke foreldre vil bli sitt ende hjemme pga manglende mulighet er for t ransport t il

fritidsakt ivit et er de t idligere kunne ga/ sykle t il. Noe som igj en vil påvirke følelsen av mest ring og

folkehelsen t il dem det gjelder.

Foreldre er villige t il aboset te seg med relat ivt lang vei t il j obb, så lenge barna har skolen og sit t

nettverk nært . Det har en st or verdi for både barna og skolemiljøet at de kan ha samme venner på

skolen som på fr it iden, noe som på ingen måt e begrenser ungenes mulighet til aknytt e bånd og

omgås andre barn dersom de har t id, lyst og mulighet t il dett e. Med alderen vil barnas omgangskrets

og mobilitet uanset t bli st ørre ett er hvert som de skal over på ungdomsskole. Agradvis utvide

horisonten sin t ror vi er en naturlig og bra utvikling. Men for aha en t rygg progresjon velger mange

foreldre aut set te behovet for skoleskyss så lenge som mulig, net t opp ved aboset te seg nært en

skole. Det er nødvendigvis ikke størrelsen på skolen, men nærheten t il skolen som er vikt ig, så lenge

skolene holder et så høyt nivå som det gjør i nordre Ringsaker.

Om t ilhengerne av skolesammenslåing hadde vaget avaere ærlige med seg selv, t ror vi at også de

ville valgt abosette slik at de ikke t renger skoleskyss t il barna sine.

Hvor er barnas beste i dett e, når alt ernat ivet for veldig mange av elevene i dag er akomme seg t il og

fra skolene sine på egne bein? Trygge omgivelser, fr isk luft og god t rim.

Med mindre at asit te på skoleskyss er et eget fag i den nye læreplanen er det svært lite onskelig a

bruke så mye verdifull t id på dett e.

Mvh

Skoleskyssgruppa Nordre Ringsaker Samvirkelag

Krist ine Vea

Anya Bratberg

Lil lian Baardseth Sollid

Tom Åge Sollid

Havard Andre Ranvik

Per Nicolaisen

Thomas Handeland Vagb



Et dokument i "skolesaken Nordre Ringsaker", skapt for overlevering og

gjennomlesning hos våre folkevalgte politikere og andre relevante målgrupper.

Utarbeidet etter innspill fra frivillige medlemmer (3100 stk) av Fb-gruppa "JA til

levende bygder!" samt plukket fra ulike debattinnlegg og egne hoder.

H C Medlien
ansvarlig for dette oppsettet

aksjonsgruppa Nordre FOR Nordre

#LaStå

FOR SKOLER I NORDRE
Her er samlet 77 ulike begrunnelser FOR abevare skolene i Nordre, herunder Fossen i

Moelv. Trolig finnes det 77 nyanser til. Og noen hundre personlige grunner. Ved hvert punkt

kan dokumenteres kilde/personuttalelse men navn ikke brukt her av praktiske hensyn.

01.
Det er på og rundt skolen det skj er - dagtid, eftan, kvelden. Trim- og treningsgrupper,

innetrening for barn, fotballbane med rom for alle, ballbinge, skøytebane, skirenn, maleklubb,

foreningsmøter m.m.m.m.

02.
Nærskole bidrar til en spesiell trivsel og tilhørighet. Lar seg ikke gjenoppta på en fjernskole

man helst reiser til og fra. Bygda blir delt.

03.
Mange unger vil slippe bussventing og kjøring 1 - 1,5 t pr dag.

04.
Drosj e- og busskjøring koster penger - spares i stor grad i dag.

05.
Verdivalg. Mangfoldige av oss har å bo på bygda og leve ved og med den lokale skolen og

dens aktive nærmilj ø. Valgmulighet for ulik livsførsel.

06.
Nærskoler på bygda gir stor boltreplass og masse lærings- og mestringsmuligheter.

07.
Kommunen mister en gylden mulighet til å promotere livlige, aktive bomiljøer nært fjell og

skog, skiløyper og "villmark".

08.
Sentrum av Moelv og Br.dal. forgubbes. Ønsker kommunen tilsvarende for bygdene også?



09.
Små nærskoler gir Trygghet på flere plan.

10 .
........... k unne ditt stått om du hadde visst om denne innsam lingen ..... :)

11.
Bedre uteareal, frisk luft, gras og trær - versus asfalt.

12.
Beholde lærerkompetanse i bygda.

13.
Bidrar til aholde folketallet oppe. Særlig nyinnflyttere gir bredere interessefelter og mulighet
for utvidet aktivitetstilbud og lokal kompetanse.

14.
Det lokale næringsliv får bedre livsvilkår med flere innbyggere.

15.
Aldersblandede klasser gir utvidet stimuli for enkelte elever. Unger lærer med og av
hverandre. De eldre lærer omsorg for yngre. Får flere venner på tvers av alder og kjønn.
Fremmer sosial intelligens.

16.
Skole rett ved marka fører til økt bruk av uteskole og lek. Unger får oppleve skiglede selv
med foreldre som er passive skibrukere.

17.
A legge ned skoler i Nordre må vel bety at kommunen IKKE ønsker tiltak for bygdeutvikling,
for tomtearealer, for bostimuli her ! - - - eller ? ! Kan det besvares i kartekst?

18.
Ikke se på skolene som utgift men ressursskaping i langsiktig perspektiv.

19.
Skole med framtidsplaner medfører lokal satsing. Ref. Næroset: Harby'n/Kiwi og Byggmester
Kåshagen turde å satse (ny kj empebutikk og stort byggefelt; Nærværsverden, står ferdig). Hva
kan bli de neste etableringene i Nordre bli om optimismen ikke punkteres?

20.
Ref. pkt. over: Kåshagen har satset ca 15 mill. av egen lomme i TRUA på at skolen var
reddet. Hussalget er godt i gang. Blir det bare pensjonister her også nå .... ? Skaper dette
TILLIT til myndighetene?

21.
Annet eks. fra Næroset: Aktiv, positiv bygdeutvikling med tru på framtida førte til privatbygd
gang- og sykkelsti (Helsevegen) over flere kilometer. Åsmarka likeså. Lismarka er i gang.
Orker noen fortsette? Kommer nye initiativ?



22.
Gang-, spark- og sykkelavstand til skolen gir bedre helse. Helse er også økonomi.

22.
Pandemien kan vare lenge enda, nye vil komme. Er stor forskj ell på smittefare i by og bygd.

23.
Ved færre beboere i Nordre, hva da med legedekning og andre off. tj enester - lett a tenke seg

hvor nye nedskj æringer kommer.

24.
Lettere for små og store abli sett i et mindre miljo. A leve usett er ingen forunt.

25.
Hvem tar regninga for fall i boligverdi, forfall av infrastruktur, økt trygdeutgifter, dårligere
helse mm.? (ref. faglig artikkel v/ sosiologiprofessor Thomas Lyson - se annet doc.

26.
Flere bosatte i bygdene (ny kompetanse ogsa?) girstørre muligheter for rekruttering til lokalt
næringsliv og dermed økte skatteinntekter til kommunen.

27.
Utflytter melder: "Kunne tenkt meg a flotte hematt en dag men aldri i væla med familie og

unger og uten bygdeskole !"

28.
Vi vil ikke ha døende, svenske landsbygdtilstander i Nordre!

29.
Også for de eldre i bygda er unger og nærskole en livskvalitet. Eks. Åsmarka med
besteforeldre kafe pa skolen, ju leverksted m.m. Fagernes ogsa. Toveis glede :)

30.
DUGNADSÅNDEN lever i og med bygdefolk og sm åsteder. Finnes ikke maken i byene. I
bygdene ordner vi alt sj øl. Null kostnad for kommunen og økt trivsel, samhold, bo- og blilyst
hos folket. Dette pulveriseres ved a fjer e det sosiale midtpunkt, der folk mø tes og gjør
avtaler; på skolene.

3 1.
Store skoler passer ikke for alle.

33.
Desentralisering og vekst i d istriktene er et politisk mål fra eks. Høyre sentralt, for astyrk e
landets beredskap i framtidige pandemier. Statlige j obber ønskes flyttet til distriktene.

34.
Større mulighet for at folk flytter TIL bygda enn fra.

35.
Verdien på mange av våre boliger synker uten skole.



36.
Tilflytting som følger med Mj ossykehus vil medføre behov for flere pulter i Moelv. Skal vi
fylle opp plassene på forhånd med elever fra Nordre?

37.
Fordi Arbeiderpartiet sa det. Ref. deres siste valgprogram. Et løfte er et løfte. Tillit.

38.
Vi sparer miljøet ved kortreiste skoleveier, og slipper abli kj ørt. Lettere, billigere og mer
baerekraftig aflytte på noen få lærere enn mange barn.

39.
Bygdeskoler gir bedre helse (Nordlandsforskning).

40.
Småskoler i distriktene har generelt det beste læringsmilj øet (Utdanningsforbundet). Ingen
skoler er like, men hundrevis foreldre i Nordre ER veldig fornøyd med hva som læres. Det må
telle! Ref. fx. "hele bygda" slo ring om skolen i Lismarka, enorm manifestasj on.

41.
Jo mer aktivitet i bygdene desto mer muligheter for dyrket mark, kortreist mat.

42.
Har ikke alle kommuner heromkring et medansvar for sikker bosetting og aktivitet i bygdene?

43.
Ringsaker vil få et redusert mangfold. Vi er mye mer enn satsingsområdene Mjøsa, Prøysen,
Mat og Sjusj øen.

44.
"I Ringsaker er omdammebygging og markedsf aring ett av hovedgrep ene som er lagt til
grunnf or vekst og utvikling "  (fra kommunens dokumenter om merkevarebygging) . Tenker
markedssj efen at det som nå skj er er i tråd med dette? Ref. fx. TV2s riksdekning av
folkeopprøret?

45.
Nedlegging av skolene i Nordre vil føre til et stort tillitsgap mellom kommunal ledelse og
bygdefolket. Det vil få betydning for kommende fellesprosj ekter.

46.
Mange lærere på lokale skoler er glade i sin arbeidsplass og kan ikke uten videre tenke seg å
flytte inn i en storskole med +25 elever i klasserommet m.m.

47.
F.eks. Moelv skole mangler nærhet til skianlegg, akebakke, turstier, ballbane/-binge til alle.

48.
Pedagogene på småskolene våre; er de dokumentert dårligere enn på Brøttum og Moelv? Eller
er slike syn basert på synsing, svært tynt underlag, direkte feil?



49.
Nærhet til hj em = trygghet og gode oppvekstvilkår.

50.
In gen tør å stå fram som sannhetsvitner av frykt for egen "sikkerhet", men vi kjenner til
foreldre ved Moelv skole som har vondt av ungene sine etter overgangen til storskolen; dager
preges av veldig uro, knuffing og gråt. Friminutter uten rom for de gode, fme stundene de var
vant til i mindre miljøer. Kaldere milj ø. Store, kalde omgivelser.

51.
Muligheten til ag på ski i friminuttene, få blåmerker, skrubbsår og erfaring med naturen.

52.
Mitt tilfelle: "Bor i utkanten av skolekretsen og kunne søkt skoleplass på Lillehammer. Valgte
Lismarka på tross av feil vei mht j obb. Angrer ikke et sekund! Gutten trives kj empegodt og
har venner i alle aldre".

53 .
Nærhet i læring og friminutt ved færre elever og bredere aldersspenn gir økt forståelse for
ulike kulturer, for liv og samfunn.

54 .
Mindre enheter engasj erer foreldre og øvrig nettverk mer direkte og ansvar lig. Ergo mer
samhold og glede.

55.
Vesentlig punkt i salgsprospekter for eiendommer er "avstand til barnehage og skole", aldri
hvor store de er! For min del har det stemt både for Bærum, Hamar og Østre Toten. Ringsaker
er nok ikke noe unntak.

56.
Utmarka kan ikke sentraliseres. Er mange beitebrukere i Nordre, også vi vil gjeme ha naboer
og leikekamerater til barn og barnebarn.

57.
Uteundervisning / u teskole er sterkt anbefalt for læring og variasj on, helse og nytte.

58.
Bor i nærheten av Fossen skole; De fleste unger roper "Hei". De blir sett. Vi kj enner
hverandre, de er blide og fornøyde. Lettere afole et ansvar for hverandre enn ved en
storskole. Trygghet. Ungene tilegner seg andre verdier.

59.
Skolebuss er både slitsomt og gir godt rom for mobbing uten voksne tilstede.

60.
Hvor skal vi arrangere 17. mai feiring om skolene blir borte? Kanskj e den eneste gangen i året
hele bygda kan samles.



61.
Beredskap ; betydelig større risiko for trusler og skader ved plutselige uhell og uønskede

hendelser på store skoler med høy elevtetthet enn hos små gjennomsynlige.

62.
Bygdeskoler tiltrekker seg ofte helt andre innflyttere, ofte med internasj onal tilknytning og

dermed bredere spenn av goder og muligheter for samfunnet.

63.
Nordre er ikke Nes. Nes er ikke Nordre. Nordre er N ordre.

64.
Det er nå påkostet en særdeles flott vei fra Rudshøgda til Storåsen, sj ølsagt pga Sj usj øen. Men

dermed har også alle bygdene i N ordre fått ta del i en investering gull verdt - for hele Gullåra.

Og SÅ legges ned skolene så vi kan fortelle hundretusen fjellfarere hva Ringsaker bryr seg

om; Hytteturister er mye viktigere enn lokalbefolkningen oppi her !

65.
En uttalt, offensiv kommunal satsing FOR Nordre vil stimulere til ytterligere engasjement fra

folket. Vinn-Vinn.

66.
Med lokale skoler er vi i N ordre Nord attraktive boplasser for folk med jobb i Lillehammer

(15-20 min unna sentrum).

67.
"Mindre behov for hj emmesykepleie med flere yngre naboer som kan hj elpe til litt. Er redd de

unge vil forsvinne med skolene".

68.
For oss er bygdeskolene også biblioteket, det er torget, det er treningssenteret, det er

identiteten  ( der man ble til noe, deler fellesnevnerne med) - og sammen med samfunnshuset

er det kulturhuset. Byene far alt bygd og betalt av kommunekassa - dvs vi har også vært med

abekoste byenes hundremillioners tilsvarende. I bygdene fikser vi det sj øl, uten ei krone i off.

lønnskostnader.

69.
I Ringsakers PR-video, Hva Ringsaker er, sies det at  "Ringsaker er f olka, møtep lassene,

landskap et, bugnende j order, kortreist mat, f or store og sma, fr amtidsretta, og f olelsen av a
komme hj em ". Prov asett ordet Nordre forrest og les den høyt for deg sj øl. Tror j ammen meg

den fungerer da også j e ... !

70.
Både Åsmarka og Lismarka har mistet nærbutikken sin. Likevel vil beboerne bo der. Da må

da skolene være det siste ankerfestet for fortsatt adresse Nord - og for alle de Nye.

71.
Bevaring av befolkning og befolkningsvekst i Nordre v il redusere nedbygging av dyrket mark

rundt byene.



72.
Lismarka skole er modellskole for selv store skoler i Oslo, tre bøker utgitt, også pensum ved

høyere utdanning. Bør det tilføyes et etterord om at Ringsaker kommune nå avvikler denne?

73.
Fjernjobbing er nær framtid - og nåtid. Vi har unike kvaliteter som arbeidsdestinasjon.

74.
Det var ikke uten grunn vi i 2012 valgte  GULLÅRA  som navnet på strekningen Moelv-

Sjusjøen. Siden den gang har den bare blitt enda mer verdifull. Et fantastisk merkevarenavn -

foreløpig helt ubrukt i kommunal markedsføring

75.
Hvordan kunne det mønstre lagt over 500 kjøretøyer (kolonna inntok Moelv etter 45

minutter), 12- 1500 mennesker var med på turen, mange hundreder langs vegen - i aksjonen

"Nordre for Nordre - om det ikke var for vilj e og tru på framtida vår?

76.
VI VIL VOKSE VILT VIDERE stod det på plakatene. Tenk over den beskjeden! :)

77.
Om ikke dette voldsomme engasj ementet skal kunne være en stemme (tusener! !) hos dere,

våre valgte politikere, hva er da det politiske systemet DEMO KRA TI verdt ?

- - - - - - - - - - - THE END MEN IKKE ALT - - - - - - - - - - - - -



Do. nr 2 5

TIL WSP

FAKTISKE VERDIER OG FORDELER VED Å BO OG VIRKE I NE ROSET - med SKOLE

BELIGGENHET
*
k

k

Næroset sent rum ligger 7,5 km fra Moelv sent rum

Lokalveier inn/ ut i alle himmelretning er (-Rudshg da, -Moelv, -Ring, -Br@tt um, -
Åsmarka/ Sj usjøen, Veldre/ Brumunddal)

Absolut t midt mellom Hamar - Gjv ik - Lillehammer / km / min

KOM M UNIKASJON
k

k

*

*

Buss t /r Moelv ..... med videre forbindelse t il Mjøsbyene

Tog fra Moelv hver t ime begge ret ninger meste av uka

Helseveg 1,  privat Lucky Næroset -opparbeidet gang- og sykkelveg, 4 km langs

svært t rafikkert fv. 213 til/ fra Sj usjøen

Nærmeste skole utenom Moelv t il evnt . kommende Mjøssykehus. Ikke bokapasit et i .

byen for hundrevis nye ansatte som nat urlig vil flytt e hit .

TUR & NATUR & IDRETT >> Fagernes skole er omringet av mer variert natur enn noen andre :)

* Skolen bruker nærmilj øet akt ivt i undervisningen i t ilknyt ning t il der elevene bor (Bading og

akt ivitet ved Næra, aking på jorder ret t ved skolen, t urer t il gapahuker, utendørs nat ur- og

milj f ag, gardsbesk m.m. )

Vidt og bredt løypenett for ski og sommerturer milevis i alle ret ninger

Som navnet sier, Næroset er oset der Moelva renner ut fra Næra ned i Mjøsa

Næra, fin fiskeelv
Innsj e n Ne ra, svaert populær og egnet for båt , kano, fiske, bading

Kort vei ned t il Mj øsa for ytt erligere vannholdige opplevelser

20 min t il Sj usjøen med Norges best e løypenett for ski, alpinanlegg samt

t ett net t for fot t urer på sommert id, fiskevann, sykkelveier etc.

Flot t fot ballbane på Brufoss, 3km sør for sent rum, helt nytt klubbhus, t il

bruk for ulike lokale møt er, sosiale samlinger

Helt nyt t superflot t hopp- og akeanlegg i Amblisberget , 3-4 km fra sent rum,

bygd og drift es av idrett slagene Næroset og Moelven.

Naeroset IL's t urngruppe holder t il i skolens gymsal, f ullt hus, ventelist er

*
*
k

*
k

*

k

*

k

M TE PLASSER
k

k

*

k

k

k

*
k

*

Skolen og barnehagen er for de aller flest e foreldre den vikt igste møt eplasser. Mange møtes

for lek på fr it iden og sosialt samvær.

Kulturhuset Nærvang,  t ot alt nyoppusset , flere rom for små og st ore grupper og arr.,

moderne kjøkken, alle moderne fasilit et er, ligger midt i sent rum

Trollparken,  midt sent rum, ved elva, vakker på alle måter, drift og vedlikehold av

Lucky NVerosets dugnadsmilj m.fl .

Kanal ya/ 4H-y a,  midt sent rum, paviljong og båtplass, rekreasjonsområde

Båthavna  m/ sanit æranlegg, 40 båt plasser, stor P-plass, sandvolleyballbane

Amblisberget ski- og akeanlegg

Landhandleriet  og kafeen pa Kiwi Nero set (gamle Harby landh andleri )

M edlie n Gard og Forundring  (selskapslokaler, galleri, kult urplass)

I t illegg områder st eder som hundesent er, naboprat over gjerdet , Mange møt es for lek på

fr it iden og sosialt samvær (bursdagsfeiringer o.l.)



SERVICENÆRINGER

*
*
*

Kiwi Næroset, helt unik profi l mht service, åpent året rundt , stooor hyt tet rafikk

Bensinst asj on, bilverkst ed, byggevaremarked (BM )

Flere ut leiest eder v ia AirBnB

BOLIGER/ BOLIGFELT

*

*

*

Næroset sentrum 1:  Ne rve rsverden, privat opparbeidet bo ligfelt v/ Byggmest er Jon Kashagen,

midt i sent rum, regulert for 70 boenhet er, 5 ferdigbygd hvorav 4 solgt pr. d .d. Unge familier

vegrer pga skoleusikkerhet . NB! Her er sat set ca 15 mill . av privat kapit al, på t ross av liten

oppbacking fra lokale myndighet er. NB! Felt et er oppført under MOELV i RK's oversikt ( I !).

Næroset sentrum 3,  godkj ent reguleringsplan for bolig og næring mellom Næra og

Nærosvegen (Even Haukassveen ). Ca 50 boenhet er + næringslokaler. Islagt innt il v idere p.g.a.

usikre fr amt idsut sikt er for t ilflytt ing av unge og init iat ivrike kreft er.

Private tomter:  mangler sikker

oversikt , t allfest es derfor ikke

MERK: Nåværende planavdelingen har

vært posit ive t il utviklingen i Næroset og

ønsker t ett stedsutviklingen velkommen.

NÆRINGSDRIVENDE/ ARBEIDSPLASSER

*

ta.,
'-,,

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Buvika indust r iområde:

Ringsaker Alm ., RingAlmTre,

BM,JaTak (58)

Kiw i Naeroset (40)

O.L. Engen mek. verk st ed (25)

Hedmark Bils ent er(20)

Moelv mekani ske (12)

Ecura bo og habilit ering (22)

Fagernes barnehage (12)

Fagernes skole (16)

Hulleberg Maskin (7)

KF Trafi kk (6)

Byggmest er Kashagen (10)

Regnskapskon t or (3)

SUM : 240-250 ++ en rekke enkelt mannsforet ak

' '

Gjeldende reguleringspla ner i Ne roset sentrum med VA-ledninger

>>

ANNET

*

*

*
*
*

2021 bygges ny bru over kanalen og omlegging av kryss ved Nærvang, forbedrer

t rafi kksikkerhet en st erkt .

Nærosinger er viden kjent for sin sterke  dugnadskraft  (kunne ramset opp en mengde

eksempler), merk: mye av ryggraden i dett e milj øet skyldes fo reldrebekj ent skap

gj ennom skolen.

Nyoppusset t idl. rekreasjon shj em (Solbj r ) ledig for ny drift

Barnehagen vegg-i-vegg med skoler er populær, med vent elist er

I 2016 ble det i Fagernes skole invest ert 12 mill. i riving, infrast rukt ur, grunnarbeider,

ut eområder og ny gymsal. Alt er på plass for et permanent skolebygg, med nokså ny barnehage

som nabo. Pavilj ongen kan lett utvides til a huse flere elever, og krever lite ved likeho ld i

nærmest e framt id.



SPESIELT

* Næroset  - en st erk og helt unik merkvare. "Lucky-effekten" gir st adig

posit iv oppmerksomhet og medfører umiddelbart smil og gode

følelser, landet rundt - en verdi å t a med seg framover. Tillit sskapende,

kreat iv og humørfylt .

>>> - og, det kan ikke sies for ofte:  INGEN  andre småskolesamf unn herover kan vise t il maken

kraft sat sing på framt ida, med et levende barnerikt sent rum. Alt i t rygg gangavstand, i fr isk luft

og kort vei t il hele verden for øvrig :)
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hvis det nå skulle v ise seg at vi - på t ross av alt her nevnt , på t ross av de hundrevis

enkeltstemmer og innspill fra befolkningen - likevel t aper skolekampen . . .

hva slags beskj ed vil det te være t il andre rundt omkring i dist rikts-

Ringsaker som lurer på om de skal satse - eller ei??

Men, som allt id i Næroset ; vi ha t rua på de gode kreft er. Så lenge vi orke.

Næroset 2021

Hilsen oss som st år for denne oppst illingen på vegne av æller så mange

Elin Frank Hans Chr Heidi Helge Inger Jon Kristian Knut M or ten



Fra:

Sendt :

Til:

Emne:

Camilla St orlien <camil la.storlien @gmail.com>

27. j uli 2021 14:26
Post mot tak Ringsaker kommune

Fw d: Innlegg

Janna har bedt meg sende inn denne for henne og hennes mann i forb indelse med

skolestruktur Nordre Ringsaker og be om at den legges ved høringen .

Ber om tilbakemelding på at denne er mottatt og legges ved høringen.

Mvh Camilla Storlien

---------- Forwarded message ---------
Fra: janna brenden  <janna brenden@hotm ail.com>
Date: lør. 19. sep . 2020 kl. 20:51
Subj ect: Innlegg
To: camilla. storl ien@gmai l.com <camil la.storlien @gmail. com>

Bygde-Norge sett fra en tilflytter sitt perspektiv . Jeg er født i et annet land og har lenge bodd

flere storbyer både i utlandet og Norge før j eg omsider havnet i Lismarka. Lenge hadde j eg og

min hustru spekulert om det er flere muligheter ahente ved abosette oss i en by versus bygda.

Til slutt falt valget på Lismarka like utenfor Lillehammer (der vi bodde og j obbet før), et

koselig lite sted med uendelig hyggelige innbyggere.
Som unge og ferskt utdannete tilsa økonomien også at det var et godt og rimelig alternativ .

Men, så med tiden, har vi etablert oss med barn, bikj a, katt og det som ellers hører til. Da fant

vi ganske fort ut at nærheten til skole og barnehage er essensielt for en liten familie som ikke

har slekt i Norge som kan b istå i de tilfellene en har behov for avlasting. Vi har raskt oppdaget

hvilke fordeler det er ahente ved abo på landet. Der barnehage- og skolebarn i bygda

omfavner og passer på hverandre, der alle kj enner til hverandres barn og livssituasj on. Der

naboene bistår og bryr seg, der integrering fungerer som tiltenkt, der vi som er innvandrere

slipper adanne egne minoritetsgrupper for aklare oss med den daglige logistikken en vanlig

barnefamilie kan ha. Vi opplever oss selv som godt integrerte i det norske samfunnet og det er

her at sosial interaksj on på tvers av de ulike kulturene fungerer optimalt. Det er her i

Lismarka, at j eg ser de viktige kulturelle verdiene, som Norge er stolt av, blomster og brer om

seg. Det er her j eg vil se mine barn vokse og lære, før de tar steget ut i den store verden . Jeg

har lyst  til agi mine barn den beste barndommen de kan få, med tilgang til den vakre naturen

rett fra dørterskelen . I løpet av de årene vi har bodd i Lismarka, har vi byttet j obb (begge

j obber på Hamar nå og dermed dagpendler) og fått flere barn, men ikke en eneste gang har

tanken om å forlate dette koselige lille stedet, dukket opp i hodene våre.

Og hvorfor det, mon tro? Jo, det er på grunn av den idylliske atmosfæren bygden byr på ...

Den unike følelsen av at all stress og arbeidstempo hverdagen bringer, kan settes til side når

en er hj emme og nyte naturskj ønne landskap rett fra veranda. Stille og rolige nettene med kun

lyden av regn utenfor. Glem all bystøy, og nyt livet fult ut.
Det er nettopp bygda som kan gi følelse av livskvalitet, det er Lismarka (for vår del), som gir

vår familie den tryggheten vi har søkt oss.
Som en tilflytter og en fremmedkulturell, så mener j eg på det sterkeste at det er bygdenorge

som er den reele drivkraften bak vellykket integrering og en viktig platform for bevaring av

norsk kulturarv.

Mvh



Janna Brenden



Vedrørende rapport levert av WSP i forbindelse med skolest ruktursak i Nordre Ringsaker.

Sender dette høringsinnspillet som foreldrerepresentant i Lismarka Barnehage.

Jeg leser av høringsinnspillene som allerede har kommet at meget mye allerede er belyst . Derfor vil

j eg underst reke noen poengfra perspekt ivet t il barnehagen og/ eller foreldrene/ barna.

Først og fremst vil j eg henvise t il FAU Lismarka sitt høringsinnspill. Det er særdeles vikt ig at alle

politikere leser dett e og t ar det innover seg. En slik t ilfeldig omgang med fakta som den ne rapporten

utviser er beklagelig, bekymringsf ullt og et stort t illit sbrudd if t oppdragsgiver og befolkninge n i

Nordre Ringsaker. At ansatt e som frekventerer skolen over 200 dager i året ikke kj enner seg igj en i

en slik rapport burde umiddelbart få varsellampene tilaga. Jeg vil t ro at dett e betyrnoe for dere

som folkevalgt e, at prosesser skal være redelige, ryddige og ett errett elige.

Barnehagen i Lismarka har, som mange andre i Nordre Ringsaker, en umiddelbarnærhet og et

særdeles godt samarbeid med skolen. Fakt isk ligger lokalene delvis i samme bygningsmasse. Hva vil

skje med bruken av for eksempel gymsal? Hvis poenget er at det skal være mindre utgif ter t il

vedlikehold, er det da tenkt ett er rapporten at deler av bygningen skal forfalle/ selges, mens delen

barnehagen er i skal opprett holdes som vanlig?

Jeg ser det fremgår av rapporten at barna skal fordeles mellom Brøtt um og Mesnali. Det virker

direkte sj okkerende at det i det hele t att antas at dette er mulig agjen nomfr e . Har ingen satt seg

inn i de fakt iske forhold, og kan de som mener dett e er gj ennomførbart vennligst forklare

innbyggerne hvordan dett e skal foregå i praksis? Utfordringene med dett e er:

1. Barna, som skaper sine først e relasj oner i barnehagen, blir delt når de skal på skolen. I

yt terste konsekvens kan ett barn risikere ave re den enest e som begynner på skolen uten en

kamerat .

2. De fleste som bor i Lismarka har sit t arbeid på Lillehammer. Det er få t il ingen som kj rer via
Messen lia, og ruten inne bærer en omveg. Det i seg selv er ikke uvanlig, men det byr på en

rekke utfordringer:
a. Veien fra Messenlia t il Lillehammer er preget av særdeles mye t rafikk allerede pga

Røyslimoen, Vårsetergrenda og Roterud. Det er køer hver morgen, og spesielt på

vint eren.

b. Foreldre som har barn i barnehagen og på skolen, ogj obber den vanlige 08.00 t il

16.00-t iden, vil ikke rekke ahente begge barna sine før SFO/ barnehage stenger. For

ikke asnakke om levering.

c. De flest e vil pga den unat urlige t ransport rut en kommunen legger opp t il søke seg t il

Brøtt um. Det vil igj en føre t il lit e barn i Messenlia og for mange på Brøtt um. Siden

j eg vil t ro at kommunen også ønsker befolkningsvekst på Brøtt um så må man med

andre ord nekt e barn det ønsket , noe som i praksis sett erf amilier i umulige

sit uasjoner.

d. Kj øreruten via Brøtt um er mer nat urlig og mindre t rafikkert enn ruten via Rot erud,

noe som vil gj øre dette t il det foret rukne for foreldre, eller det "minste ondet" om



du vil. Det er viktig apape ke at denne rut en helle r ikke er noe godt alt ernat iv, da
man mest sannsynlig også her ikke v il rekke innom både barnehage og SFO. Og på

v interst id er det, pga mange sv inger, særdeles nedsatt hast ighet på de ler av

st rekningen.
e. Alle d isse punkt ene vedrørende t rafikk/ t ransport og forde ling av barn er særdeles

vikt ige punkt er i live ne t il men ne skene dette berører. Det bekymrer stort at dett e
ikke e r t att med i en ut redning. Og hva er p lanen t il kommunen siden dette ikke er

tat t med som vikt ige opplysninger?

3. Fagmilj øene, st ørre lsene og de f ysiske fo rholdene i barnehagen er meget bra. Vi som

foreldre er meget bekym ret for at kommunen saboterer velfungerende milj e r ved askape

en usikkerhet om fremt iden ved anevne lite/ ingent ing om dette i en ut redning.

Det er meget mye i rapporten som er direkte f eil, misvisende og slurvet e. FAU har, som sagt , laget
en list e vi st iller oss bak og håper det te t as på størst e alvor. Det er vanskelig, fo r ikke si umulig, å t a
gode valg på bakgrunn av f eil, misv isende og selekt iv informasjon. Aavf eie disse fe ilene ved asi at

"M en den viser det store bildet " e ller "Det blir pirket e med så det alj fokus" er en arroganse vi håper
a slippe . Når man tar inngr ipende avgjørelser angående livet t il mennesker, j a livett il he le samfunn,

så er det alj ene nøkkelen t il he le puslespillet . For det er de detalj ene som former det store bildet , og

uten dem er bildet rett og slett f e il.

En bekymret hilsen fra Kim M arius Heen - SU-leder Lismarka Barnehage.



0

Spørreundersøkelse Asen skole

FAU ved Åsen skole sendte ut en anonym spørreundersøkelse t il foreldre på skolen, og også foreldre i

de t o barnehagene i bygda. Begge foreldre ble oppfordret t il asvare. Det var Ut fra svarene 69 som

besvarte undersøkelsen. Vi fikk er det helt tydelig at foreldrene t il barnehagebarna og skolebarna

n sker abevare skolen.

Hvordan har familien din kjent på prosessen rundt skolenedleggelse så langt?

Ut fra svarene de foresat te har gitt oss, ser vi at det er mange som har blitt påvirket . De beskriver

prosessen som tyngende, usikker, provoserende og lite forut sigbar. Mange skriver at de har hat t

søvnløse netter, bekymrede barn, og følt på en frust rasjon rundt polit ikernes håndt ering av saken.

Flere nevner at de er fornøyde med at det nå blir en konsekvensut redning, gjort av eksterne aktører.

I t illegg nevner mange at prosessen har vært rask, uryddig og gitt lite informasjon. Flere er også

bekymret for splitt else av elevene ved en event uell skolenedleggelse. Et fåt all synes det har vært

vanskelig å mene noe annet enn flert allet . De ser det posit ive ved større skoler, og ønsker et større

miljø for sine barn.

Flere skriver også at de har valgt aflyt t e t il Åsmarka på grunn av at det er en lit en skole her, og føler

nå på en stor usikkerhet på hva som er best for deres familie.

Hva blir konsekvensene fo r ditt / dine barn hvis Åsen ikke består?

• Vi ser at det er et stort flert all som er bekymret for den lange reiseveien som elevene får.

Elevene mister muligheten for aga / sykle / gå på ski t il skolen, noe som skaper inakt ivitet.

• I t illegg nevner mange at det blir mindre t id med familien, leksearbeid og t id med venner, da

det te gar bort i kj@ring t il og fra skolen.

• Flert allet nevner at det blir mindre t id t il fr it idsakt ivit eter, og at disse mest sannsynlig

forsvinner fra bygda. Som igjen fører t il at man må kjøre lengre for å være med på akt iviteter.

Det er vanskelig aoppret t holde akt ivit eter i bygda om skolen forsvinner.

• Mange nevner at det kan blir vanskelig aholde kontakt med venner om elevene fordeles på

flere ulike skoler.

• Det er 17 besvarelser som sier at de må flytt e eller vurderer å flytt e, om skolen legges ned.

Dette er fordi det ikke er prakt isk mulig å rekke jobb og skole. Flere har også nevnt at de må

skift e jobb. Mange har gjort et bevisst valg for aboset te seg i Åsmarka, på grunn av et t rygt

og oversikt lig skolemilj ø.

• Hvis Åsen ikke består nevner flere at selv om de i utgangspunktet ønsker å velge en liten

skole, vil Mesnali ikke være et reelt valg på grunn av at det ligger for langt unna arbeidsvei og

det blir vanskelig agjennomfr e med for eksempel SFO.

• Fåtallet mener at det ikke vil ha noen konsekvenser om Åsen skole blir lagt ned. De synes det

er fint med et større miljø t il sine barn.

Hva mener du er den beste løsningen for ditt / dine barn, og hvorfor ønsker du den løsningen?



Et sammendrag på hva foresat t e mener er det best e for sit t / sine barn:

• Åsen skole består, og event uelt bygges på for å ta imot flere elever. Dett e ønsket 63 i

spørreundersøkelsen. Begrunnelsene for det var et t rygt og oversikt lig miljø, et godt faglig

miljø, nærhet t il hjemmet, aldersblandede grupper, mulighet til a ga t il skolen, flott e

uteområder i umiddelbar nærhet , mer t id, og t ilhørighet til bygda.

• 9 ønsket uendret skolest rukt ur. De mener at dagens skolest rukt ur fungerer godt .

• 3 ønsket endret skolest rukt ur, for agi elevene et større sosialt og faglig milj ø.

• 2 skrev også at de ønsket en ny skole i Nordre Ringsaker om Åsen skole ikke kan best å.

Hvordan ser du helst at skolest rukt uren blir i nordre Ringsaker?

• En skole i Nordre - 4 svar

• Uendret skolestrukt ur - 33 svar (mange som n sket a beholde dagens skolest rukt ur skrev at

om det ikke er mulig å beholde Åsen skole, så er det en ny skole i Nordre som er ønskelig}

• Åsen skole skal best a - 17 svar (Flere skrev at de ønsket flere elever t il Åsen skole)

• Åsen skole og Mesnali skole besta - 3 svar

• Åsen skole og Lismarka skole best å - 12 svar

Har du andre innspill du ønsker at FAU skal t a med seg inn i debatt en?

• Kommunen må se på mulighetene i bygdene. Det er mulighet er for ut bygging på mange fi ne

tomt er.

• De som n sker avelge en liten skole, hvilke mulighet er får de om skolest rukt uren endres?

• Det er vikt ig å ha barna i fokus i denne prosessen.

• Idrett sanlegget og skogen som ligger i umiddelbar nærhet, gir mange muligheter som de

ansatte på Åsen sko le utnytt er og beriker undervisningen med.

• De er også gode på aldersblandede klasser, som ifølge forskning v iser gode resultater.

• På Åsen skole er det en velfungerende barnehage i samme bygg, hva med den om skolen

legges ned?

• Hva med skoleskyssen? Er det t il barnas best e asitt e lenge i en t axi? Hva vil kost naden for

dett e bli?

• Åsen sko le er en skole f lere har byttet t il de senere år på grunn av godt sosialt milj ø.

• Og en skole med gode result ater og godt milj ø, både for elever og lærere, bør vel være et bra

utgangspunkt for videre drift ?

• Se på det som en styrke for kommunen abehol de bygdesamfunn, slik at kommunen kan gi

valgmuligheter t il hvor man kan boset te seg. Det bør være at tra ktiv t abo i hele Ringsaker.



Bygdeutvalget for Åsmarka
V/ Elisabeth Buen
2365 ASMARKA

Høringsinnspill skolestruktur nordre Ringsaker 27.07.2021

y isjo ner for _Asmark a

Åsen skole må bestå som oppvekstsenter/nærmilj øskole. Åsen skole har samlokalisering med en av

bygdas to barnehager, idrettsanlegg med høy standard, turveier og skiløyper. Skolen bruker

omkringliggende natur aktivt - Kattdammen, gapahuker, bålplasser, Næra, stier, skiløyper . Uteområdet

ved skolen fungerer som samlingssted for barn og unge.
Åsen skole har stabilt høyt elevtall, men har plass til flere. Åsen skole har stabil lærerstab.

Med hovedsykehus i Moelv, Ringsaker som attraktiv tilflyttingskommune, Åsmarkas naturressurser

og flotte beliggenhet, tomtemulighetene og korte avstander til samtlige Mjøsbyer og fjellet, er det en

selvfølge at  bygdeutvikling  vil skje.

Åsmarka kan tilby romslige tomter for eneboliger, men også bosetting på gard, småbruk, tidligere

husmannsplasser og ideelle plasser for eldrefellesskap og minibus. I Åsmarka er der store

tomtepotensiale som ikke går på bekostning av dyrka eller dyrkbar j ord.

Ringsaker kommune må kj enne sin besøkelsestid og utvikle Åsmarka videre sammen med

lokalbefolkningen:

- Det må bygges gang- og sykkelveg på resterende traseer langs riksveg 2 16. Det skulle bare

mangle! !!

- Det må tilbys et mangfold av botilbud - se over.

- Landbruket i Åsmarka må anerkjennes for sin store verdiskaping: beitebruken, aktivt skogbruk,

bøndene, matproduksj onen, arbeidsplassene.

- Naera, denne vakre innsjøen, fikk et ufortjent dårlig rykte i den sakalte «N e ra-saken». Det er nå på

tide a tenke utvikling av badeplasser, overnattingsplasser, båtliv med mer. Stort potensiale for rikt

friluftsliv ved N æra.

- Det er mye å bygge videre på for bygdeutvikling: sterke organisasj oner i bygda, tur- og

skiløypenett, godt samarbeid med nabobygder, mange ressurspersoner i nordre Ringsaker og sterk

identitet som åsmarkinger . Sj ølsagt har mye ligget i «dvale» gjennom pandemien.

- De stedbundne arbeidsplassene i Åsmarka er : skolen, to barnehager, håndverkere, Kvarberg, AS

Matstasj onen og landbruket. I tillegg ser vi at flere har utviklet hj emmekontor i Åsmarka tilknyttet

ulike næringer.

- I Åsmarka bor noen familier fortsatt tett ved i tre og fire generasj oner. Dette er en kjemperessurs for

kommunen - familiene løser omsorgsbehov, barnepass, transporter, kontakt mellom eldre og yngre til

helsebringende fordeler for de fleste. Det må ikke være tjukke slekta heller for at kontakten mellom

ulike generasj oner øker kvaliteten på møteplassene.

Bygdeutvalget i Åsmarka vil presisere at vi ser de samme feil og mangler ved rapporten som FAU ved

Åsen skole peker på. De gjentar vi ikke. Åsen skole ligger i midten av alle skolene i nordre og har slik

sett mer logisk kjørevei for mange.

Med alt som over er pekt på:  Åsen skole må leve videre!



FAU J Fagernes skole

e "MMe
Høringsutt alelse til rapporten "Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker"

FAU ved Fagernes sko le ns ker at akke po lit ikerne for at det ble gjennomf ørt en konsekvensut redning, slik at

avgjørelsen ikke fa lt på t ilfeldighet er som det nest en gjorde på medlemsmøt et t il AP t irsdag 29. sept ember 2020.

Vi håper videre at den endelige avgjørelsen tas ut en bindende mandat hos de ulike part iene.

WSP gjennomf ørte mange møt er via Teams, hvor delt akerne ga t ilbakemeldinger via Pa diets.

I rapporten oppsummeres innspillene uten avektlegge hvilket syn i saken som veide mest .

Det skrives først generelt om innspill fra de som mener «skolene må best å» og derett er om innspill fra «de som

ønsker endring». Disse ligger fort satt åpne for lesing, og man ser tydelig overvekt av bekymring for bygdenes fremt id

og pot ensiale fo r å t ilt rekke seg nye unge innbyggere om skolet ilbudene f jernes.

Fagernes skole og t ilhørende gymsal og ut eområde har st or betydning fo r oss i Næroset .

Her er det akt ivit et st ore deler av uka i alle kat egorier.

SFO er et vikt ig til bud aha lokalt fo r af hverdagen til af ungere for mange fa milier.

I t råd med den nye læreplanen hvor elevene skal lære via utforskning og praksis har vi flere bedrift er i vårt nærmiljø

som ønsker elevbesøk for kreat ive og alt ernat ive t imer innenfor ulike fag som mat emat ikk, mat , helse og kreat ivitet .

Sko len i Næroset t ilfredsst iller alle t ekniske krav for videre drif t . Det er mulig fo r kommunen å kjøpe t ilbake bygget

og vit e at det ikke vil påløpe store vedlikeho ldskost nader de kommende årene. Om viljen er der.

Bygda har hat t en jevn og god t ilflyt ning av barnefa milier. På grunn av et varig påt rykk fra det po lit iske hold som

ønsker nedlegging og store overskrif t er i avisen av at «nå skal sko len legges ned». Dett e går ut over den psykiske

helsen og flere har dessverre valgt as ke seg bort for aslipp e a stai denne usikkerheten.

Vi lurer også på hvilke krit erier som skal t il f or as ke seg bort fra nærskolen, eller om kommunen har vært «glad»

for hver søknad som har kommet inn med sitt mål om nedleggelse.

Barnehagen i Næroset er populær og god, og ikke minst f ull av barn!

Sko lens gymsalen blir også benyt t et som arene for barnehagen på dagt id.

Her ser vi fremt iden som skolens nærmest e nabo, midt i hjertet av Næroset .

I WSP sin rapport mangler t rafi kkt all gjennom Næroset og det nevnes som en fordel at t urismen t il Sjusjøen kjører

fo rbi. Et stort ant all overser dessverre at det er 40 sone i Næroset sent rum og i perioden mai 2020 t il j uli 2021 har

over 200 blit t t att i UPs fa rtskont ro ller ved innkjøringen t il sko len. Høyest e målt e hast ighet 86 km/t !

Dett e er en vikt ig grunn t il at mange av våre barn har sko leskyss, for vi har ingen amist e.

Noe bl.a. WSP-rapporten pa flere ulike punkt er viser, er pot ensialet som ligger i Næroset og Fagernes sko le. Dett e er

viktig aha i t ankene når planene fo r Moelv og omegn skal legges for framt ida. Et nyt t Mj ssykehus, innlandets

pot ensielt største arbeidsplass, skal ett er alt a dmm e bygges i Moelv. En betydelig t ilflyt ning t il området er

fo rvent et . Er da tanken om a legge ned 4 sko ler i nærmiljøet så lurt ? Tenker man da på framt ida? Et nytt sykehus vil

generere behov for bo liger, både i anleggsperioden og senere. Vi mener vi må se pot ensialet. Næroset vil og bør

være et at t rakt ivt st ed abosett e seg, bl.a. fo r innflyt t ere i etableringsfasen og barnefa milier, også med t anke på en

pågående pandemi, med stadig ønske om «a bo på landet » og ha hjemmekontor. Nett opp derfor er skole og

barnehage i bygda så vikt ig.

Totalt sett synes FAU i Næroset at Fagernes skole kommer godt frem i WSP sin rapport med tanke på

skolebygning, uteområde, standard og fremtidig potensiale for omliggende grender.

Kan landbrukskommunen Ringsaker være med abryte spiralen hvor alt skal «sentraliseres»?

Sats da også på bygdene og ei levende f remtid hvor vi utnytter alle våre t ilgj engelige ressurser.

Norge trenger bonden, bonden trenger naboer og alle ungene trenger lokale tilbud!



Fra:
Sendt :
Til:
Emne:

Camilla St orlien <camil la.st orl ien@gmail.com>

t irsdag 3. august 2021 22:26

Post mott ak Ringsaker kommune

Innspill t il høringen om skolest rukt ur Nordre Ringsaker.

https://m. youtube.com/watch' v =Q-Wi 6nygl Wg

Ønsker denne vedlagt til høringen.

Mvh
Nordre Ringsaker samvirkelag



Fra:
Sendt :
Til:
Emne:

Camilla Storlien <camilla.storlien @gmail. com>

t irsdag 3. august 2021 22:30

Post mott ak Ringsaker kommune

Innspill t il høringen om skolest rukt ur Nordre Ringsaker

Ønsker denne vedlagt til høringen.

https // m.youtube.com/w atch?y=62m-3uA _Kul &feature=youtu .be

Mvh Nordre Ringsaker samvirkelag
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Post mott ak Ringsaker kommune

Innspill t il høringen om skolest rukt ur Nordre Ringsaker

Ønsker denne vedlagt høringen.

https ://m.youtube.com/watch? y=8EypjCkt zyQ&feature=youtu .be

Ber om tilbakemelding på at alle innspill er motatt og legges ved.

Mvh Nordre Ringsaker samvirkelag



Høringsinnspill t il WSP's konsekvensut redning av skolest ruktur i Nordre Ringsaker

Har lest WSP's konsekvensut redning med analyse og vedlegg, en rapport som beklageligvis er

preget av feil og mye klipp og lim.

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

mangler og motst rid i dokumentene på en ryddig måt e. Henviser i den sammenheng spesielt t il

høringsinnspill fra Hakon Haugsrud.

Ut redningen

Det som er ille med ut redningen er at polit ikere blir forelagt en mangelfull konsekvensut redning

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

innbyggere.

En av WSP's mange t vilsomme " konklusjoner" er at bygdesamf unn må være t uftet rundt en

næringspark/ samling av tjenestef unksj oner for a ha livets rett . Dett e er feil og er abso lutt ingen

bet ingelse for at ei bygd skal kunne fremst å som et godt og at t rakt ivt st ed a bo. Åsmarka har da

også, i t illegg t il egne arbeidsplasser i bygda, t ilgang t il et stort og allsidig arbeidsmarked på alle

kanter (også pa fjellet ). Vi har en særdeles god nærskole med result at er godt over gjennomsnit t et ,

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

t opp idrett sanlegg sommer og vinter, st ier og løyper i flott natur, Næra og en utsikt i særklasse.

WSP's materiale i ut redningen viser at de kun har kjørt hovedvegen gj ennom bygdene uten a ha

befart skolebyggene innvendig og bare t at t noen vint erbilder av uteområdene. De har heller ikke

observert bebyggelse ut over det som ligger nærmest hovedvegen. Let tvint het en er skremmende

fra en profesjonell aktør, hvilket tydeliggj øres ytt erligere ved at det ukrit isk er benytt et gamle

kommunale t abeller med faktafeil i romprogram for flere skoler. Ut redningen bygger også på

samme t all for et terslep på vedlikehold som i kommunens gamle oversikt er, dett e selv om det på

Åsen skole blant annet ble inst allert nye desent raliserte vent ilasj onsanlegg i alle klasserom i 2020,

og de doble dusj - og garderobeavdelingene for lagidrett er/ t rening fremstår som nye.

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

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

Åsmarka litt mer enn en bebyggelse langs en st erkt t rafikkert veg. For det andre så er

t rafikkmengden akkurat den samme gjennom Næroset , og i Mesnalia er den betydelig st ørre ved

at t rafikken som skal t il/ fra fj ellet fra Brøtt um, Lismarka og hele Lillehammersiden kommer

" innpa" i til legg.

I motset ning t il WSP så er bygdefolket godt fornøyd med kirkas beliggenhet i Åsmarka. Den ligger

alt så ikke mellom Åsmarka og Næroset som WSP skriver. Åsmarka st rekker seg fakt isk helt ned t il

like ovenfor Arneberg, det t e selv om nedre del av bygda vår av en eller annen grunn fi kk

post adresse Næroset under postens omlegging for en del år t ilbake.

At fi rmaet Kvarberg AS befinner seg 3-4 km nord for sent rum ser bygdefolket på som en

fordelakt ig og flott lokasj on, ikke en ulempe slik WSP fremst iller det som.

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

siste 20-30 ar om t ilrett elegging av tomteområder hadde skjedd. Åsmarka har hatt det høyest e

ant all skoleelever over år, og er også den bygda som har den yngst e alderssammenset ningen i



Nord res bygder.  Dett e sier noe om bygdas att rakt ivitet også for barnefamilier,  og st år i st erk

ko nt rast t i l  Ringsakers to bysent ra  som opplever en sterk forgu bbing, en t rend som t rolig bare vil

fort set t e ati lt a i årene fremover.

M ed forbeho ld så er elevt allene pr skolest art 2021 slik (kom m une ns/ WSP's elevt all pr oktober

2020 er angit t i parentes):

Åsen

Lismarka

Fagernes

M esnali

(61) 61

(51) 54

(43) 43

(39) 32

Det kan i det st ore og hele v irke som  WSP har styrt sin ut redning mot et gitt , ønsket og forutsatt

ut fall.  Dett e underbygges av at t id ligere innsendt e innspill under prosessen ikke er nevnt / vektl agt ,

og de unisone t ilbakemeldingene git t på Padlet og i ut all ige leserbrev fra alle som vil beholde sin

nærskole er knapt nok nevnt . Derimot er noen yt t erst få som ønsker seg st orskole t illagt st or vekt .

Den valgmuligheten har de selv om nærskolene beholdes.

En grundig konsekvensut red ning for de som blir mest berørt i hverdagen ved en evt

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

nat urlig er, ha  store negat ive konsekvenser for både barn og foreldre mht økonomi og t id.

Et ablert akt iv it etsnivå innen spesielt t rening og idret t i bygdene vil også gradvis avt a/ forsvinne.

Eller har kommunen  lagt inn økonomiske midler/ t iltak i sine budsjett er  t il aop pret t ho lde det t e?

Utvikling

Det må her nevnes at Åsmarka, i f ørst e omgang, har at t rakt ive tomt eområder med et pot ensiale

pa 150-200 t omt er nær innt il offent lig infr ast rukt ur og med svært kort gangavst and t il skolen.

Områdene er solr ike og med god utsikt . På det først e området har nå  Ringsaker Almenning

engasjert et anerkj ent fi rma for  detalj regulering av ca 45-50 tomter.

Vil bli hr t
Bygdefolket n sker abli hørt av dere polit ikere, og at dere t ar innover dere bygdefolket s unisone

ønske. Nordre bidrar med betydelig skatt einngang t il kommunen og bet aler sine offent lige avgift er

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

det er den desidert vikt igst e inst it usj onen bygdene har. Håper derfor dere v il lytt e t i l folket , og at

flere bygder får beho lde sin skole, der iblant  Åsen skole  i Åsmarka.

Polit ikere, tenk over:

• Valgløf te git t i offent lighet av flere fremt redende AP-po lit ikere f ør sist e kommunevalg

• Ringsaker kommunen er ikke i en uhåndt erbar økonomisk kr ise

• Redusere invest eringst akt en på andre områder/ st eder i stedet for skolenedleggelser

• St orsykehus i M oelv

• St å opp og stem et t er egen overbevisning og ikke et ter de oppbrukt e, ensidige frasene om

storsko lenes fortre ffeligh et / og eller part ip isk

Åsmarka, 5 . aug. 2021

Trond M Aasen



Høringsutt alelse: sko lesaken i Nordre Ringsaker

Jeg, Aina Kvarberg er bedriftseier (Kvarberg AS), mor og er bosatt i Åsmarka.

Jeg n sker akomme med innspill i forhold t il rapporten fra WSP, og skolesaken generelt .

Det kan IKKE ses på som negat ivt at mitt fi rma Kvarberg AS ikke er har sent rumsnær

beliggenhet . Det er utelukkende posit ivt at ett anleggsfi rma ikke har basen sin i sent rum av ei

bygd (eller by for den saks skyld). Jeg mener også at beliggenhet ikke har noe asi da et

anleggsf irma ikke har fast t ilho ldssted, men forflytt er seg ett er hvor anlegg pågår.

Jeg reagerer også på hva WSP sin definisjon av en møteplass er. For meg og antakeligvis

veldig mange andre som har valgt abo på bygda, så er en møteplass veldig oft e utendørs,

eller i en av lokalene vi har i bygda. For min del kan det være ett lyst ig lag på Åsheim, vårt

bygdehus som både har j ulefest , 17.mai selskap fot ballavslut ninger, høst fest for 4H og

pubkvelder. Eller ved fot ballbana under en fot ballkamp eller t rening, ved skistadion under ett

lyslyp erenn/ skitre ning, i akebakken, på dugnad der pausa oft e blir lengre en dugnaden fordi

vi har det så innmari hyggelig, i gapahuken oppi skogen, ved gangst ien da jeg lufter bikkj a,

osv. Jeg har ikke noe indre ønske om aga på kafe, eller liknende. Da hadde jeg bosatt meg i

en by. Jeg n sker abo på bygda, si hei t il alle jeg møter, og kanskje slå av en prat . Uansett om

de er fra samme bygd, nabobygda, eller ett helt annet sted. Jeg synes vi har kjempe mange

og flott e møteplasser ! Det blir ikke f ullt rundt bordet i f. eks akebakken, det er plass t i l alle.

Sånn er det ikke på kafe!

tr e kke frem at vegen gjennom Åsmarka er noe negat ivt uten a trek ke det frem i andre

bygder som også har samme veg/ sterkt t rafikkert veg gjennom seg blir feil. Det er likt for alle.

Det er kanskje bare Lismarka som har ett litt lett ere t rafikk t rykk enn de andre bygdene.

I t illegg mener jeg at det bør vekt legges at i Åsmarka blir alle hus som legges ut for salg, solgt

veldig fort . Vi er ei bygd i vekst , men mangler nok hus, eller t omter. Dett e er noe kommunen

burde t a t ak i som ett ledd i utvikling av bygder i stedet for a legge ned skoler fordi elevtallet

ikke øker. I t illegg bør det vekt legges at vi har det yngst e alderssnitt et av bygdene, som lover

godt for befolkningsvekst .

Åsmarka er også bygda som ligger lit t «midt i», og j eg frykter at om skolen legges ned så vil

bygda splitt es. Det te pga at det er nok like mange som kjører på jobb i ret ning Hamar som i

ret ning Lillehammer. Altså vil ikke alle elevene samlet bli med over t il en annen skole. Dett e

viser også undersøkelsen som ble ut ført av FAU på Åsen.

- Jeg mener også at det er feil at Brøtt um skole og Moelv skole ikke har blitt ut redet . De er

reelle skolealt ernat iver for oss i Åsmarka om «alt anna» blir lagt ned. De burde derfor

vurderes på lik linj e med de andre skolene.

Laererst abili t et , nasjon aleprgver resultat er, kultur for laering undersk el s er,

elevunderske lser o.l burde vært en del av vurderinga. På Åsen gjør elever og lærere det

veldig bra! Dett e burde telles.

Savner også at det sies noe i rapporten om konsekvensen av skolenedleggelse for:

barnehagen og, idrett slaget .

Jeg gnsker a bevare Åsen skole.

Mvh Aina Kvarberg, Åsmarka 05.08.21



Elevrådet ved Fagernes skole- høringsinnspill t il skolest ruktur nordre Ringsaker

Elevrådet ved Fagernes skole har sett på følgende punkter i konsekvensut redningen de vil gi

et høringssvar t il :

•  Brukermedvirkn ing  - elevradet hadde en delt t ilbakemelding på bruk av Padlet , de

aller fleste elevene hadde fått sagt det de ønsket , mens andre opplevde at de fi kk for

liten t id og at det var vanskelig å finne t ilbake t il det de hadde begynt å skrive på.

•  Fysiske læringsmiljø- elevrådet st iller seg undrende t il antall klasserom som det er

vist t il i konsekvensut redningen, slik de ser det er det 5 + SFO-rom som også kan

benytt es som klasserom og skolekjøkken- og ikke 3 klasserom + SFO-rom. De t rekker

også fram alle grupperommene de har som gjør at man kan dele opp t rinnene.

Elevene opplever ikke at det er nødvendig med et eget musikkrom, og at det ikke går

ut over undervisningen at man bruker grupperom eller klasserom.

•  Fysiske innemiljø- elevene er godt fornøyd med det fysiske innemiljøet , de t rives og

synes de har god plass. Det eneste de t rekker fram er vannkvaliteten, vannet smaker

ikke godt og vannkranene er ikke helt bra.

•  Fysisk utemiljø- skolegården er fin med t ilgang t il ballbinge, huske,sandkasse,

fot ballbane og skog. Men elevene kunne gjerne har tenkt seg enda flere utfordringer

som for eksempel et klat restat iv og slåballst at iv. De t rekker også frem nærmiljøet

med t urmuligheter, blant annet t il en egen bygd gapahuk, mulighet for prakt isk

undervisning ut e og konkrete oppgaver med å kunne sette opp handleliste og handle

på Kiwi. De t rekker også frem mulighetene de har t il å ha svømmeopplæring i Næra,

noe som bade er gy og viktig.

•  Vennskap, opplevelse av ah re t il- Elevene opplever ikke at noen blir holdt utenfor,

de har allt id noen de kan leke med. Flere t rinn kan samarbeide om ulik lekakt ivitet

ut e, for eksempel «D dball».

•  Anbefa lingen i konsekvensut redningen- Elevrådet ved Fagernes skole er opptatt av a
beholde skolen i bygda, de begrunner det blant annet med at det vil bli flere folk i

Næroset ettersom det bygges st adig flere hus. Det nye boligfeltet vil bli fint og ligger i

gåavstand t il skolen. Ei bygd som får flere barnefamilier vil t renge en skole. Skolen er

den nyeste i nordre Ringsaker og har plass t il flere elever.



Høringsinnspill skolest ruktursaken nordre Ringsaker - Elevrådet ved Åsen skole

Elevrådet ved Åsen skole har plukket ut følgende punkter som de vil komme med innspill på i

skolest rukt ursaken:

•  Brukermedvirkning- elevene opplevde medvirkningen gjennom Padlet som en fin

mate a kunne komme med sine innspill. Samt idig er de noe usikre på om alle svarte

rikt ig eller t urte a si hva de fakt isk mente. De synes det er fint at de gjennom et

høringsinnspill kan belyse saken fra sitt ståsted.

•  Fysiske læringsmiljøer- det blir t rukket frem i rapporten at Åsen skole mangler

spesialrom for nat urfag, musikk og kunst og håndverk. Elevrådet mener det er feil at

de ikke har et f ungerende kunst og håndsverksrom. De påpeker at rommet som i dag

brukes t il kunst og håndverk inneholder det de t renger. Elevene ser heller ikke at det

er noe problem a kunne gjennomføre ulike kunst og håndverks oppgaver i et vanlig

klasserom. Det gjelder også for musikk og nat urfagsundervisningen, elevrådet t rekker

fram mulightene som også finnes ute- spesielt med tanke på nat urfag og forsøk.

•  Fysisk innemiljø- skolen er gammel, men elevene opplever at innemiljøet ble mye

bedre med det nye vent ilasjonsanlegget . De t rekker frem at det kost et mye, og

undrer seg over at man velger akoste på skolen så mye, hvis den ikke skal kunne

brukes videre. De er fornøyde med klasserommene, garderobene og toalett ene inne,

men synes at toalett ene ute er dårlige.

•  Fysisk utemiljø- elevrådet t rekker fram alle mulighetene de har ute i skolegården og

i sit t nærmiljø. De opplever at skolegården er innholdsrik og at de allt id har noe de

kan gjøre i fr iminutt ene eller på fr it iden. I nærmiljøet har de mange t urmulighet er og

steder de kan gå t il for a ha uteskole. Elevrådet konkluderer med at de er super

forngyde med skolens ut emilj .

•  Vennskap, opplevelse av å høre t il- elevene t rekker frem at det er et godt miljø, alle

har noen a vere med. AIie kjenner hverandre og man leker på tvers av t rinn.

•  Anbefa lingen angående skolest ruktur i nordre Ringsaker- elevrådet mener

anbefaling om kun abeholde en skole er feil, og at flere skoler bør beholdes. De

undrer seg over hvorfor Åsen ikke er en av skolene man vurderer abeholde. Elevene

t rekker frem at Åsen har en perfekt beliggenhet i midten og at de med sitt skolemiljø

ikke opplever at det er mobbing ved deres skole.



Høringsinnspill til rapporten om Konsekvensutredning skolestruktur nordre Ringsaker

Samarbeidsutvalget ved Fagernes skole nsker amed dette akomme med sitt høringsinnspill t il

konsekvensut redningen skolest rukt ur nordre Ringsaker. Samarbeidsutvalget (herett er SU) opplever

at rapporten har enkelt e mangler og feil som må belyses.

Pkt. 2.4.3 Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker

• I beskrivelsen av skolens arealer og rominndeling opplyses det i rapporten at Fagernes skole

kun har t re klasserom og et SFO-rom som kan benyttes som et klasserom. Det mener SU er

direkte feilinformasjon. Det eksist erer 5 klasserom og i t illegg har man SFO-rommet som kan

benytt es som klasserom. Skolen er i t illegg ut rustet med fi re grupperom som gjør det mulig a
dele t rinn i mindre grupper. Rapporten viser også t il manglende spesialrom, SU opplever ikke

dett e som et problem og viser t il kreat iv undervisning hvor blant annet uteskole er en god

bidragsyter t il a ivareta blant annet nat urfag og forsøk. Fagernes skole har et velf ungerende

bibliot ek hvor det er t ilrett elagt for undervisning i små grupper. Det er per i dag god plass og

kapasit et ved skolen, slik SU ser det er skolebygget godt egnet for videre drift også med en

økning i elevtallet . Fagernes skole er per i dag i leide lokaler, men sett ut fra byggets t ilst and

og kapasitet burde det være i kommunens int eresse a kjpe ut bygging smassen .

• Nærmiljøet rundt Fagernes skole byr på nærhet t il skog og mark, og det er kort vei t il Næra

hvor elevene de siste årene har fått deler av svømmeopplæringen sin.

Næringsvirksomhet ene som finnes i Næroset er opptatt av akunne være bidragsytere inn

mot skolen, på den måten kan man knytte praksisfelt et nærmere. Næroset er ei bygd på

ca.1050 innby gger - med stadig ut bygging og ett er hvert et storsykehus i Moelv vil det ett er

all sannsynlighet ikke bli færre innbyggere fremover.

• Med punktene over som utgangspunkt , finner SU det merkelig at konsekvensut redningen

ikke anser Fagernes skole som et reelt alternat iv for fremt idens skolest rukt ur.
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Høringsuttalelse av konsekvensutredning av skolestrukturen i nordre Ringsaker.

Fagforbundet Ringsaker er en arbeidstakerorganisasj on og vil dermed gi sitt svar i høringen

på grunnlag av det. Fagforbundet Ringsaker har følgende uttalelse angående
konsekvensutredningen av skolestrukturen.

Ivaretagelse av arbeidstakere er, uansett utfall av saken, viktig i denne prosessen.

Fagforbundet Ringsaker onsker apapeke at rettighetene til ansatte i skole, renhold, bygg og

eiendom og merkantile resurser må blir ivaretatt gjennom god samhandling og dialog.

Det er slik vi har forstått saken ingen ansatte som blir oppsagt i denne prosessen. Vi har derfor

ingen videre kommentarer vedrørende rapporten.

Vennlig hilsen

Fagforbundet Ringsaker
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Kari Hanne Pavenst adt <kpavenst @bbnet t .no>

fredag 6. august 2021 17:35
Post mott ak Ringsaker kommune

Høringsinnspill skolest ruktur i nordre Ringsaker

Nordre Ringsaker Bonde- og Småbrukarlag ser med sterk bekymring på foreslåtte

skolenedleggelser i nordre Ringsaker. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og

næringspolitisk organisasj on med formal afremme folk i landbruket sine faglige, kulturelle,

sosiale og økonomiske interesser.

Landbruk er bruk av j ord og skog og det ligger i sakens natur at for abruke ressursene, må

folk bo der j ord og skog er. I nordre Ringsaker har vi mest mellomstore og små bruk. Mange

kombinerer derfor j ordbruk med annet arbeid. Dette er ikke nytt, småbrukere har vært og er

mangesyslere. Det er slik v i får brukt dette landet og særlig de mer marginale områdene med

tungdrevne og små arealer. Alle som driver landbruksvirksomhet på bygda, trenger assistanse

fra andre yrkesgrupper. Hele, halve, kvarte årsverk i landbruket genererer mer sysselsetting og

småbrukerlaget ser mange utviklingsmuligheter i nordre Ringsaker.

Landbruket er også avhengig av aktive bygder . Det at Ringsaker kommune legger til rette for

utbygging av nye boliger og boligfelt i bygdene rundt i nordre Ringsaker vil gi større grunnlag

for å kunne opprettholde landbruket, og det vil kunne gi muligheter for andre næringer ti l a
etablere seg i bygdene. Bygdeutvikling bør nå komme på dagsorden etter at kommunen nå i

en tiårsperiode har satset på byutvikling. Ved asatse på bygdene v il vi kunne få fram kreative

forslag til næringer. Koronapandemien har også vist oss nytteverdien av å kunne ha en spredt

bosetting. I tillegg ser vi at mange som tidligere satt fast i store, mindre og små byer, nå både

flytter ut fra byen og/eller etablerer seg med hj emmekontorløsninger rundt om i ulike

grisgrendte strøk i Norge. Her kan Ringsaker være i forkant ved alegge til rette for ulike

muligheter ved abruke de ledige lokalene som finnes i bygdene på for eksempel skolene, ti l a
tilby lokale næringsparker med leiekontorløsninger. Dette kan fremme videre bosetting i neste

omgang. Som igjen vil kunne øke antall barn i skolekretsen.

Ved alegge til rette og bidra positivt t il bygdeutvikling vil bygdene kunne blomstre opp, noe

som i større grad gir levende samfunn både i næring, skole og i fr itid. Dette vil gjøre

områdene attraktive for nyinnflyttere t il kommunen og akomme t ilbake for å ta over garden

hj emme. Ikke alle onsker abo i by, flere og flere ønsker seg til noe roligere omgivelser. Det

har pandemien vist oss. For å få nyrekruttering i landbruket må de unge som skal ta over se at

det finnes naboer og lekekamerater til ungene.

Det er sj ølsagt for Bonde- og småbrukerlagets mandat at bosetting er en sak vi skal kj empe

for. Vi ber Ringsaker kommunestyre legge til rette for vekst og utvikling i grønne næringer i

nordre Ringsaker. Første steg er asatse på god infrastruktur med skoler, barnehager, gang- og

sykkelveger. Videre bruk av dyrka j ord, grøfting, gjerding og offensiv innstilling til landbruk i

stor og liten målestokk.

For
Nordre Ringsaker Bonde- og Småbrukarlag



Kari Hanne Pavenstadt
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Post mott ak Ringsaker kommune

Høringsinnspill skolest rukt ur Nordre Ringsaker

Har lest rapporten som er skrevet .

Vedlikeholdsutgift er ved Åsen kan da ikke stemme. Nytt vent ilasjonsanlegg ble satt i drift høste 2020.

Ser det st år at bygda ligger ved t rafikkert vei noe også Mesnali og Næroset gjør.

Åsen har både lysløype og fot ball anlegg ved skoleområdet . Fot ball gruppen for Åsmarka, Lismarka

og Mesnali ligger der, ett nat urlig møtepunkt .

Det har akkurat blitt publisert en art ikkel om befolkningsutviklingen i Ringsaker. Der kommer Mesnali

meget dårlig ut , Åsmarka har en st abil utvikling.Jeg vil t ro med nytt boligfelt utviklet av Ringsaker

almening vil det bli vekst.

Geografisk ligger også Åsmarka gunst igst t il. Når man arbeider i Moelv er Sfo i Mesnali håpløst .

Mvh

Roar Myhren.



Høringsinnspill i forbindelse med konsekvensut redning skolest ruktur for Nordre Ringsaker

-  f .sak 47/ 2021.

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

konsekvensut redningen var at den skulle belyse de temaer som kommunestyret har vært oppt att av i

forbindelse med vurderinger av skolest ruktur i Nordre Ringsaker.

Innledning:

Ut redningen skal som kjent drøfte de t re alternat ive modellene:

1. 0-alternat ivet , som innebærer en konsekvensut redning av eksisterende skolest rukt ur.

2. Et alt ernat iv der det legges ned 2-3 skole r.

3. Et alt ernat iv der det legges ned 4 skoler.

For alle modeller skal følgende vurderes:

Konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og fo r mulighet er for framt idig utvikling.

Konsekvenser for befolkningsutvikling.

Konsekvenser for verdiutvikling for boliger.

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

vurderes.

Konsekvenser for folkehelse.

Sosiologiske konsekvenser.

Pedagogiske konsekvenser.

Grunnlaget for alle vurderingene ovenfor, innebar dett e, i t illegg t il bruk av t ilgjengelig data av fakta

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

synspunkter, og som skal være en del av konsekvensut redningen.

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

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

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

dett e i særlig grad er blitt hensynt att i det videre arbeidet med utarbeidelsen av rapporten. Det er

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

meningene som er blitt yt ret gjennom alle brukermøtene.

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

Lillehammer og Moelv, som om få år mest sannsynlig vil fa Mjos-sykehuset med mange t usen nye

arbeidsplasser. I t illegg vil også sykehuset på Lillehammer best å i en eller annen form, med

funksj oner som i dag, helst flere. Dett e t ilsier fort sat t mange, og mange nye arbeidsplasser på en

st rekning av vel 30 km, 31 minutt er i kjøret id. På denne st rekningen ligger både Lismarka, Åsmarka

og Brøtt um, og også Mesnali opp mot Sj usjoen . ikke t enke at det vil for mange nye t ilflyt t ere og

innbyggere være høyest aktuelt a boset te seg i disse områdene, hvor det er oppegående

bygdemiljøer med gode skoler, barnehager og ut bredt akt ivit et på kvelds- og fr it id, vil være en lit e

framt idsrett et t enkning fra Ringsaker kommune sin side. Det er j o nettopp nå de må tenke å ta hele

kommunen i bruk - by og bygd.



Dett e skriver WSP om lokalsamfunnet Lismarka:

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

Jigger et boligf elt med eneboliger langs med Lismarkvegen. Den tidligere dagligvaren er lagt ned og

lokalene er tatt i bruk til andre f ormål.  I  området rundt er det boligf elt med tomannsboliger. Det

Jigger godkjente byggeområder som f oreløpig ikke er tilrettelagt f or utbygging. Det er lite

ettersporsel ette r tomter f or bygging.

Det ko rrekt e er at det er t o et ablerte boligfelt i Lismarka, Hagat un-felt et og Granlifeltet , som henger i

sammen med gjennomgående internvei. Det er gangavstand t il skolen fra begge byggef elt ene. I

t illegg ligger det , som nevnt boliger på begge sider av veien etter Lismarkveien gj ennom Lismarka.

I t i llegg er det spredt bebyggelse i hele bygda hvor f lere hus ligger i samme områder som gjør at

barna har lekekamerater i nærhet en ut en å måt te reise t il skolen eller t il st ørre byggefelt .

I for lengelse av Granlifelt et i sør-øst er det et område på 48da som er regulert t il 36 boligenheter.

Det er i t illegg, pr. i dag 3-4 boligtomter klar for salg på Granlife ltet .

Det er ett erspørsel ett er boligtomt i Lismarka. Dett e er sist regist rert på kommunens post list e for

noen uker siden.

Det er for t iden ikke brukt boliger t il salgs i Lismarka. Det har de sist e årene blitt solgt 3-5

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

I t illegg t il forsamlingshuset Hagat un er det flere møteplasser i bygda. Det t e er både i det nevnte

vegkrysset , med et st ort og fi nt grønt anlegg med pavilj ong og sitt eplasser, det er ved eldreboligene i

bygda og det er møteplasser vel alle akt ivit etsarenaene som finner i Lismarka.

Eldreboligene i bygda (7 hus) ligger som er eget felt sammen med de nevnt e t omannsboligene like

ved Jokerbygget (t idligere but ikken). Eldreboligene i Lismarka drift es som en egen st ift else sammen

med eldrebolig ene (3 hus) på Brøt t um. Det er kun Lismarka og Brøtt um i Nordre Ringsaker som har

eldreboliger i bygda.

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

være høyest akt uelt når det st år beskrevet at Ringsaker kommune skal legge t il ret te for et mangfold

av att rakt ive boområder i hele Ringsaker. Som nevnt med nytt storsykehus i Moelv og fortsatt

sykehus på lillehammer vil vi t ro at det vil være høyest akt uelt abosette seg ett er aksen Lillehammer-

Moelv med t ilhørende bygder. Som nevnt innledningsvis, så kan vi ikke t ro at alle vil bosette seg i

byområdene. Med gode skoler og barnehager som gode oppvekstsent re, samt allsidig akt ivit etst ilbud

på fr it ida vil mange ha ønske om abosett e seg i slike om råder. Det te vil også underbygge Ringsaker

kommune sitt målrett et arbeid som nettopp er a oppna befolkningsvekst, som de videre beskriver at

befolkningsvekst er helt vesent lig for kommunen, blant annet for askape att raktive og livskraft ige

lokalsamf unn.

Med nærhet t il Lillehammer, Moelv og Sjusjøen, som gjennomfartsåre fra Moelv ti l Lillehammer

gjennom Næroset og Åsmarka, må Lismarka absolutt være et akt uelt sted asat se videre for

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

og barnehagen.



7. august 2021.

Bygdeutvalget i Lismarka

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



Se mulighetene i Nordre Ringsaker!
Skolene i Nordre Ringsaker er satt under lupen. Det er et søkelys skolen i Lismarka tåler

godt - forutsatt at utredere, administrasjon og politikere i kommunen ser fordomsfritt

pa hva skolen og bygda bidrar med.

Lismarka er ikke en bygd preget av fraflytting og nedgang i folketall. Tvert imot har

bygda, uten særlig drahjelp, bidratt positivt til den befolkningsveksten Ringsaker har

opplevd de siste 20 åra. Dette i motsetning til f.eks. Helgøya og Nes og andre områder i

Ringsaker der skoler har blitt sentralisert de senere årene. Ledige boliger i Lismarka har

blitt raskt omsatt, og gjennomgående til høyere priser enn i mange andre bygder. Dett e

vitner om alt annet enn en bygd i fritt fall og slett ikke om et sted der en

skolenedleggelse med troverdighet ville kunne framstilles som en «naturlig følge av

utviklingen».

Skolen i Lismarka er utvilsomt en positiv faktor - bade for elevene og for bygda - og har

mye å vise t il:

• Stabilt elevtall og gode prognoser framover
• Trivsel og gode resultater på nasjonale prøver
• Foregangsskole innen aldersblandet undervisning - med gode pedagogiske og

sosiale effekter
• Lave driftskostnader og få behov for store utbedringer
• En godt utdannet lærerstab med høy andel mannlige lærere (som statlige

myndighetene har som mål)
• Store uteområder som innbyr t il akt ivitet
• Fokus på entreprenørskap ( elevbedrift som engasjerer samtlige elever og gir

trening i planlegging, samarbeid, produksjon, styring og ledelse, markedsføring

og regnskap)
• Godt samarbeid med foreldre og næ rmiljø: FAU, idrettslag, musikk m.m.

• Nærhet til barnehage sikrer trygghet og gode overganger
• Høy andel som kan gå eller sykle til skolen

En betydelig andel av de 653 innbyggerne i Lismarka er innflytt ere eller folk som har

vendt t ilbake etter noen år utenbygds. Mange er barnefamilier og unge i

etableringsfasen. Nett opp nærhet til skole og barnehage er en avgjørende grunn for

at mange av dem har valgt å etablere seg her - i t illegg til landlighet, god plass og

nærhet t il arbeidsmarkeder og att raktive rekreasjonsområder.

Ringsaker er en utpendlingskommune. For bygdene lengst nord i kommunen gir

dette seg utslag i at en svært høy andel av innbyggerne har jobb på Lillehammer.

Uten skole, mister Lismarka mye av tiltrekningskraften på boligsøkere med arbeid

på Lillehammer og som søker et landlig alternativ til høyt prisede eneboliger i byen.

Disse vil neppe etablere seg i Brumunddal eller Moelv, uansett hvor mye som

investeres for å øke disse stedenes att raktivitet. Alternat ivet blir heller å bosette seg

i Lillehammer eller andre nabokommuner. Er ikke Ringsaker interessert i å få disse

innbyggerne?

For mange potensielle innflyttere vil manglende nærhet til skole og barnehage



t rumfe an dre kvalitete r bygd ene ha r . Og ut en skole vil det dessve rre brenn e et blått
lys også for mange av disse and re kvalitete ne og t ilbudene i bygd a. Mye av ku ltur - og
id retts tilb ud et er baser t på bruk av skolen s arealer . Er faringsmess ig t r ekker
dessute n mange nat urlig t il frit idstilbud de r de går p å skole. Om Lismarka skole
skulle b li nedlagt , vil det for Lismarkas del ikke komme som et r esult at av en
ned adgåend e t r en d for bygda, men h eller kun ne bli sta rten på en uh eldig u tvikling.

Vi t ror p olit ikerne gjør en st or feil om de v elger afolge utredernes eller
administr asjonens anb efalinger i skolesaken. By utvikling i Brumu nd dal og Moelv er
vel og b ra, m en for ma nge mul ige ringsaks okni nger kan an dre kvalit et er væ re vel så
at tr aktive : God plass, trygge oppvekstmiljøe r, fr isk luft og m inimalt med s tøy, stabile
vint re, næ rhet t il Sjusjøen og Lillehammer, aktivt idretts - og foreningsliv d er mange
ha r mulighet til adelt a i et fellesskap, bli sett og b ety noe.

Med næ rhet til fjellet og Lillehammer er Lismarka et akt uelt tilflytt ingss ted for
mange som søker seg t il området i og run dt Lillehammerregionen. Det var det for
meg og min fam ilie da vi flytt et hit fra Øst fold i 20 13. Trygghet rundt næ rmiljøskolen,
p os it iv omt ale av bygd ene og tilr ett elegging for boligbygging vil øke attr aktivit eten
ytt erligere - og for tsett e agi Ringsaker ko mmu ne innbyggere og skatteinntekt er.
Ikke mins t er dette tilfelle i en tid, de r d et ajobb e hjemmefra ha r blitt et aktu elt
alt ernat iv for fler e. Levend e bygder er ikke en by rde for kommune n, men e n vikt ig
del av det som også i å rene framover skal gjøre mangfold ige Ringsaker kommune
att r aktiv for eks ist eren de og fremt id ige inn byggere. Skal man få til det - ma man
opp ret tholde bygd eskoler med god e result ater og t ilstr ekkelig elevt all, s lik som
Lismarka skole!

Kristen Rusaanes
Tidligere leder av Lismarka Skilag
Innflyttet firebarnsfar



Høringsinnspill t il skolest ruktur i Nordre Ringsaker

WSP konkluderer med a legge ned 4 skoler i Nordre og bevare den som ligger lengst opp mot

Sj usjøen og med minst elever. Politikerne sier skolene i Nordre er for små og vil ha «større» skoler, da

tenker jeg at dett e er et planlagt skritt på vegen for a fa lagt ned alle nærskolene i Nordre.

Elevantall: Asen 61 / Lismarka 54 / Fagernes 43 / Mesnali 32. Det vil si at de må begyn ne akjore 161

elever t il andre skoler.
Nedgang i folket allet : Åsen har en liten vekst / Lismarka - 0,5%/ Fagernes - 6,7% / Mesnali - 7,2%.

Hva bør vekt legges ved vurdering av skolenedleggelse?

Barnas beste og foreldrenes valgmulighet er t il å ta valg for bosett ing og den oppveksten de ønsker.

Vurdering av bygget/ skolens romfordeling (Åsen fikk også nytt inneklimaanle gg/ ferdigstilt host

2020/ sa hva står igjen av vedl.hold av nær 8,5 mill?) Innhold og lerem ulighe ter/re sultat er er ved

Åsen skole beviselig veldig bra sammen med både et st abilt elevtall og innbyggertall over mange år.

Samt idig er det flott e uteområder og mange akt ivit eter i og ved skolen. Hva som vekt legges ved

skolenedleggelse hvis ikke dett e har betydning, er det god grunn til a still e spørsmål ved.

Et mangfold i kommunen og valgfr ihet for hvor familier vil bosett e seg må priorit eres.

Åsen skole ligger ett er en trafikkert veg sier W SP

Det er rikt ig, men her er det rett og oversikt lig st rekning med busslommer på begge sider av veien og

to fotgjengeroverganger fra gang- og sykkelvegen. Fagernes ligger ett er samme veg og har i t illegg

fjellt rafikken t il og fra Ljøsheim, og Mesnali har økt t rafikk fra Lillehammer/ Brøtt um/ Lismarka t il og

fra Sjusjøen, noe som ikke er bemerket fra WSP.

En kirke lang fra sent rum

Kirka ligger i gangavst and fra skolen, for 2 km er ikke langt . En fin kirke med minner fra krigens dager,

og som har stor betydning for mange i både sorg og glede.

Lite møteplasser og et dødt sentrum sier W SP

Det er møteplasser på/ ved skolens ut eområde med ballbinge, klat retat iv, husker, sandkasser og

akebakker i t illegg t il bruk av idrett slagets uteområde med stor fot ballbane, skøytebane,

skateboard rampe og skist adion. Ellers er det skiløyper, lysløype og t urløyper, og i gangavst and ikke

minst badeplassen og« Naeralife» pa sommert id. Selvfølgelig også Åsheim Samfunnshus, klubbhus,

gapahuker, Matstasjon Åsmarka, Åsli Ridesenter, Åsheim Skytterlag anlegg og utsiktsplassen

v/ Mj lkerampa der t urist er og andre ofte tar en stopp.

Utenom skolet id har vi et særdeles akt ivt idrett slag som samler mange t il lek, organisert fot ball,

skit rening, t rening, lysløyperenn, terrengløp o.l. I den sammenheng kan også nevnes Rask 4H,

Sj usjøen Husky Tours med over 100 hunder (åpen kennel som ligger sent rumsnært i sm arka), og

som driver med hundekjøring året rundt . De arrangerer også andre nat uropplevelser rundt om på

Sj usjøen og i Åstadalen. Vi har også t ilgang t il bane for leirdueskyt ing og motorcross i nærheten.

Legger vekt på butikk og bedrift er nær sentrum

WSP bemerker at Kvarberg's bedrift ligger langt unna sent rum, men den ligger da virkelig fint t il nord

for sent rum, og må ses som en fordel for a unnga t rafikk/ tungt ransport i og ved skolens område.

Lokaliseringen har da vitt erlig ingen negat iv betydning for a drifte en god skole.

Konsekvenser ved nedlegging

Oppfordrer dere polit ikere t il a lese innspillet fra skoleskyssgruppa i Nordre Ringsaker Samvirkelag

ny e.



Det vil få store konsekvenser om Åsen skole legges ned. Barna kommer t il a matte kjores/hent es pa

barnehage og SFO, og barneforeldrene i Åsmarkas har sine arbeidsplasser spredt rundt om i hele

Mjosregionen . Eksempelvis om et barn må skysses t il Brøttum hver dag = 17 km x 2 x 190 skoledager

v il i løpet av et sko leår ut gjøre minimum 6460 km  i  året . Bruker Brøtt um som eksempel, da det er

innlysende at Brøt tum og Moelv v il være de mest nat urlige stedene for mange ifbm kjri ng t il/fra sitt

arbeidssted. Ingen vil t a omvegen opp om Mesnali. Med den unødvendige risikoen, økonomiske

belastningen og det ekst ra t idsforbruket det uansett medf ører, så kan flytt ing bli eneste

valgmulighet . Trenden er også at når sko le/ SFO ned legges, så går barnehagen med i samme slengen,

og etter hvert forsvinner alle de gode og samlende akt ivit et st i lbudene bygda har i dag.

Tenk helse-, milj o-, t rygghet -, sikkerhet og psykisk belastnin g. La de som ons ker en valgmul ighet for

seg og sine mellom små- og st or-skoler beholde denne valgmuligheten. For videre ut vikling som

kommunen vil ha t rengs tomter og posit iv omtale om bygdene i nordre, og at Åsmarka er et ønsket

sted abo viser jo bare at her selges husene som bli lagt ut for salg oft e dagen et ter visning. Det er nå

blitt en t rend at f lere eldre f ra rundt om i bygdene velger aselge og kjøpe seg lett stelte leiligheter i

bysent ra. Vår bygd har yngst alderssammensett ing i Nordre, mao ingen forgubbing.

Polit ikere, legg t i l side tunnelsynet og t enk visj onært for Norges største landbrukskommune. Sørg for

en rettferdig fordelingspolit ikk og st yrk det mangfo ldet som Ringsaker har abyr på.

Bevar Åsen skole som er et godt oppvekstsenter !

Åsmarka, 8. august 2021

Berit S Hi by



Innspill til hri ngen skolesaken fra eldrebo ligene i Lismarka.

Vi er skuffet over ikke bli nevnt i wsp rapporten, da de selv skriver at det er vikt ig for et tett sted a
ha t ilbud fra vugge t il grav. Noe vi mener Lismarka har.

Vi lurer på om polit ikerne vet hvor mye glede vi på eldreboligene har av skolen i Lismarka. Vi har fått
være med på akt ivitet de har på skolen, og når det er salgsmesse blir vi invitert og også på andre
arrangementer. Vi har også vært med astri kket og bakt sammen med skolebarna.

Disse eldreboligene ble bygget i 1995. Det er 7 boliger som eies av en egen st iftelsen. Røde kors
Lismarka og Brøtt um, Lions, Lismarka blindeforening, Pensjonist foreningen er blant annet med i
st iftelsen.

Det har allt id vært fullt opp, og det står folk på liste for akun ne bo i boligene. Det te mener vi også
har sammenheng med at skolen er i nærhet en av disse boligene, som gjør at vi automatisk blir med
på ulike akt iviteter sammen med skolebarna. Vi mener skolen er «limet » i bygda som gjør at vi eldre
kan være sammen med de yngre og vise versa. Vi t rives veldig godt med det.

Før j ul er det avslutning på eldret reffen, og der er allt id skolebarna og underholder oss. Småklassene
synger og underholder og det avsluttes allt id med Lucia av de større elevene.

Eldreboligene var t idligere med og hadde ansvaret for blomst erpynt ingen og holde møt eplassen i
nærheten av boligene i orden. Skolebarna var med og tegnet hvordan denne skulle se ut når denne
ble bygget . Vi bruker den mye og ser også at barna har glede av den. Dett e er en vikt ig møteplass for
oss på eldreboligene og det betyr enormt mye at det er liv og røre der med barn i alle aldre. Vi er
redd dette forsvinner om skolen blir borte. Dett e vil gjøre veldig vondt, også på barnas vegne som
ikke får være i nærmiljøet sitt, og vi mister muligheten til avaere en del av dett e som vi i dag har rett
utenfor d ra var.

Vi håper skolen består både for de eldre og de yngres del. I Lismarka er det muligheter for abo som
både ung og gammel og det er et akt ivt nærmiljø som alle har stor glede av. Dett e mener vi er pga
skolen som holder det hele sammen. Ta vare på dett e som fungerer så godt .

Representant for eldreboligene ,/_

ha@El li s a
Alma Fellungstad

Scanned w it h CamScanner
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Post mott ak Ringsaker kommune

Høringsinnspill skolest rukt ur nordre Ringsaker

Høringsuttalelse fra Lismarka skilag - skolestruktur i nordre Ringsaker

Vi i styret i Lismarka skilag vil med dette uttrykke vår bekymring angående den pågående

skolestruktursaken i kommunen. Vi har lest Ringsaker idrettsråd sitt innspill og stiller oss bak

denne.

Lismarka skilag sine aktiviteter er i stor grad avhengig av skolen til våre aktiviteter.

Barneidrett foregår stort sett i gymsalen med alt utstyr tilgjengelig, og når vi arrangerer

lysløyperenn bruker vi vann fra skolen og deltagerne har tilgang til skolens toaletter. I t illegg

til dette ligger andre fasiliteter som skilaget bruker på skolens/kommunens grunn: Klubbhus,

fotballbane, ballbinge og skøytebane.
Hva vil skj e med disse og hvordan vi eventuelt skal kunne fortsette med våre aktiviteter uten

tilgang til dette vet vi ikke.

Aktivitetene våre er populære, og et flertall av barna i bygda er med enten på barneidrett,

lysløyperenn og mange er med på begge deler. For mange er det gangavstand til aktivitetene,

noe foreldrene ( og miljøet) setter pris på.
Det blir også en bekymring for om frafallet hos oss blir stort ved skolenedleggelse, da mange

barn da vil onske adelta på aktiviteter sammen med barna de går på skole sammen med, og

det vil bli mer naturlig for foresatte aengasj ere seg der enn her. Vi er avhengig av

medlemmer og engasjerte foreldre for drift av skilaget, og er derfor bekymret for fremtiden

dersom skolen skulle bli lagt ned.

-styret
Lismarka skilag



Åsmarka Bygdekvinnelag

v/ Leder Anne Margaret Hauge

Moelv 7. august 2021

HØRINGSUTTALELSE fra Åsmarka bygdekvinnelag - Skolestruktur Nordre Ringsaker.

Laget ble etablert i 1972. Laget har allt id hatt en akt iv rolle inn mot Åsen skole og har vært en

samarbeidspart ner både i form av egne init iat iv overfor skolen og på forespørsel fra skolen spesielt

de siste årene.

Ulike akt ivit eter som har blitt gj ennomført de siste årene:

• Akt ivitet sdag med fokus på t radisj onsmat med medvirkning av elever på bestemte t rinn,

t ilberedning, pådekking og bespisning for samt lige elever og skolens ansatt e.

Økonomisk støtt e fra Norges Bygdekvinnelag som ledd i en landsomfatt ende satsing på

kunnskap om t radisjonsmat i skolen.

• Akt ivitet sdag med fokus på:

A ) t radisjonsmat for spesielt interesserte elever som ledd i en akt ivit et suke i skolens regi.

Utgift ene ble dekket av laget .

B) formingsoppgave var en del av opplegget .

Opplegget kom i st and ett er forespørsel fra skolen basert på t idligere års erfaringer.

• Akt ivitet med elever fra SFO: Lompebaking.

Utgift ene ble dekket av midler innvilget av Norges Bygdekvinnelag (se over)

Felles i alle akt ivit etene har vært å formidle kunnskaper om innholdet , skape kontakt mellom elever

og medlemmer i laget (eldre generasjoner som bor i bygda), formi d le kunnskaper om bygda før og nå

og svare på undrende spørsmål i dialogen. Vi har gj ennom dialogen med skolens lærere og ledelse

vært oppt att av å skape gode læringsarenaer for elevene.

Det har vært en suksessfakt or å ha besøk av utenforstående, noe elevene har selv utt rykt .

Åsmarka Bygdekvinnelag n sker ave re en aktiv samarbeidspart ner for Åsen skole framover.



Sak 47 / 2021 Høringsinnspill skolest ruktur Nordre Ringsaker

Fra: FAU ved Fossen skole

Til

Vedlegg 1: Rapport Konsekvensut redning Skolest ruktur Nordre Ringsaker, og

Vedlegg 2.2: Skolest rukt ur i Nordre Ringsaker

Oppsummering

Den posit ive ut viklingen i sykehussaken gjør at det er knyt t et stor usikkerhet rundt behovet for

ant all skoleplasser i Moelv i et 10-arsperspekt iv.

Fossen FAU mener at Fossen skole må vurderes som en bydelsskole i skolest rukturen i Moelv,

ikke som en del av bygdeskoledebatt en.

Moelv er, i likhet med Brumunddal, en by der foreldre bør ha muligheten til a velge mellom t o

forskjellige skolemiljø. Det t e er spesielt vikt ig for barn som har ut fordringer med a passe inn i et

skolemilj - uavh engig av skolens størrelse.

Fossen skole er, som del av Moelv og Fossen skoler, allerede en del av et st ort kompet ansemilj ø.

Konsekvensut redningen fra W SP som informasjonskilde i skolest ruktursaken

FAU ved Fossen skole er godt fornøyd med prosessen som ledet frem t il rapport en. Vi ønsker allikevel

a belyse noen vikt ige forhold både knytt et t il selve rapporten og rapport en som kilde t il informasjon i

skolest rukt ursaken.

Rapporten varierer f ra a vaere svært sikker i sine konklusj oner t il a beskrive stor usikkerhet rundt

sent rale problemst illinger. Et eksempel på en påst and som oppleves som bast ant , er at dagens

skolest rukt ur blir vurdert som svært svak sammenlignet med rapportens alt ernat iv 2, der kun en

skole blir bevart " . Da det te er en konklusj on for alle skolene samlet , gar vi ikke det aljert inn pa hvert

vurderingskrit erium, men at dagens skolest rukt ur blir vurdert t il laveste vurdering sniv a (0) pa 7 av 12

krit erier håper vi verken kommuneadminist rasj onen eller kommunepolit ikerne kan si seg enige i.

Fossen FAU kj enner seg ikke igjen i denne konklusjonen.

I motset ning t il de mer bast ant e påst andene i konsekvensut redningen beskrives også stor usikkerhet

om t emaer som er helt sent rale. I punktet om befolkningsutvikling beskrives naturlig nok ulike

alt ernativ er for befolkning sutvikling i Ringsaker"). Det star f or eksempel f lgende: «Det er imidle rt id

vikti g a vaere klar over at alle framskrivningene er basert på forut set ninger knytt et t il demografi, og

at lokale og regionale forhold som påvirker folks at ferd og lokaliseringsbeslut ninger ikke er

modellert » (egen ut heving). Helseminist erens beslut ning om sykehusplassering i Moelv ble t at t ett er

konsekvensut redningen var f erdigst ilt . Hvilke effekt er sykehuset vil ha for befolkningsvekst en i Moelv

har blitt enda mer usikkert enn fremst ilt i konsekvensut redningen. Fossen FAU mener at det er for

st or usikkerhet knytt et t il befolkningsutviklingen i Moelv t il å t a en endelig beslutning om

skolest rukt uren i M oelv i 2021.



Fossen skole  -  en bydelsskole i Moelv

Fossen FAU er overrasket over at Fossen skole kun består i t o av alt ernat ivene i WSP sin

ko nsekvensut redning. Vi har st or fo rst åelse for at det må være minst en skole i Nordre Ringsaker,

samt idig mener vi at det er vikt ig for innbyggerne i en by i vekst og ut vikl ing akunne velge mellom et

l it e og et st ort skolemilj - f or vekst en kommer.

Det er mange forhold som må tas i bet rakt ning når skolest rukt uren skal d iskuteres for Moelv. Vi

nevner noen vi mener er vikt ige:

Den fremt idige skolest rukt uren må planlegges med et langsikt ig perspekt iv . I Moelv er det

flere større boligområder under planlegging og på Fossen alene er det 90 mål som er regulert

t il boligformål. I kommuneadminist rasjonens saksut redning er det anslått 770 nye boenhet er

og 240 nye barn hv is alle planlagte ut byggingsprosjekt er frem mot 2030 gjennomføres 31•

Dett e t ilsvarer eksempelvis at det v il t i lkomme 100 barn om 40 % av ut byggingsprosjekt ene

gjennomføres.

I kommuneadminist rasj onens beregning av elevkapasit et i M oelvområdet nevnes Gaupen

skole som «en akt uell naerskole for elever i M oelv omradet » , Gaupen er ikke et reelt

skolealt ernat iv for M oelv da fo lk som boset ter seg sent rumsnært f orvent er aha et

skolet ilbud i umiddelbar nærhet .

Moelv har i dag en sko le organisert i t o skolebygg. WSP skr iver «St @rre skoler har et bed re

ut gangspunkt fo r å drive med syst emat isk kompet anseutv ikling av pedagogisk

kompet anseutvikling av pedagogisk person ale»" . Vi mener dagens organisering av Moelv og

Fossen skoler er god.

FAUene ved M oelv og Fossen skoler er enige om at det er svært uheldig å t ilføre f lere elever

t i l uteområdet ved Moelv Skole. Dett e handler både om området s st ørrelse og muligheten

fo r astimul ere t il akt iv itet , spesielt fo r de minst e barna.

I Brumunddal er det 3 sent rumsskoler der elevtallet per skole var ierer fra ca 150 t il 570 (vi ser bort

f ra Kirkek ret sen som ikke ligger i umiddelbar naerhet ti l sent rum)" . Alts kan foreldre i Brumunddal

fo ret a akt ive valg av skolemilj ø og -starr else for sine barn så lenge det er plass på det enkelt e

klasset rinn. Den muligheten mener vi også M oelv bør ha.

Økonomi

Vi ønsker å fremheve noen økonomiske forhold presentert av WSP som v i mener kan påvirke

beslut ningsgrunnlaget for kommunestyrerepresent antene.

I WSPs konsekvensut redning er det satt opp ved likeho ldskost nader for alle skolene i

perioden 2020-2023 bort sett fr a Fagernes. Det er i ut redningen heller ikke oppgitt

leiekost nader ved samme skole. Denne informasj onen fi nnes i saksut redningen fra

kommuneadmi nist rasj on en%),

I beskrivelsen av alt ernat iv l a (oppre t t hold e M essenlia, Fagernes og Fossen) i

konsekvensut redningen st år det at vedlikeholdsett erslepet med det te alt ernat ivet vil være

rundt 20 million er?l. Vedlikeholdset terslepet oppgis i t abellform t il ave re vesent lig lavere -
5,8 millioner (be løpet er ikke inkludert ikke-o ppgitt vedlikehold på Fagernes).

WSP kommenterer at det , i lys av sykehussaken, kan være akt uelt aut rede et ablering av en

fullverdig barnesko le paFossen pa mellomlang sikt "" og at vedlikeholdsbeho vet ved Fossen

sko le «...br ses i samme nheng med fremtidsbildet i M oelv' ' , Vi vet ogsa at det er



mulighet er for et påbygg i for lengelsen av dagens bygningskropp ved Moelv Skole. I et

t idsperspekt iv pa 10-20 ar er Fossen FAU sikre på at den beste økonomiske løsningen for

Ringsaker kommune v il være å gjennomføre vedlikehold på eksisterende bygningsmasse mot

for å gjennomføre store invester inger i form av ut bygging ved Moelv skole eller en event uell

reetablering av Fossen skole.

Den gode start en på Fossen

De pedagogiske ressursene, ut eområdet og Fossen skoles størrelse gir svært gode forutset ninger fo r
a ivareta barn fra hele M oelvområdet . Det virker a ve re bred enighet i skolest rukturdebatt en om at
ikke alle barn passer på st ore skoler og ikke alle passer på små. Noen grupper v il absolut t ha fordeler
av a ga på en mindre skole, v i t enker da spesielt på sårbare barn, barn som har ekst ra
oppfølgingsbehov og akt ive elever som har behov for fysisk utfoldelse som ut eområdet på Fossen

kan t ilby .

Fossen FAU er klar over at forskningen ikke gir noe entydig svar på hva som er best av en lit en eller
en stor skole, men v i mener at skole- og klassestørrelse er en vikt ig faktor i barnas st art på
skolehverdagen. Vi støtt er oss t il Utdanningsforbundets samling av forskningsresult ater knytt et t il
klassestørrelser som t rekker frem at fordelene med små klasser er at det gir størst ut byt te for barn
av foreldre med lav utdanning og at det har mest påvirkning på de faglig svakeste 121•

Fossen skole gir en god st art på sko lehverdagen for de m inste barna - med t rygg sko levei, et
st imulerende uteområde og st abile læringsressurser som dekker alle kompet ansekrav og som

kjenner alle barna.

Moelv 08.08.2021

Fossen FAU



Høringsinnspill t il konsekvensut redning av skolest rukt uren i Nordre Ringsaker

Rask 4H er en barne- og ungdomsorganisasjon og en av de eldst e 4H klubbene i Ringsaker,

st ift et i 28.04.1948. Vi n sker a komme med høringsinnspill t il konsekvensut redningen av

skolest rukt uren da vi mener det har blitt lit e fokus på vikt igheten av lag og foreningers

betydning for bygdene og deres t ilknyt ning t il skolen.

Rask 4H hører t il i Åsmarka og vår klubb har hovedbase ved Åsen skole. Klubben har ligget

nede 2 korte perioder, men kan i år feire 69 år med akt ivit et . Våre medlemmer er mellom

10-19 ar og organisasj onens mott o er «a laere ved a gj re det ». Klubben drift es av et styre av

ungdommer og har voksne som rådgivere. Norske 4H er en livsnøyt ral barne- og

ungdomsorganisasjon der medlemmene hvert år skal fordype seg i et prosjekt . Tidligere var

det mye fokus på t radisjonelle husfl id og landbruksoppgaver, noen klubber i Norge har det te

fort satt , men vi har de sist e årene fors@kt a gjore noen endringer.

Vi har 1 medlemsmøt e hver måned hvor vi gjør ulike akt ivit et er. I vinterhalvåret har vi oft e

benytt et Åsen skoles gymsal, klasserom og kjøkken t il ulike akt iviter. Vi har f.eks fokus på

mat , fysisk akt ivit et med mye lek og organisasjonsarbeid. Turer i nærområdet har vært veldig

populært . Dvs området fra Sør-Mesna t il Næra. Vi har overnatt et på høygulvet og vært med

på lamming, overnat t et i en gammel tømmerkoie og vært med på sauesanking og overnatt et

i hengekøyer. Vi har som organisasjon t att hele bygda i bruk og møt es på ulike møteplasser

t ilknytt et våre akt ivit eter. I helga har en gjeng 4Here overnatt et i lavvo ved Næra og hatt

besøk av Redningsselskapet og lært om livredning i vann.

Det arrangeres Fylkesleir hvert år der vi har hatt st or delt akelse fram t il nedst engning av

samfunnet våren 2020. Som fordypningsprosj ekt de sist e årene har vi fors@kt a ha fokus på

fellesprosjekt . Vi har 2 år brukt ei helg pa a ga «Åsmarka på kryss og tvers». Da har vi blitt

kj ent med bygda, møtt folk som har fort alt lokalhistorie, vært på besøk i avst engt e hus og

besøkt låver med ny akt ivit et . Vi har hatt grupper med fokus på volleyball, vi har forsøkt oss

på t akkebakst , vi har lagd ratt kj elker av gamle sparker og lagd nye t ing av emballasj e. 2019

bygde en gruppe av våre medlemmer ny gapahuk i Åsmarka. Den benytt es av barneskolen

når de har ut edager og av alle som er ut e og går på t ur. Vi ønsker at våre ungdommer skal bli

samfunnsengasjerte og nysgjerrige 4Here som t ør å prøve akt ivit et er de ikke har gjort før og

ut forske nye t ing i felleskap med andre.

Medlemst allet har gått litt opp og ned. Vårt rekrut eringsområde er Åsen skole der elevtallet

de siste årene har vært rundt 60 elever.

I 2017 arrangerte Rask 4H leir for 450 ungdommer og voksenledere fra hele Hedmark. Leiren

brukt e vi to år pa a planle gge. Dett e var andre gang det ble arrangert 4H leir i Åsmarka.

Først e gang var i 1981.

Bak arrangement et st o ei hel bygd og mange dugnadst imer. Leirområdet var området rundt

Åsen skole, forsamlingslokalet Åsheim, fot ballbana og et jorde i t ilknyt ning t il området . AIie

leirdelt akerne bodde i t elt / lavvoer. Både skole og forsamlingslokale var avgjørende for å få

gjennomført arrangement et . Hovedkomit een besto av voksne og 2 av våre medlemmer.

Rest en av medlemmene delt ok akt ivt i gj ennomføringen av leiren.



4H leiren ble et svært vellykket arrangement . I ett erkant av leiren hadde klubben over 60

medlemmer mellom 10- 19 ar.Et svært stort medlemstall i ei lit a bygd som Åsmarka.

Medlemst allet har vært litt dalende det sist e året . Vi har hatt en stor gruppe som har

avslutt et etter 7 års medlemskap og Covid -19 perioden har vært krevende da vi har

medlemmer med stor aldersspredning. Vi har nå ca. 40 medlemmer.

Grunnen t il vårt høye medlemst all t ror vi er fordi vi har satset på fellesakt iviteter på t vers av

alder og int eresser. Ungene som gar/h ar gatt ved Åsen skole kjenner hverandre godt . De har

gjennom skolen prakt isert aldersblandede grupper og dett e har vi kunne videreføre i våre

akt ivit eter i 4H. Vi har hatt st ort fokus pa a ha sosiale akt iviteter der det har vært rom for alle

og t rygt aprove nye t ing.

Rask 4H er bekymret for rekruteringen t il vår organisasjon dersom Åsen skole blir nedlagt og

ungene blir flyt t et t il andre skoler. Vi mener det er viktig aha et mangfold av organisasjoner

og sosiale møteplasser der barn og unge kan møt es på tvers av alder og int eresser. Vi tenker

at lokal t ilknytning har vært med agjort at vi har fått mye posit iv st øtt e fra voksne som ikke

har egne barn i organisasjonen.

Rask 4H mener det er vikt ig afokusere på hvilke muligheter som ligger i området rundt Åsen

skole og sambruk mellom Åsheim forsamlingslokale og Åsmarka Idrett slag. Vi vurderer at det

er få områder i Nordre Ringsaker der det er mulighet for st ørre arrangement både innen

idrett og andre kult urakt ivitet er.

Med hilsen Rask 4H v. Styret og Rådgivere

Åsmarka 08.08.21

Anna Jesnes, Frida Rogne Kvarberg, Oliver Kvarberg og Renate Fjeld.
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Innspill til høring-Skolestruktur i Nordre Ringsaker August 2021

Vi vil vise t il figur 22 i WSP-rapport «Konsekvensut redning Skolest rukt ur Nordre Ringsaker.

Alternat iv 2 (bevaring av kun Messen lia skole) får 68 poeng.

Alt ernat iv l b (bevaring av Messenlia og Fagernes) får 60 poeng.

Alt ernat iv l b, Næroset sammen med Mesnali, er det eneste som får full skår på to viktige punkter :

Alt ernat ivet fremmer lokalsamfunn med gunst ig plassering i forhold t il eksisterende og

forventede arbeidsplasser i regionen.

Alternat ivet fremmer kompakt og aldersvennlig stedsutvikling.
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Figur 22: I f iguren fremstilles hvert enkelt evalueringskriterium for hver av alternativene som er beskrevet.

Disse to punktene framhever nettopp potensialet som ligger i Næroset og Fagernes skole som er

vikt ig å ha i t ankene når planene for M oelv med omegn skal legges for framt iden. I forbindelse med

bygging av nytt Mjøssj ukehus i Moelv, er det forventet en betydelig t ilflytt ing t il området, med

Innlandets potensielt største arbeidsplass i nærhet en. Et nytt sj ukehus vil generere behov for boliger,

både i anleggsperioden og senere. Med dagens pandemi, så viser det seg at f lere ønsker å bo mer

landlig og ha hjemmekontor, og da kan Næroset med Fagernes skole være att rakt ivt for flere

innflytt ere i etableringsfasen.

Næroset har mange unike kvalit eter som lokalsamfunn:

1. Kompakt sent rum med korte avstander: but ikk, skole, barnehage, forsamlingslokale/ kafe,

båt havn, parker etc.



2. Sent rumsnært boligfelt (Nærværsverden) med att rakt ive nye boliger

3. Mange mot ep lasser, f.eks . Harby Landhandleri, Naervang forsamlingslokale og kafe,

Trollparken, 4H-y a med griller og paviljong

4. Sent ral beliggenhet midt mellom Hamar, Lillehammer og Gjovik (Mjossj ukehus)

5. Buss t/r Moelv som knutepunkt mellom Mjøsbyene

6. Mangfoldig og r ikt næringsliv som sysselsett er ca 250 personer

7. Idrett sanlegg etc.: Fagernes gymsal og ballbinge, Amblisberget skianlegg (nyby gd 2020),

Brufoss fotballbane (nytt klubbhus 20 19), Helsevegen, båt havna med sandvolleyballbane,

gapahuker, 2 t urkoier i regi Moelvmarkas venner

Konsekvenser hvis skolen legges ned:

1. Flere elever blir avhengig av skoleskyss, som går utover kvalitetst id med familien, folkehelse

og milju tslipp.

2. Fordeler med barnehage/ skole vegg-i-vegg i et «oppvekstsent er» forsvinner (mjuk overgang

for 1.klassinger}

3. Dugnadsånden forsvinner eller blir drast isk redusert . I Næroset har det vært en formidabel

dugnadsvilje knytt et opp t il skolen med Lucky Næroset, mye grat is jobb for kommunen som

aldri hadde skjedd i sent rale st røk. Samholdet rundt Fagernes skole har bidratt t il mye større

verdiskapning enn det går an afatt e, f. eks. bygging av flere km gangveg, båt havn, ballbinge,

gapahuker, 4H-oy, t rollpark osv.

4. Idrettslaget vil åpenbart slite med rekrutter inga t il ulike grupper, da mange n sker avaere

sammen med klassekamerater på frit idsakt iviteter, og det te blir sent ralisert . Lavterskelt ilbud

forsvinner først, som er særlig uheldig for svake grupper. De ivrigste foreldrene vil følge opp

akt iviteter selv om avst andene øker, men det er fare for at mange fa ller fra når det lokale

t ilbudet forsvinner.

5. Mye av det sosiale rundt skolen som binder både elever og voksne i bygda sammen

forsvinner.

6. Idrettshallen og en kult urarena i bygda forsvinner sannsynligvis (gymsalen på skolen)

Fagernes skole har ikke fått ut løp for sitt pot ensiale av flere årsaker, bl.a.:

1. Nedleggingsspøkelset som har hengt over skolen i mange år har bremset t ilf lytt ing av

barnefamilier og generasjonsskiftet som er på gang.

2. Tidvis dårlig ledelse: omplassert rektor, rekt or fordelt på 4 skoler, gjennomt rekk i

rekt orst illingen, manglende satsing fra skoleeier (t rusler om nedleggelse)

I 2016 ble det i Fagernes skole inv estert 12 mill. i riv ing, infrast ruktur, grunnarbeider, uteområder og

ny gymsal. Alt er klart for et permanent skolebygg, med ganske ny barnehage som nabo.

M odulskolen kan enkelt og billig utvides med en etasj e for økt kapasitet, og vil kreve minimalt

vedlikehold i mange år framover.

Fagernes har hist orisk hatt oppt il 120 elever, så med et pågående generasj onsskifte har bygda

st o rt potensiale for ahuse mange barnefamilier. Nest en alle husene står j o her fortsatt. I hht. kap

8.2.10 i rapporten forventes det også befolkningsvekst i Næroset framover. Når det i kap. 9.3.2

nevnes at det lokale engasj ementet i Næroset histor isk har vært sterkt , og at en nedleggelse

derfor ikke vil svekke lo kalsamfunnet, mener vi det er asnu argument ene helt på hodet. Det



lokale engasjementet er sterkt nett opp på grunn av sko lens eksistens, og vi l raskt avta hvis limet i

bygda forsvinner.

Fagernes skole har eksistert i over 125 år, og hvis den blir lagt ned nå, så b lir den ikke bygd opp

igjen de neste 125 åra. Dette er ikke reversibelt, og vi håper po lit ikerne nå ser vikt ig heten av sine

beslut ninger mer enn 4 år fram i t id.

Lucky-Næroset ble st ift et i 1999 og har b litt et kjent varemer ke for bygda. Den enorme
dugnadskraften og innsatsv ilj en som Lucky Næroset har ut løst i kampen for skolen og bygda kan ikke

undervurderes, og hadde ikke oppstått uten samholdet rundt skolen. Sko len er det sent rale

møtepunktet, en ident itetsskaper og inkluderingsarena.

mvh

Styret i Bygdeutvalget i Næroset (Lucky-Næroset)



Høringsinnspill fra Falken 4H

Som en akt iv 4H klubb i Næroset , ser vi en meget stor betydning av aha en skole å kunne bruke t il

våre møter og samlinger. Med en størrelse på i underkant av 20 barn, er vi avhengig av akunne ha et

t ilholdssted. Til mange arrangementer er skolen et godt sted å bruke. Der er ungene kjente og t rygge,

og det er mye der som vi som klubb drar nytt e av. For eksempel bakedag og godterilaging,

skolekjøkkenet er et egnet sted for slikt . Og t il høstfester med utdeling av merker, ut st illinger,

kakesalg og underholdning. Til framvisning av digitale oppgaver og bilder, er det utmerket abruke

skolens lokaler.

Med akunne låne skolens lokaler, klarer viaf t il et variert og utviklende 4 h år. Uten skolen, ser vi

det meget vanskelig akunne drive en 4 h klubb slik vi ønsker. Med begrensede midler, kan vi ikke leie

oss inn andre steder, skolen er for oss grat is abruke. Men ikke minst er det mulighetene hele bygget

gir oss, både klasserom, skolekjøkken og gymsal. En arena som gir økt læring og mest ring, også på

fr it iden.

Falken 4H er Hede marks lengst levende klubb, som ble st iftet i 1948. La skolen bestå, og vi lever

videre.

På vegne av Falken 4H,Ingunn Tolvstad
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Skolest rukt ur i Nordre Ringsaker

Hei j eg mener at Åsen skole må bevares av følgende grunner :
- Barnets beste, foreldre og ikke minst barna selv må selv kunne ha friheten til a kunne velge

hvilken skole de vil gå på. Dette er også det viktigste vi lærer på barnevern studiet . For mange

barn blir rett og slett miljøet for stort og klassene for store. Vi har selv fått en familie flytende

helt fra Danmark fordi de rett og slett ser at barnet trenger ett mindre klassemiljø. Nå
stortrives gutten og han får endelig oppleve den mestringen han fortj ener i livet.

- Er også opptatt av at vi må tenke langsiktig. Om 10-1 Sår så vil mye se annerledes ut i

Nordre Ringsaker. Storsjukehuset er sannsynligvis ferdig bygd og folk onsker a bosette seg i
nærheten av arbeidsplassen sin. Med 15minutter kj ørevei fra Åsmarka i vakre landlige

omgivelser så forstår j eg ikke at det ikke vil være en attraktiv plass a bo. Det er j o også

boligsalget her oppe også ett bevis på. De blir solgt veldig fort.

- Må heller ikke glemme idrettslaget her i Åsmarka som samler både Lismarka og Mesnali.

Om skolen blir lagt ned så frykter j eg for idrettslagets fremtid.

- skoleskyss er noe veldig mange har skrevet veldig mye om så skal ikke skrive så mye om

det. Bare konstatere at j eg er enig i alle argumentene, spesielt for de minste elevene som er
avhengig av SFO så vil det være en stor ekstra belastning for både foreldre og barn. Det vil

være såpass avgjørende for mange at de må vurdere flytting rett og slett for a fa kabalen  til  a

gå opp .

Som en konklusjon i mitt innlegg så er det Barnets beste som er det sentrale. Jeg kunne
skrevet veldig mye om dette, med gode kildehenvisninger, men j eg tenker at dette burde være

logisk for alle. Ingen barn er like og vi har alle ulike behov. Noen har ekstra behov for ro
rundt seg og andre trenger kanskje litt ekstra hjelp. Jeg tror ikke en stor skole klarer a

tilfredsstille disse viktige behovene selvom de sier at de gjør det. La Åsen skole bestå for

mangfoldet og barnas skyld!

Mvh

Thomas Ånerud

Få Outlook for Android



D. ksS

Høringsinnspill til skolestruktur i Nordre Ringsaker

Jeg skriver som ny tilflytter i Åsmarka. Jeg skriver på vegne af hele vores lille familie

på 3 personer mor, far og son (10 år og elev på Åsen skole).

Familien
Vi flyttede hit Septemb er 2020 og har ikke set os tilbake siden. Vi har funnet presis

hvad vi søkte , da vi drog fra Danmark mod Norge med Åsmarka som destination .

Frisk luft , bo på landet/i naturen, fantastiske muligheder for aktiviteter i natur både

sommer og vinter, et aktivt og rummeligt bygdeliv og ikke mindst den slags skole vi

sogte til vores son; en liten skole med et rummeligt og trygt miljø, både

læringsmæssigt og ikke minst socialt.

Vi har en søn som ikke trivedes på skole i Danmark , den danske model for

kommunale skoler er ca 22-28 elever pr klasse og I lære . Vi blev af skolen anbefalet

at søke mindre private skoler, da det er en kendsgerning, at de sidste mange års fokus

på sentralisering af skoler i Danmark har medført lukninger og sammenlægninger af

nesten alle små kommune skoler.

Vi har i vores søkning på egnede skoler søkt bevist etter et mindre, trygt og ikke

minst lokalt forankret skolemiljø.

Vi blev ligeledes anbefalet at søke skole som lå i nærhet til hjemmet for at undgå at

energi skulle brukes på skolebus/længere transport og SFO. På den måten kunne

vores søn møte op i skolen med fuld energi på batterierne til læring gjennom

skoledagen samt have overskud til fritidsaktiviteter eller socialt samvær på

ettermiddagen.

Skolen
Pa Asen skole har vores son funnet presis det han manglede pa skole i Danmark.

Skolen (både lærere og elever) har taget imot ham på så fin måte. Han er på meget

kort tid blevet veldig godt intergeret både socialt og fagligt. Dette takket være den

imodekommenhed, rummelighed , forståelse for det enkelte barns behov i læring og

sociale sammenhænge, der er udvist fra skolens side . Et skolemiljø med

forutsigbarhet , romslighet , trygghet og nærhet !!

Vi oplever at læringsmiljøet på Åsenskole er tilpas varieret med stort fokus på læring

både fagligt , fysisk og socialt. I tillegg er der stort fokus på at læringen kan foregå på

skolen såvel som i det omkringliggende miljø , sommer, vinter, høst og vår !!

Åsen skole er en barneskole. Barn på denne alder trenger ikke en lang skoledag i

store faglige læringsmiljøer. Det er tryghet og nærhet, der betyder noget. At lære de

basale faglige kunnskaber, men lige så viktigt at lære at fungere i sociale

relationer. . . .. på begge utviklings spor ser jeg, at barneskole eleven har behov for, at

det foregår et nært og trygt miljø . . . akkurat som det tilbydes på Åsenskole.



I det nære skolemiljø på Åsen skole , oplevede vi hurtigt, at de så viktige sociale
relationer opstod på kryds af klassetrin, såvel gjennom skoledagen som etter skole , på
gåveien hjem , spontane lekeavtaler eller bare hygge og eventyr sammen på gåturen
hjem. Ro og tryghed til på egen hånd uten foreldre planlegning av transport og faste
leke avtaler, at utvikle sociale relationer og kompetanser. Det er her de spæde skridt
til stor selvstændighed skabes, når ungerne selv finder sammen på gå ben eller sykkel
uten det hele går op i planlegning, logistik og forældre indblanden. Det kommer der
så rigeligt av, når ungerne forlater barneskolen, da har de på plass fundamentet til at
klare det.

I vår og sommer 2020 innen flytning fra DK undersøkte vi området i forhold til
skoler. Vi blev klar over debatten rundt skolestrukturen i området. Det fremgik ret
tydeligt at Fagernes og Fossen skole lå til nedlegging.
Vi fant frem til at Åsmarka hadde en særdeles god nærskole . Vi hørte om en skole
med fine resultater både fagligt og på trivsel , for lære som elev. Vi fant ligeledes frem
til at Åsen skole havde et høyt og stabilt elevtal for skolerne i området. Vi fandt ut av,
at der var familier på skolen med barn i flere aldre . Disse barn hadde hat samme lære
i de mindste klasser. Det viser at Åsen skole har en stabil lærestab. Et faktum der
vidner om en skole i høy trivsel, ellers kunne en bygdeskole ikke tiltrække lære fra
f .eks Lillehammer.
Vi flyttede hit og valgte naturligvis Åsenskole til fremtidig skole for vores søn . Vi var

ganske sikre og trygge ved dette valget.
Knap en måned etter ankomst i september 2020 , var det en helt annen situation , nu
stod vi overfor at yderste konsekvens kunne ve re nedleggning av samtlige
bygdeskoler eller blot bevarelse av 1. En meget overraskende og temmelig
sjokerende drejning av skolesaken.

Hvis vi voksne føler os sårbare og ikke i trivsel, da velger vi at soge mot trivsel og

miljøer, vi kan føle os trygge ved. Barn har ikke dette valg, det er familiens vigtigstc
opgave at tage ansvar for barnets trivsel og blant annet sikre, at barnet får muligheden
for at gjennomføre skolegangen uten store nederlag og mistrivsel. Dette kan for nogle

barn sikres på en skole med et stort miljø og for andre barn kan dette sikres på en
skole med et mindre miljø . Barn der sikres denne mulighet står stærkt i forhold til at
komme videre i livet på beste vis hvad enten vi taler arbejde eller familie. Det er så at
sige en god investering for samfunnet, at barn gjennomføre skoletiden med et godt

resultat , socialt som fagligt.
Familier kan ikke tage disse vigtige valg for barnet , hvis muligheten for at velge ikke
er til stede . Vi har mottaget veldig fin og professionel vejledning vedr. vores søns
trivsel og skolegang gjennom PPT og familievejledning i Ringsaker kommune. Her er



vi blevet forsikret om, at det var det rigtige valg , at velge en liten skole i nærmiljøet

til vores son.

Bygda
For os og ganske sikkert også for andre i Asmarka, har vi bevidst valgt at bo på

landet/ved bygda og ikke i by. Vi undres over, at der i WSP rapporten skrives så

meget om betydningen av møteplasser og hvordan Åsmarka ikke har møteplasser. . . ..

blot en veldig beferdet vei som føre igjennom et sted med få huse og en skole . Vi må

sige at Åsmarka har så meget mere end en beferdet hovedvei !! Ja skolen har vi

fremhevet. Os som velger at bo på bygda søker ikke nærhet til kafe, bibliotek og

butik, moteplasser er sa meget mere . I loypen sommer og vinter, bygdehus, idretts

lag , naboer og meget meget mere . På turen med hunden rundt fra Næra op rundt

bygda og tilbake, en meget fin moteplass! Barnefamilier og ungdom mote s ved

Steinshullet , her er stort fellesskap . Vi kan fortelle, at vi har flere spontane samtaler

og møter i lokal milj øet her i Åsmarka end , da vi boede i et tettsted i Danmark med

kafe, butikker og stor sammenlagt kommunal skole.

Akkurat idag har vi deltaket i samling med 4H ved Næra. Her møte vares søn flere

elever fra alle klassetrin på skolen som han kjenner, vi kjenner foreldrene på kryds og

tværs. Det kunne ganske vist have været meget anderledes om barnene var fordelt ut

på forskellige skoler i kommunen alt efter, hvad der kan passe på forældrenes

transport til/fra job . Da tror jeg ikke , lysten til at del take havde været så stor for barn

på den alder. Da ville forutsigbarheten , nærheten og trygheden være længere borte .

Sikke en møteplass, det er gull! !

Åsmarka har et aktivt idretts lag, flere barn i barneskole alder deltaker fx på

skitreningen , fordi de kjenner de andre deltakere fra skolen, det er nært på hjem, godt ,

trygt og aktivt samværd . Om skolen avvikles, vil de nære aktivitetstilbud ligeledes

avvikles . .. .. det bliver ganske enkelt ikke længere attraktivt, at have et fælleskab for

barn på barneskole alderen , når de ikke kjenner hinanden fra andre fælleskaber som

fx skolen nært hjem.

Det er helt naturligt , at barn i ungdomsskole alder søker mot større fellesskaper som

et større skilag eller et større fotballag . Her er de klar til at utvikle seg mere i sporten ,

deltaker i større turneringer mm . Det er ganske andre behov de yngre barn skal have

opfyldt og det opfylder de lokale idrettslag på perfekt vis.

Vi har i vores tid i Åsmarka lært et nyt begrep; dugnad. Oversat til dansk må det

blive frivilligbed, men dugnad er mere end blot at stå ved grillen til skitrenning. Vi er

overrasket over denne sterke fellesskabsand, der er på bygda, hvor utrolig meget som

skabes av frivillige krefter og dugnad . I Åsmarka har denne dugnad ånd skabt



skaterrampe , lekestativ på skolen , kjempefine turstier i skogen , sykkelsti , vedlikehold

av steinshullet , idretts anlegg og meget meget mere . I Danmark var kommunen blitt

stilt til ansvar for å ha disse ting til rådighet i et aktivt lokal samfunn . Men i bygderne

sikres mange av disse ting av lag og gjennom dugnad , det er meget unikt og viktigt at

bakke op om fra kommunens side . En av de ting som ikke kan sikres på bygda

gjennom dugnad og sterk fellesskabsand er en nær barneskole. Dog indgår denne

skole i det unikke økosystem pa bygda!! Den er så viktig i forhold til forankring i

bygda.

Fremtida
I familien har vi alle 3 et stort ønske om fortsat at bo her i Åsmarka, men frave r af en

liten nær barneskole vil være et kjempe minus. Tenker det er sådan for mange barne

familier !

Vi ser boliger til salg i Åsmarka bliver solgt fort og til en stigende pris. F.eks kunne

en byggetomt og bevarelse av skolen være årsagen til at en barnefamilie som os

vælger at blive på den skonne plet som bygden er.

Det er et kjempe aktiv for en kommune , at kunne tilbyde varierede og alsidige

muligheter for bosetning .

Nogen ønsker at bo i by, nogen ønsker at bo på land . Nogen familier har behov for at

barnet går på en liten skole og andre familier har barn, der kan trives på store skoler.

Med bevarelse av de nære barneskoler, har familierne muligheten for at velge. Denne

mulighet for at velge, gr en kommune meget attraktiv for barnefamilier i fremtida.

Fra alle kanter i både Norge og Danmark lytter det , at flere familier søker ut av

byerne, søker mot mere natur og en mere simpel hverdag, kanskje med hjemme

kontor for en foreldre og et arbejde i nærmiljøet for en anden foreldre . Dette kunne

f .ek s. være et scenarie for en familie som søker hertil kommunen . Det er ikke

urealistisk med øje for, at der kommer et stort hovedsykehus i Moelv.

Ringsaker kommune har så stort et område , der rummer alt fra by, fantastiske

naturområder og områder med landbruk .  Pas på det, værn om det, tro på

utviklingen av by og land hand i hand.

Både by og land bidra skatteinngang !! Da må begge steder næres av kommunen for at

leve , bevar som minimum nærskolen.

Med Åsmarkas smukke placering midt i naturressurser, de fine tomtemulighetene og

korte avstander til alle Mj sbyerne, er det et oplagt sted for bygdeutvikling.

Åsen skole ligger i midten om du arbeider mot Moelv/Brummundal/Hammar eller

mot Lillehammer kommune. Dette er veldig attraktivt og viktig at tenke på , om man

vil tiltrekke familier i den arbejdsdygtige alder som aktivt betaler til kommunekassen.

Efter mit kendskab til kommunen gjennom arbeide , er det mit inntrykk at flere eldre



søker byerne som fx Moelv i nærhet til butik, egnet eldre bolig mm, hvorimot flere

barne familier har andre ønsker om bosetning.

Vi er i en tid , hvor der er politisk fokus på , at mindske forskjelle på by og land, styrke

tilgang til yrkesfag , styrke lokal miljøer, sikre arbeite og velferd til alle.
Om Ringsaker kommune virkelig ønsker "by og land band i hand",  varierede og
alsidige muligheter for bosetning og arbeite , at holde bygde forsøpling for døren , da

må man arbeite med bygdeutvikling og ikke avvikling .
Lukning av Åsmarka skole vil skubbe til avvikling , avvikling av idrettslag og andre

kjempe fine lokale tilbud ! !
Derimot vil nye byggetomter, bevarelse av skolen , sykkelsti gjennom hele Åsmarka

vil være et kjempe skub til utvikling av bygda !!

For vores familie er det alt afgorende, at vores son kan fortsætte på Åsenskole som

barneskole ! Det er vores største ønske for 202 1.
Sjov nok var det største ønske for 2020 at flytte til Åsmarka og finne det vi ledte
efter . . . . Det fandt vi , tænk at være så heldige , at der fortsat finnes aktive , attraktive
bosteder i bygder til os der ikke trenger at bo i byer.
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Høringsinnspill skolest ruktur nordre Ringsaker

I den pågående skolest rukturdebatt en er «barnets beste» et sent ralt argument. Hva som ligger i

«barnets beste» er for øvrig åpent for t olkning, og brukes på begge sider av debatt en. Buss, t axi eller

gangavstand? Stor eller lit en klasse/ skole? Alt dett e spiller en vesent lig mindre rolle enn stabilit et og

t rygge rammer for å fremme psykisk helse og læring, både sosialt og faglig. Ut danningsforbundet

mener at det vikt igste vi skal t ilby barna er forut sigbarhet . Gjennom mange år har det ligget et

spøkelse over flere av skolene våre, noe som skaper ut rygghet for mange elever. Mange, både

lærere, foreldre og elever, er redde for amist e skolen sin. Dett e er også en forklaring på hvorfor

mange foresatt e har valgt aflyt te barnet sitt t il en annen skole. De ønsker st abilit et og t rygge

rammer for barnet sitt , og de ønsker ikke at de skal dras opp med rot a midt i et sko leløp.

Dere polit ikere skal nå bestemme om vi skal beholde en, t o eller alle skolene. Dere skal stemme over

en framt idig skolest rukt ur, en st rukt ur som kan stå seg i årene framover. Skape forut sigbare rammer

for den vikt igste ressursen vi har, nemlig barna. Uansett ut fall mener Utdanningsforbundet at

beslut ningst akerne må frede den st rukt uren dere lander på i mange år fram i t id. De skolene det

satses på; om det er en, t o eller alle fem, må få t id på seg. St rukt urdebatt en kan ikke komme igjen år

ett er år. Det tærer på de ansat te og det tærer på barn og foreldre.

Mange av medlemmer våre på de berørte enhet ene utt aler også at de f rykter for framt ida. Mange er

redde for amiste arbeidsplassen sin, flere har søkt på andre j obber. Trygge lærere har best

forut set ning for askape t rygge elever. Barna må vit e at skolen, medelever og ikke minst lærerne de

er t rygge på, er der nest e år. Lærerne, og andre ansatte, må vit e at arbeidsplassen, kollegene og

elevene de er så glade i er der neste år. Og året ett er. Og året ett er det . Både store og små fortj ener

forut sigbarhet , stabilit et og t rygge rammer. For agjent a oppfordringen t il beslut ningstakerne: Velg

en st rukt ur dere har t rua på i et langsikt ig perspekt iv, og sat s på den!

Mvh.

Utdanningsforbundet Ringsaker
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Fl g opp
Fullført

Utsett alt dett e t il de som har følelser, erfaringer og peiling , komme t il makten. Arbeiderpart iet

skjønner ikke fremt iden for bygdene . Dett e er en sak for fagfolk som klarer ase hva som er vikt igst

for familier og ikke minst barna. Det vikt igste vi har i livet . Fremt iden! Norge er et langst rakt land og

vi er helt avhengig av levende bygder. Vær så snill og innrømme at dere har gjort en stor feil og la

bygdene bestå!

Sendt fra min iPhone
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Post mott ak Ringsaker kommune

Høringsinnspill Skolest ruktur-saken i nordre Ringsaker

Hei
Ber om at det ett erfølgende legges inn som høringsinnspill i skolest rukt ursaken for nordre Ringsaker.

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

største bygdekommuner?

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

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

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

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

innbyggertallet-gatt-ned-ma-bruke-f ere-ressurser-pa-bygdene-vare/s/5- 18-
l 393362?fbcl.id=IwAR0JaOCwr6j4JjfW0Y JR7nhLndIJ8Julaw-
ZfrKOa6ibrzafzbNZRJd 5Wo).
I og for seg er det greit afa mistanken bekreftet, men også litt skremmende dersom det er

slike holdninger som her presenteres som er rådende.
Det framstår for meg som at de som er våre folkevalgte ledere og ansvarlige ikke har noen

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

planer for hvordan en bygdekommune som vår kan utvikles for abli en attraktiv boplass -
med stort spenn i valgmuligheter - enten du har urbane eller rurale preferanser. I stedet velger

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

aktiv politisk styring.
En kommune uten visj oner og mal - for hele befolkningen - er som en båt på åpent hav uten

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

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

kan gjelde hele kommunen.
Det vi trenger er en tydelig retning, målsetninger og kanskj e noen visj onære tanker:  hva vil

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

Mvh
Odd Arne S rlien Fauskerud
Lismarka
92 01 58 23



Åpent brev til kommunestyret fra innflytterne i Nordre-Ringsaker. 15.08.2020

Dett e brevet er forfatt et med hensikt agi perspekt ivet fra oss innflytt erne. Og vise hvilken ressurs

bygdene er for vekst og utvikling i Ringsaker. Men da gjelder det autvikle bygdene videre, ikke

avvikle skolene. Utviklingen koster kommunen minimalt , her er det dugnadsånd og init iat iv så det

holder. Men vi t renger st abilit et , t rygghet og det får vi dersom vi får beholde skolene våre.

Ringsaker er en nydelig kommune, det er vi alle enige om, det var derfor vi flytt et hit.

Vi pakket og forlot urbane st røk for en ny t ilværelse i landlige omgivelser. Og vi har aldri angret , men

nå er det mange som føler på usikkerhet.

Vi kom langveisfra, ikke på grunn av Mjs parken, flott e brygger eller skyskrapere i t re.

Vi kom fordi vi ønsket en landlig livsst il, ren luft , utsikt t il skog, vann og t urst ien rett utenfor døren. Vi

kom fordi vi ikke ønsker å bo urbant. Vi søkte oss t il et av de minst urbaniserte st røkene i Norge. For

du verden så vakkert det er her. I våre øyne er dett e Ringsakers største t rekkplaster. Hadde det vært

flere hus å kjøpe her oppe, hadde vi garantert vært en enda større gruppe.

(*Tot alt bor 18 692 innbyggere i spredt bebyggelse (2019) - mer enn i noen annen kommune i

landet. )

Flere av oss oppdaget Nordre Ringsaker på vei t il Sj usjøen, vi fant fantast iske perler som lokket med

bygdeskoler, fellesskap, dugnadsånd, idrettslag på dørstokken, natur og en akt iv livsst il. Det var

levende bygder med varme som lokket oss hit.

Tar dere fra oss skolene har vi snart bare naturen igj en.

Nett opp skolene er et vikt ig t rekkplaster. Her leker ungene sammen på tvers av årst rinn. De små

lærer fra de store, de store lærer å ta hensyn t il de små. Det fi nnes en form for støtt e, samhold og

utvikling som er store skoler sjeldent forunt . Det er ikke perfekt , noen fa ller utenfor, men det skj er på

store skoler også.

Vi ser de unike mulighetene disse skolene har: gruppesamarbeid på tvers av t rinn, uteundervisning

og svært god oppfølging av hver elev.

Vi sier ikke at dett e ikke skjer på store skoler, vi sier at dette fungerer unikt bra på bygdeskolene. Vi

vil ikke miste dem !

Noen av oss har valgt å bo her fordi de vet at barna hadde fa lt utenfor på store skoler. På

bygdeskolen blomst rer de. Mobbing, utestenging og ellers negat ive t ing blir oppdaget raskere på små

skoler enn på store. Noen mener det kan være vanskelig afi nne venner i små klasser, men nett opp

derfor er det så fi nt at elevene leker med hverandre på tvers av t rinn. Det skj er sjeldnere på st ore

skoler. Det er et t ett ere miljø blant elevene, bedre kontakt mellom elever og lærere, samt at

foreldrene også kommer t et tere på. AIie barn blir sett , og de blir sett av mange. Argumentet om at

skolene ikke har høy nok pedagogisk kvalit et , st iller vi oss undrende t il. Ingen av oss har opplevd at

det er et problem.

Det avaere få er ikke en sårbarhet , det er en styrke. Da er det lett ere å ha toleranse for at vi er

forskj el lige og hvert individ t eller mer. AIie her har prøvd storsamfunnet , men funnet ut at det er de

små kåra som gir oss og barna våre den t rygghet en og samhørighet en vi t renger for et godt liv.



Å få lov til ag på skole i nærmiljøet gir t ilhørighet t il og stolt het for plassen du kommer fra. Visst er

vi alle st olte over a bo i Ringsaker, men for unga er det det nære som t eller. Det er her i nærmiljøet vi

må bygge kunnskap og ident itet .

Vi vil ikke sett e seksåringene våre på en buss og stj ele en time i reiset id fra deres korte hverdag.

Hvordan skal det bli t id t il fr it idsakt ivit eter og lek på ett ermiddagen da? De skal også gjøre lekser,

spise sine målt ider og få nok søvn. Vi vil at barna våre skal kunne gå t il fots eller sykle ti l skolen som

er nær der de bor.

Vi vil ikke øke presset i t idsklemma vi allerede har som småbarnsforeldre. For mange av oss vil den

ekst ra reiset iden med hent ing og bringing fra en avsidesliggende SFO bety utflytt ing. Det te t il t ross

for at vi må selge med t ap da eiendomsverdien vil gå drast isk ned. Det er i grunn underlig at

kommunen n sker agjr e så store arealer av egen kommune tungrodd og uatt rakt iv for

barnefamilier.

Vi valgt e en landlig livsst il, vi valgte aikke bo urbant , vi valgte Nordre Ringsaker.

l a oss beholde de levende bygdene vi forelsket oss i.

Med håp om en fremtid for levende bygder i Nordre Ringsaker

Signert :

Anya Brat berg, Åsmarka, innf lytter fra Sarpsborg.

Birka Schmidt -Baumler, Naeroset, innflyt ter fra Tyskland.

Christian Balerud, sm arka, innflytter fra Hønefoss.

Inger Christ ine Groset h, Næroset, innflyt ter fra Øst landet (oppvokst i Gaupen)

Grete H L sneslokken, Moelv, innflytter fra Lillehammer (oppvokst i Nordhordland)

Agnete R. Bergfjord, Åsmarka, innflytter fra Hamar (oppvokst i Oslo)

Fiona Did ham, Næroset , innflytter fra Japan/ Skott land.

Rob Did ham, Næroset, innflytt er fra Japan/ USA

Kristen Rusaanes, Lismarka, innflyt t er fra Østfold

Ju lia Leont i eva Rusaanes, Lismarka, innflytter fra Russland

Aleksander Røed Helgesen, Næroset , innflytter fra Løt en

Tom Åge Sollid, Åsmarka, innflytter fra Telemark

Hakon Haugsrud, smarka, innflytter fra Fredrikst ad/ Trond heim

Lene Grønvold fra Åsmarka

Kim Marius Heen, Lismarka, innf lytt er fra Lillehammer

Sarah Haugen, Lismarka, innflyt ter fra Oslo



Ola Sort åsløkken, Lismarka

Linn Therese Lande, Lismarka, innflytter fra Hamar

Petter Hage, Lismarka, innflytter fra Lillehammer

Krist in Skj erveggen, Lismarka, innflytt er fra Voss.

Ingunn Dohrn, Lismarka, innflytter fra Ott a.

Ole Benjamin Holt , Lismarka, innflytter fra Nannestad via Lillehammer

Anette Rostad, Lismarka, innflytter fra Dokka.

Ellen Dypdalen, Lismarka, innflytter fra Oslo.

An ne Gret he Elvekrok Stensrud, Lismarka, innflytter fra Gausdal.

Anna Christ ine Bakken, Næroset, innflytter fra Nord Odal

Hilde Lundgård, Lismarka, innflyt ter fra Gjøvik.

Svein-To re Heggelihaugen, Lismarka, innf lytter fra Sør Fron.

Heidi Furuholt , Næroset , innflytter fra Hamar.

Gust av Uhnger, Lismarka , innflytter fra Oslo

Hege Enger Lunde, Mesnali, innf lyt ter fra Fred rikstad

Remi Furulund, Næroset , innflytt er fra Lillehammer.

Trine Hoel, Næroset , innflytt er fra Lillehammer.

Annet t e Kupka,Lismarka, innflyt ter fra Tyskland.

Havard Ranvik Asmarka, innflytter fra Lillehammer

Anne Miklavi, Mesnali. Innflytter fra Tonsberg

St ine M.S.Hage, Lismarka, innflyt ter fra Lillehammer

Stig Jr an Hammershaug, Lismarka

Siri M.Jorgensen,Lismarka, innflytter fra Selbu.

Oddvar B. Bakken, Lismarka.

Kjet il Berglund, Mesnali, Innflyt ter fra Nannestad via Lillehammer

Gabriele Berglund, Mesnali, Innflytter fra Litauen v ia Lillehammer

Marianne Meland, Mesnali, innflytt er fra Hamar.

Bjr g Kjaerem, Mesnali. Innflytter fra Lillehammer

Eirik Bj arkøy, Mesnali. Innflyt ter fra Drammen

Anne Lene Fredriksen, Mesnali. Innflytt er fra Follebu

Siv Johansen, Mesnali. Innflytter fra Rudshøgda.



Camilla Nord lien, innflytter fra Ringsaker Sør

Ann-Meret he Nerli og Lars Even Eliassen, Lismarka, innflytter fra Longyearbyen.

Ueli Maurer, Mesnali, innflytter fra Sveits

Kat rine Kast ner, Mesnali, innflyt ter fra Kolbot n og Egypt

Trine Lise Cast elein Bergengen, Lismarka, innflytter fra Rudsbygd/ Lillehammer via Hamar

Jenny Wold, Lismarka fra Sverige.

Kennet h Wold, Lismarka fra Lillehammer.

Monica Fosse, Lismarka fra Lillehammer.

Janna Brenden, Lismarka fra Russland/ Lillehammer.

Nicolai Brenden, Lismarka fra Russland/ Lillehammer.

Arne Johan Fauskrud, Lismarka fra Lillehammer

Line Haukåssveen, Åsmarka. Innflytter fra Rælingen.

Eir Harstad, Åsmarka. Innflytt er fra Lillehammer.

Dort e Kuhn, Mesnali. Innflyt ter fra Tyskland.

Ellen Tømt e Hagen og Trond Sverre Hagen, Mesnali, innflytt ere fra Biri.

St ine-Gunn Ruste, Mesnali. Innf lytter fra Lillehammer

Trond Solbakken, Mesnali. Innflytt er fra Ring via Oslo.

Jeanett Sagst uen Verge, innflytt er fra Løten.

p yvor Brovold - Eikeha ug, Asmarka. Inn lytter fra Biri via Trondheim.

Krist offer Eikehaug, Asmarka . Innflytter fra Porsgrunn via Trondheim.

Aleksander Andre Til ler, Mesnali, Tr innf lytter fra Løvenstad

Krist ine Jult on Tiller, Mesnali, innflytt er fra Løvenstad.

Anne Kari Stenen Tiller, Mesnali , innflytter fra Vinst ra via Lillehammer .

Jan Tore Tiller ,Mesnali ,innflytter fra Løvenstad via Snert ingdal.

Czarina Grace Lunde, Mesnali, innflytt er fra Filippinene via Hort en

Elin Marie Skjelsvold, Åsmarka. Innflytter fra Gausdal via Lillehammer.

Miranda Bouwman, Åsmarka. Innflytter fra Nederland, via Brøtt um.

Remco van der Meer, Åsmarka. Innf lytt er fra Nederland via Brøtt um.

Beate Søvik Pedersen Mesnali, innflytt er fra Nesodden

Tom Erik Pedersen, Mesnali, innf lytter fra Horten .

Ingrid Hålimoen Elvelund, Næroset . Innflytter fra Øyst re Slidre via Moelv.



Monica Eggen Torvik, Mesnali, innflytter fra Drammen.

Trine Aaker, Lismarka. Innflytter fra Sunndalsøra via Oslo.

Linn C.M. Rueslatt en, Mesnali. Innflyt ter fra Oslo via Øst fold.

Maja Irion, Næroset. Innflytter fra Tyskland via Vest landet og Oslo.

Thomas Erik Smeby, Næroset . Innflytt er fra Vest - og Øst landet.

Krist ina Tamasauskiene, Lismarka, innflytter fra Litauen/ Lillehammer.

Vit al ij us Tamasauskas, Lismarka, innflytt er fra Litauen/ Lillehammer.

Thomas Aneru d, innflyt t er opprinnelig fra Skarnes

Beat he Handeland, Næroset, innflytt er fra Sauda

Urban Malm, Næroset , innflytt er fra Sverige

Hege Cathrine Ørnov, Næroset, innflytt er fra Rudshøgda.

Ingrid Jacobsen, Åsmarka, innflyt t er fra Hamar.

Marius Tofte, Åsmarka, innflytt er fra Oslo.

Nina-Therese Henriksen, Mesnali, innflytt er fra Lillehammer via Brøttum

Ingunn Tolvstad, Næroset , innflyt ter fra Stjørdal via Kongsberg.

Lene Hagen Sørli, Næroset, innflytter fra Lillehammer.

Bjørnar St ræte, Næroset, innflytter fra Fåberg via Lillehammer.

Jan Henrik Rognan, Åsmarka, Innflyt t er fra Steinkj er

Runar M. Rues lått en, Mesnali, innflytter fra Sauda
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Sendt:
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Emne:

Vedlegg:

Anya Bratberg <anya@a-b.live>

mandag 9. august 2021 14.11

Post mott ak Ringsaker kommune

Høringsinnspill t il konsekvensut redningen av skolest rukt ur

i Nordre Ringsaker
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Fullført

Viser til konsekvensutredning om skolestrukturen i Nordre Ringsaker, og hvor

innbyggerne er oppfordret til akomme med innspill. Vedlagt følger mitt innspill.

Ber om at dokumentet journalføres og at innspillet legges ut under linken for

høringsinnspill på kommunens nettside.

Anya Bratberg
Su btitler/QC/Translator/Proofreader
Timezone: CET
Location: Norway
Professional member of NA VIO
Skype: Iive:anya.bratberg



Fra:

Sendt :

Til:
Emne :

Trond Haukassveen <Trondha uk@hotmail.com>

mandag 9. august 2021 17.35
Post mottak Ringsaker kommune
Høringsinnspill t il skolest rukt ur i nordre Ringsaker.

Kj ære polit ikere i Ringsaker kommune.
Jeg er en familiefar med ansvar for 3 barn.
Jeg vier t iden min t il mine 3 barn. Vi bodde t id ligere med t ilknytning t il en større

sko le.
Når eldste barnet skulle begynne på skolen så valgte vi å flytt e t il Åsmarka i

Ringsaker. Vi ønsket ikke stor sko le. Kona j obba på skolen vi soknet t il. P.g.a. det

ønsket vi ikke Petter dit.Vi flyttet fra Rælingen kommune. Kona er oppvokst der.Vi

flytt et i hovedsak p.g.a. Asen skole. Vi ønsket ett oversikt lig og t rygt liv for familien .

Og da falt valget på Åsmarka. Det  var  p.g.a
skole,fotballbane,skiløyper,ballbingen,skaterampe og en veldig god befolkning. Vi ble

veldig godt mottat av Åsen skole.
Nå tar dere ifra oss den t ryggheten ved å legge ned skolen.

Da ser ikke j eg noe andre løsninger enn å flytte igj en. For det er JEG som har ansvaret

for mine barn.
Håper dere gj ør det rett e for meg og mine.
Og j eg vet hva som er det rette for meg og mine. Det er sko le og liv i bygda
Det er det vi ønsker.
Håper på posit iv svar,og glede i bygdene i nordre i høst.

Gode ledere tar feil,og gode ledere innrømmer feil.
Som han sa" Noen ganger må j eg endre mening for å ha rett ".

Mvh
Trond Rikard Haukåssven.



-



Høringsinnspill t il WSP sin ut redning av skolest rukt ur 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 t il

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

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

mistenkt for å forsøke å undergrave den.

Jeg opplevde en ut rolig handlingslammelse fra polit isk hold i forhold t il å sørge for at denne

millioninvesteringen skulle bli en best mulig ut redning. Rikt ig nok jobbet WSP «innenfor git te

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

t iltak.

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

Prosessen før rapport en ble overlevert :

Jeg f ryktet t idlig at ut redningen i svært liten grad ville innfr i forvent ingene t il befolkningen i Nordre

Ringsaker. Med den betydelige avst anden og mist illiten mellom kommuneadminist rasjonen og

polit isk ledelse på en side, og store deler av befolkningen i Nordre på andre siden, var behovet for

grundighet, uavhengighet , t ransparens og forståelse t ilnærmet umettelig.

Avsatt e midler på en million kroner (t ilsvarende 500 t imers arbeid x 2000 kr t imepris) har vist seg å

være for lite t il at WSP klarer å levere en t ilfredsst illende 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 mant ra i noen diskusjonst råder på Facebook og E-post, at WSP måtte få «jobbe i

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

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

og så rikt ig informasjon som mulig. Så å bli «hysjet på» før 1.april når man fors@ker ahjelpe med a
gjøre grunnlagsmat erialet best mulig synes jeg er spesielt . Jeg ble rett og slett mistenkt for at jeg ville

sabot ere, og det sett er j eg lit en pris på.

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

hel del informasjon fra «vår side av saken». Det gikk noe t id før j eg fikk svar, men ett er purring

mott ar jeg et avslag (Vedlegg 1) med henvisning t il at de ikke n sker forskjells behandle noen. De

ønsker kun skrift lig informasjon. Kan man kalle det a«sende inn» informasjon for en  dialog  slik

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

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

Til t ross for sitt standpunkt innrømmer WSP under fremlegging av rapporten 06.05.21 at de har t att

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

har tatt direkte kont akt . Det var med andre ord dumt av oss å spørre først...

Ved to anledninger forsøkte jeg a gripe inn t il «kommunen», men det var for meg svært uklart hvem

som hadde ansvaret med afolge opp WSP. Siden det er polit isk side i kommunen som legger føringer

og gir oppdrag t il administ rasjonen valgte jeg først å sende en bekymring t il Utvalg for oppvekst . Jeg

valgte da asende t il å  alle  fast e medlemmer, for at ingen skulle være «utenfor». Mailen er vedlagt

(vedlegg 2)



Videre mailveksling er vedlagt . Grunnen t il at dett e 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; Aklage

etter rapporten er klar vil ikke gjøre konklusj onene i rapport en noe bedre/ri kt igere nar

grunnlagsmaterialet er feila ktig og/ elle r mangelfullt . Da sitt er vi der med en verdiløs rapport !

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

av sine kollegaer i forsøket .

Ingen andre evner å gripe inn for a s@rge for at denne millioninvest eringen blir verdt papiret den er

skrevet på.

Det er t ilsynelatende ing en person/ funks jon som kan ta tak i slike prosesser når de er sat t i

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

vedlegg 8, som a st å se på at rørleggeren gjør noe helt annet enn han er leid inn for, ut en a gripe

inn, men likevel amatt e bet ale regningen. Når man bet aler for en tj enest e har man som regel

mulighet t il å kommunisere med den ut førende part , og minne på hva som er forvent et.

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

Fra midt i februar var ut redingen inne i det j eg vil kalle en nedadgående spiral.

En frust rerende prosess

Jeg n sker a bruke noen linjer pa afortelle om min opplevelse av møtet med WSP og

kommunepolit ikken.

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

ut redningen var på feil kurs ift git t oppdrag og forvent ninger i befolkningen.

Jeg mener dette er relevant for avise folk som leser dett e hva som skj er, og ikke skj er når man

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

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

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

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

Punkt vis tidslinj e:

-Jeg oppdager at flere og flere lovnader fra WSP ikke ser ut t i l asvare t il forvent ingene.

-Jeg kont akter WSP pr telefon for afa t il et møte slik at vi kan ha en dialog der vi effekt ivt kan legge

frem våre synspunkt er, informasj on som vi har samlet , og ha for a ha en dialog med dem. Får t il svar

at jeg må sende det skrift lig. Jeg sender mail 23.02.21.

-Jeg vent er på svar, mens dyrebar t id renner ut .

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

kontakt informasjon) 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 møt e er avslåt t . (Vedlegg 1)

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

(Vedlegg 2)

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

(Vedlegg 3)

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

-Det begynner å t ikke inn svar t il Lene Eikeland fra andre medlemmer av utvalget som mener dett e er

debatt og ut idig osv. (Vedlegg 4 - 5)



-Willy Kroken føler for apresisere hva ut valget skal og ikke skal gjøre. (Vedlegg 6)

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

(HA: «Refser polit ikern e» 13.03.21)

-Jeg svarer i et avisinnlegg 16.03.21 for aklargjore hva som var min hensikt med akont akte utvalg for

oppvekst, og fo r aluft e mine bekymringer. (Vedlegg 7)

-Jeg skjn ner da på responsen at utvalg for oppvekst ikke kommer t il gj øre noe mer. Verdifull t id går

forbi mens fr isten for alevere alle innspill nærmer seg med stormskritt . Frust rasj onen over

situasjonen når nye høyder. Det er som ast ase på et skip på vei mot et skj ær, men ingen står bed

roret !

-Med innspil l fra Lillian Baardset h Sollid, Anya Brat berg og Camilla Storlien skriver jeg et innlegg,

«Post it s og penn» som j eg sender t il Kommunestyret , Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad i håp at

noen av part iene har handlekraft t il å set te i gang noen t iltak (Vedlegg 8)

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

Christ ian Haugen (SV) svarer Svendstad og legger frem sin t o lkning av det som skjer (Vedlegg 9)

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

Svært f å av dem fat er ti l 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 fr ust rert over det jeg opplever som uvilje/ evne t il å ta t ak i konkrete punkter j eg har

belyst , og at jeg har brukt mye t id og kreft er på at denne ut redningen ikke skal være bort kastet (Husk

hele t iden at det tilliten til rapporten det står om nå: Blir prosessen dårlig, blir rapport en dårlig, og

da er den bort kastet penger, t id og kreft er, og vi er t ilbake der vi var i høsten 2020 !)

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

-Et ter det te mott ok jeg en mail fra Christ ian Haugen (SV), men den ønsket Haugen at skulle bli

mellom oss, så den legger jeg ikke ved her.

-Sa blir det st ille. WSP jobber videre på sin måte. Jeg vet ikke hva mer j eg kan gjøre. Fristen 1.april

kommer og går.

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

Tillit

k unn e ha t il lit t il rapport en når den foreligger er helt grunnleggende.

Det ho lder ikke at en gruppering har t i llit t i l at jobben er gjort bra, det må alle ha.

Om begge sider ett erpå vil være fornøyd med innholdet i rapport en er vel t vilsomt . Men at arbeidet

som er gj ort er godt nok, det må man i noen grad være enige om, e llers vi l verdien være minimal.

I dett e t ilfellet blir det umulig avaere enig i det .

Det viser seg at man ikke kan ha blind t i llit t il konsulent selskapene hva angår kvalit et og

uavhengighet .

Klassekampen skriver om åpenbare problemer med disse ut redningene:

Konsekvensutredninger slaktes:
RAPPORT: Halvparten av s tatens konsekvensutredninger holder f or dårlig kvalite t, if ølge en

evaluering f ra Multiconsult. Multiconsult har f ått i oppdrag f ra Klima- og m iljødepartementet å

vurdere kvaliteten på statens konsekvensutredninger. Den dårlige kvaliteten kan både skyldes at

relevante sporsmal er mangelf ullt utrede t, og at utrednin gene har metodiske svakheter.

Undersøkelsen viser også «svæ rt variabel etterlevelse» av f orskrift en f or konsekvensutredninger.



Multiconsult trekker i tillegg f ram at konsekvensutredningene kan væ re vanskelig e d spore opp når de

f ørst er gj ennomf ørt. En anbef aling er derf or  å  opprette e t register f or konsekvensutredninger. ©NTB

-Klassekampen tirsdag 23.februar 2021

Det er heller ikke slik at alle på polit isk side har ubet inget t illit t il rapporten. Flere jeg har snakket

med utt rykte at WSP måtte «arbeide uavhengig» for avaere t roverdige. Et eksempel på dette er Heidi

Helene Pabsdorff (H) sitt svar t il Lene Krist ine Eikeland (PP) fra S.mars 2021 (vedlagt ):

«Det j eg 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 j eg kan stole på»

Det er i hovedsak 2 t ing som er problemat isk med WSP sin uavhengighet etter mitt syn:

1. Det polit iske:

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

oppstart . Dette er to akt ører helt i t oppen av kommuneledelsen som har frontet at de ønsker

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

f innes opptak som kan fremlegges. Dett e burde definit ivt vært gjort på en annen måte for askape

t illit .

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

t illiten mellom disse aktørene og deler av befolkningen ikke i det hele t att er t il stede.

Når i t illegg andre parter som også ønsker møter med WSP for af ormid le sin side av saken blir

avviste, blir det umulig for oss astole en rett ferdig og uhildet rapport uten slagside.

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

2. Det forretningsmessige:

WSP beskriver seg slik i innledningen t il folkemøtene:

-Et verdensledende teknisk rådgiverselskap

-Planlegger, prosjekterer og leder ulike prosjekter innen bygg og eiendom, infrast ruktur og

samferdsel, indust ri, energi og milj .

-Planl e gger, utformer og utvikler baerekraftige samf unn som er rustet for fre mt iden.

-Karet ti l verdens mest bærekraft ige ingeniørselskap de t o siste årene (World Finance Press)

Videre fra WSP sin internettside:

«Vi er fremt idsrettede og utfordrer det et ablerte. Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer,

moderniserer og utmerker oss. Vi st iller spørsmål, ser på komplekse problemst illinger fra forskjellige

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

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

med p f orme morgendagens samfunn»

Det er trygt a anta at skoleut redninger ikke er hovedinntekten t il dette selskapet, men en virksomhet

som drives fordi selskapet kan t rekke ut diverse synergieffekter.

De effektene kan f eks være:

-De besit ter allerede mye kompetanse som kan brukes både i ut redninger og bygging av skoler.

-Er det st ille med oppdrag på planlegging og byggesiden, kan man ta på seg skoleut redninger.

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

(med betalingl )



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

komme t il 30-40-50 ar gamle skolebygninger og mene at de t ilfredsst iller moderne ønsker og krav.
Jeg kjøper ikke at WSPsingrunn t i l a drive innen dette forret ningsom rådet er en rørende omsorg for

barna som går på slitt e skoler. De er i bransj en for a tj ene penger: En ærlig sak !
« godkjenne » sko lebyggene i Nordre Ringsaker som gode læringsarenaer er imidlert id det samme

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

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

-Det er mange gamle skolebygg i Norge.

-Det er stort sett et terslep på vedlikeho ld 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 st reken når det gjelder a ubetinget t illit t il dem som profesjonell aktør.
Slik skaper WSP et marked på den ene siden (påpeker nye krav og mangler), og selger løsningene

(nye sko lebygg) på den and re siden. Hvor er denne uavhengighet en, upart iskheten og t i lliten som er

så ut rolig vikt ig?
Satt pa spissen vil j eg si at vi bet aler dem en millio n kroner for areklamere for seg selv.

Det er interessant a fa vite hvor mange skoleut redninger (og ant all skoler) WSP har ut redet i Norge,

og hvo r mange av dem som ender med aga  imot  kommunenes anbefa ling om alegge ned.

På direkte spørsmål fra Tormod Skaare (SP) klarte WSP bare akomme med ett slikt eksempel, fra
Nesbyen. Om vi går ut fra deres egen skisse fra folkemøtene kan v i t elle 31 steder på norgeskartet de

har ut redet sko ler. I Nordre ut reder de 5 skoler samt idig. Er snittet bare så lavt som 2 skoler pr sted

snakker vi 60 sko ler som WSP har ut redet . Er det bare Nesbyen som er v idereført av disse (30-60?)

ser vi at våre skoler hadde dår lige odds.

WSP i Norge

- Ca. 600 medarbeidere
- Kontorer  spre dt over hele landet

Skoleutredninger i heleNorge



Rapporten:

Ved gjennomlesing av rapporten har j eg spørsmål, kommentarer eller feilret t ing på t ilnærmet alle de

91 sidene. Det blir for omf at t endeaga igjennom alt , men j eg vil nevne noe av det som oppleves

spesielt vikt ig akommentere.

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

t ilst rekkelig med utdanning eller innsikt t il å mene for mye om det som presenteres som fakta.

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

og j eg unders da om forskning f.eks fra Kina som t rekkes frem kan være mer relevant enn våre egne,

lokale erfaringer?

Men når det kommer t il 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 a se at denne

rapporten styrer mot en ønsket konklusj on. Man dår innt rykk av at konkusjonene er skrevet først, for

deretter a bygge opp argument asj onen. Om ikke for det svært alvorlige bakteppet er noen av

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

virkeligheten.

Vi har følgende spørsmål og klagepunkt er:

Begynner med «Rammer for prosj ektet »:

Pkt 1: «Som en del av ut redningen er det lagt opp t il at det skal gjennomføres en  dialog  med

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

samtale med argumenter frem og t ilbake for aha en dialog? WSP HAR IKKE LEVERT PÅ DIALOG.

Pkt 4: Det er vikt ig at formannskapet nå legger tydelige rammer for ut redningen som skal

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

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

Pkt 7: «Det vil legges opp til en innledende dialog mellom leverandr og ordf rer f r leverand r gar i

gang med utre dningen». Om ikke dett e kunne vært t idenes mulighet til apavirke ut redningen i

ønsket ret ning så vet ikke j eg ! Om ordfører og rådmann onsket afremsta upart iske og t illitsvekkende

burde de forst ått 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 st udert, og hadde lett blit t oppklar ved en

fysisk befaring. Useriøst av WSP.

-Det star 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

st ige.

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

blant annet vent ilasjonsanlegg som allerede er inst allert . Vi antar at summen må slankes med ca 4

mill, men dett e er ikke bekreftet pr.dd. Papirene er begjært ut levert fra kommunen, men de har ikke

på snaue 3 mnd klart aopp drive disse tallene. Det te kommer vi helt sikkert t ilbake t il.

-Hvilke konsekvenser vil nedleggelse av skolene i Nordre Ringsaker få? Tilavere en

konsekvensut redning er konsekvensene svært dårlig belyst !

-Har WSP skaffet seg kunnskap om hvor foreldrene i bygdene ser for seg asende 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 best år.

-Hvordan vil dett e påvirke hvilke skoler som på sikt vil klare aoppr etthold e et t ilfredsst illende

elevtall?

-Sitat WSP:««Mesnali M være med i alle løsninger» Er dett e en polit isk føring? Hvor kommer den

føringen fra?

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

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

påst and? Hvilke goder ser WSP for seg, helt konkret, at Åsen vil få av dett e?

-Sosiale konsekvenser er avgrenset til agjelde kun barnassosiale konsekvenser. Dett e 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 ut redning av det psykososiale miljøet på skolene uten aintervjue

sosiallæreren ved de 5 skolene?

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

helsesøst re og driftspersonell skal slippe akj ore 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 det te ikke går ut over videre skolegang/ mest ring?

- Hva synes WSP om den t ekniske, digit ale ut rust ningen og utdanningsmateriellet på Åsen skole?

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

befaring ikke er gjennomført . En ut redning ut en befaring ... altså; Er det mulig?

- Gode utearealer reduserer omfanget av vold, mobbing og uro, og st imulerer t il t rivsel, mot ivasjon

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

utenfor skolegården) Her innfr ir i allefa ll 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 j eg represent erer bidrar årlig med rund 200 mill i kommunekassa, men jeg har ikke jobbet

en dag innenfor kommunegrensa. Jeg skatter likevel t il Ringsaker, og ønsker noe igjen for

skatt epengene.

- Det er helt hårreisende at WSP ikke har ut redet Moelv og Brøtt um skolene som nødvendigvis skal ta

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

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

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

som ikke t or ast a frem ..

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

med det, fremfor a risikere økt fraflyt t ing? Nok en gang er ikke nåt idsbildet bra nok, men man ser for

seg at det kan bli fraflytt ing, fordi det er «t renden». Nærskoler er en særs vikt ig del av hverdagen t il

familier med barn.

- Figur 10 viser at Åsen har hatt st igning i elevtallsut viklingen. Hvor er analysen på grunnen t il det ?

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

kvalitet er. Det har sågar flytt et folk hit fra Danmark, så godt som ut elukkende pga skolen I

-Pkt 2.4.1 side 19: «Skolene er befart » Hvilke krav st illes t il en befaring? Vi vet at enkelte fra teamet

har st oppet ved skolene en gang rundt vint erferien og sett byggene fra ut siden (Gjelder for Åsen og

Lismarka) Det er snakk om uanmeldte møt er, ut en å søke kont akt med lærerst aben eller barna, og

uten afysisk gå inn i skolebyggene. Hva slags verdi en slik befaring har er i best e falf diskutabelt , men

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

dårlig, og ikke en ut redning verdig.

-Pa 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 t ape seg 450000 kr i verdi. At det konkluderes med at dette

ikke er «vesent lig» er merkelig.

Det er forst emmende a lese hvor lite av foreldre og andre innbyggere har blitt lyttet til og hørt.

WSP har i «brukermedvirkingsmotene» brukt en t ilnærming om at det er ikke de f leste argumentene

som gjelder, men de beste.

Problemet med en slik t ilnærming er j o net topp at det t ilsynelat ende er 50/ 50 fordeling mellom dem

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

WSP f år frem at det er ulike argument er, og hva disse er, men ikke hvor mange som mener det ene

eller det andre. Slik visker de ut demokrat iske prinsipper om at selv om mindret allet selvsagt skal bli

hørt , må man vekt legge hva flert allet mener. Når WSP i t illegg bestemmer hvilke som er de best e

argumentene blir det rart .

Nar bygdef olket sier at «vi t renger skolene vare» svarer WSP, «nei da, det gjr dere ikk e, for

forskning fra Danmark viser at ...» Det er ikke tro verdig avurdere det te fra utsiden ut e aomf attende

dialog med lokalbefolkningen.

WSP's forhold til status pr N:

St at us pr NÅ har ikke hat t så mye asi for WSP. At foreldre og elever, i soleklart flert all, er svært

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

WSP bort fra.

De er mer oppt att av at det KAN bli vanskelig arekrut tere lærere, enn at det er en svært god

lærerst ab på Åsen nå.

Det psykososiale m ilj øet KAN bli dårlig, men det er t ilsynelat ende veldig bra nå.

Folketallet i bygdene KAN gå ned, men har vært st abilt over lang t id .

Greit nok arust e for fremt iden, men man t renger ikke rasere nåt iden for agiore det .

WSP er t idvis så o ppt att av at one ned fordeler og t rekke frem bakdeler med dagens st rukt ur at det

er rett og slett pinl ig alese. De klarer t ilsynelat ende ikke afinne NOE SOM HELST posit ivt med

Åsmarka og Lismarka, og det er gj ennomgående. Unnt att ; Nå de nevner «skolenes ut eområder oppe i

Nordre Ringsaker, som er i en se rstilling !» M en, det skulle bare mangle; Hadde de sagt noe annet

om uteområdene våre hadde vi måt te spleiset på en t ur t il Specsavers.

Det blir t il t ider komisk lesing hvordan absolutt alt som kan være litt positivt likegjerne kan være

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

Det er tydelig at de ikke klarer arelat ere t il hvordan det er afaktisk bo i Nordre Ringsaker, men

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

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

Åsen har ikke noe sent rum eller pot ensiale for utvikling. Lismarka har ikke noen «sent rumsfølelse»

(hva nå enn som er måleenheten for «Sentru msfl else»?)

Det skinner ganske tydelig gjennom hvem som skal løftes frem og hvem som skal t ones 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 t il slutt :

Timingen for alegge ned bygdeskoler kunne knapt ha vært verre:

-Sykehussaken er landet i Moelv ! Hurra!



-Vi aner ikke ettervirkningene av den globale pandemien ennå (den st ørste krisen vi har stått i siden

2.verdenskrig)
-Trenden , i betydningen «det siste nye», er at folk ønsker seg akt ive liv, i nærhet en  av  nat uren,

t rygghet og armslag.
-Velvillige og fr emoverlent e arbeidsgivere gir muligheter vi ikke hadde for bare ETT år siden.

Hjemmekont or / Delvis hjemmekont or frist er mange: Grip muligheten.

-Corona året har lagt begrensninger på prosesser og rammer.

-Stort ingsvalget kan komme til avippe i en ret ning som kan styrke kommuneøkonomien bet rakt elig

iflg sosialist isk side. Det som er bestemt ned lagt i mellomt iden er t apte muligheter.

Her må vi "spend some money t o make some money" om ikke de samme bygdene skal bli økte

kost nader for kommunen på lang sikt .

-Ingen skoler ellers i kommunen " lider" av dette; De er allerede godt rust et ifølge polit ikerne.

-Polit ikk er astyre samfunnsutviklingen, ikke agi et ter for negat ive t render.

-Fjellvet tre gel nr 8 .

Det forblir vår fast e overbevisning at for å t ilføre nye ressurspersoner t il våre fi ne bygder, som vil

leve her, jobbe her, føde og oppfost re barn her, og være med autvikle bygdene våre, og kommunen

forøvrig, t renger vi:

1) Arbeid. Lokalt eller pendlerjobb.

2) Bolig. Brukt e og nye. St ore og små. Byggeklare tomter med utsikt og mulighet er.

3) Skole, SFO og barnehage. Nærhet . Trygghet . Kvalit et .

4 ) Fritidsakt iviteter. I regi av fr ivillige, med støtt e fra næringsliv og kommune.

5) Gode naboer. Et bygdemilj der man kan yte og nyt e.

6) Forutsigbarhet . Ikke nye nedleggingsprosesser annet hvert år.

Jo mer man fj erner fra denne lista, j o vanskeligere blir det abeholde resten  av  list a.

For øvrig vil jeg henvise t il innsendte høringsinnspill som jeg har lest :

-Hakon 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

18 VEDLEGG:



Vedlegg 1:
Min mail t il Odiin (WSP), purri ng på svar og

Odiins svar på anmoding om møt e.

SV: Ønske om møt e

Fra Odiin, Thomas.f'

Til 1om Aage Solly42'

Dato 03.03.2021 12:26

Hei

Vi har t att en intern runde på deres anmodning om personlig møte med ut redningsgruppen. Vi legger

stor vekt på uavhengighet i ut redningen og at alle skal ha lik mulighet for akomme t il orde i saken. Vi

har derfor lagt opp t il en møt est rukt ur som skal favne alle relevante interessentgrupper. Vi vil

gjennom disse møtene samle all informasjon på en st rukturert måte som gjør at den kan anvendes

videre i ut redningen.

Om dere har annen relevant skrift lig informasjon må dere gjerne sende det t il oss som generell

grunnlagsinformasjon.

Jeg håper det er forståelse for denne t ilnærmingen og at dere får frem synspunktene deres på en

egnet måte. Kontakt meg gjerne om noe skulle være uklart .

Vennlig hi lsen

Thomas Odiin
Avdelingsleder Samfunnsutvikling øst

Faglig leder ut redning og analyse

Fra: Tom Aage Sollid <tasollid@onl ine.no>

Sendt: mandag 1. mars 2021 13:57

Til: Odiin, Thomas <Thomas.Odiin@wsp.com>

Emne: Fwd: Ønske om møte (ref . t elefonsamtale fredag)

Hei !

Kan ikke se aha fått noe svar på denne forespørselen.

Vennligst bekreft at den er mott at t idligere.

Mvh
Tom Åge Sollid
Åsmarka



------ - Opprinnelig melding ---- ----

Emne:Ønske om møte (ref . t elefonsamtale fredag)

Dato:23.02.2021 14:48
Fra:Tom  Aage Sollid <tasollid@on line.no>
Til:thomas.odiin@wsp.com

Hei og takk for hyggelig telefonsamtale på fredag!

Som nevnt er vi er lit en og uorganisert gruppe som har et sterkt behov for et møte med WSP's

ut redere.
Vi er i utgangspunktet t re personer som har lagt ned et betydelig arbeid og personlig engasjement på

asett e 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 init iat iver, samt har hatt mange samtaler med ett stort

antall bygdefolk, og polit ikere.
Vi har hatt mulighet t il at rekke veksler på ett antall ressurspersoner både i- og utenfor bygdene som

deler vårt syn, og disse er også villige til ast ille opp avhengig av t idspunktet.

Vårt mål er å t ilføre ut redningen informasjon som ellers ikke er let t afange opp, det være seg

personlige perspekt iver og historier, historikk rundt prosessen og informasjon som gir et mer

helhet lig bilde av vår sit uasjon, i den hensikt agi WSP et best mulig informasjonsgrunnlag i sin videre

ut redning.
Dere vil møte en godt forbe redt og informert gruppe som har fulgt saken fra f lere ulike ståsted og

innfallsvinkler.

Men vårt ståsted er klart; Vi n sker a bevare de fem gode skolene og lokalmiljøene som omfattes av

denne ut redningen, med sikte pa abevare, styrke og videreutvikle bygdene i nordre spesielt, men

også Ringsaker kommune generelt. Vi mener at en sterkere og mer målrett et satsing på bygdenes

unike forutsetninger og fordeler vil gagne hele kommunes befolkning.

Vi har forståt t at WSP onsker aavvikle personlige møter så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker også

dett e. Med de siste lettelser i corona-rest riksjonene åpner det seg nye muligheter vi ikke hadde for

kun kort t id siden.
Vi ønsker derfor et personlig møte med leder av ut redningen (gjerne med flere medlemmer hvis

mulig) på anslagsvis 2 tim er. Vi planlegger ast ille med 3-5 represent anter.

Håper Dere vil imøtekomme vår forespørsel da vi er sikre på at mye vikt ig informasjon kan flyte

begge veier i et slikt møte.

Mvh
Tom Åge Sollid
E:Tasollid @online .no
Tlf : 900 22188



Vedlegg 2
Min mail t il utvalg for oppvekst

Fra: Tom Aage Sollid <tasollid@online .no>

Sendt : t orsdag 4. mars 2021 04 :52

Til: Ole Christ ian Barli <olba@polit lker.ringsaker.kommune.no>; Lene Krist ine Eikeland

<lenekristi neeikeland@hotmail.com>; Willy Kroken <wy-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufset h

Lundse ter <dyvekeire ne@liye.no>; Rune Melgalvis <rune.melgalvis@gmail_com>; Anne -Lise Mellbye

<lmellbye@gmail.com>; Heidi Helene Pabst dorff <heidi pab@h otmail. com>; Jon Rusten

<rust en.ion@gmail_com>; Erling Segelstad <erling. segelstad@ring saker.komm une .no>; Tormod

Skaare <skaare.t ormod@gmail.com>; Nin a Elisabet h To llan

<ntollan@gmail.com>; postmottak@ringsaker.kommune.no <pøstmot tak@ringsaker.kommune.no>;

redaksjone n@ringsaker-blad._no <redaksjonen@ring saker-bl ad.no>

Kopi: Camilla Storlie n <camill a.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.liye>

Emne: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Kjære ut valg for oppvekst !

Jeg henvender meg t il Dere med noen bekymringer rundt ut redningen som skal gjennomføres av

WSP i t iden frem t il 8.mai. Det er punkter i denne henvendelsen som snarest må t as tak i for å sikre

et best mulig informasjonsgrunnlag for ut redningen. Nærmeste krit iske fr ist for denne henvendelsen

er 10.mars, alt så 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 t il

Dere å jobbe kreat ivt og hurt ig.

La meg først innlede med å si at jeg henvender meg t il Dere som en privat person, men en

privat person som har engasjert meg i "organisasjonen" Nordre Ringsaker Samvirkelag, og i debatt en

ellers. Det er ingen som har valgt meg t il t alsmann i noen form for organisasj on eller lag. Jeg har kun

forsøkt å ta et ansvar på vegne av det jeg oppfatt er som en stor gruppe innbyggere i nordre

Ringsaker, på tvers av bygdene, fordi det t ilsynelatende ikke er noen andre som gjør det .

Allerede her begynner noen av bekymringene jeg må luft e: Det fi nnes meg bekjent ingen felles

koordinator eller prosjekt leder for ut redningen verken bygdene imellom, eller i

kommuneadminist rasj onen for den del.

WSP har fått et oppdrag, og er på mange måter overlatt t il seg selv t il å fi nne frem t il relevant

informasjon.
Som en utenforstående, midlert idig gjest i vår kommune har ikke WSP engang fått med seg en

"kjent mann".
Jeg ser ikke at det finnes noen i kommuneadminist rasj onen som koordinerer, kont rollerer og

kvalit et ssikrer at WSP utfører oppdraget i henhold t il intensj onen, les: At kommunen får valut a for

pengene når først en millen skal brukes. At WSP selv er fornøyd med sin egen prosess og sitt eget

slutt produkt er vel knappest noen god målestokk på oppdragsløsningen? Det er kunden som skal

være fornøyd. Hvem er da kunden? Rådmannens stab? Part iene? 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, bedrift er og privat personer. En henvendelse t il

" nordre Ringsaker" er prisgitt hvem som "tar t elefonen". Bygdenes samarbeid er prisgitt hvem som

har kapasit et , mot ivasjon og t id t il å følge opp, og man kan samt idig spørre seg om alle helhjertet

ønsker et samarbeid da bygdene fakt isk blir "konkurrenter" i et "spill" der skolene ligger i pott en?

Hvem/ hvilken funksjon er gitt myndighet t il asvare på vegne av alle partene, i alle bygdene, eller

forhandle på vegne av disse? Svar; Ingen.



Det blir da svært vikt ig at de rette kommunikasjonslinj ene er et ablerte. Er de det ? Hvem sørger for at

de relevante part ene er kont aktet ?

Jeg er klar over at det kan være et himmelvidt gap mellom "vanlige folk" sin oppfatt else av hva en

ut redning er, og hvordan den bør gjennomføres, og hva man fa kt isk får for 1 million kroner (500

t imer a 2000  kr)  12021.
Det mangler åpenbart en del kommunikasjon og voksenopplæring her, men det er altså behov for a
utøve et visst press på WSPtil asorge 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 a ha lagt grunnlaget for befolkningens

forvent ninger. Uten dett e vil rapport ens legit imitet og dens konklusj oner t rekkes i tvil, en sit uasjon

ingen parter er tjent med.
Blir det behov for ytt erligere t id for å gjennomføre medvirkingsdelen for løse oppdraget

t ilfredsst illende ihht best illingen regner j eg med at det te må tas fra WSP sin egen margin, da det

neppe finnes noen sjanse for ekst rabevilginger t il denne ut redningen. Da må kunden kreve a f a som

best ilt og lovet.

Jeg har følgende konkret e bekymringspunkter som t renger en SNARLIG avklaring:

1. Lag og foreninger som er relevant e å høres i denne ut redningen er ennå ikke innkalt t i l høring.

Grunnen er t rolig sammensatt , og WSP kan i liten grad klandres for dette. De har mott att 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 t il hva som finnes av lag og foreninger i nordre Ringsaker, når

kommunen t ilsynelatende ikke vet det selv.

Jeg har (parallelt med HC Med lien i Samvirkelaget ) utarbeidet en liste basert på t ips fra publikum.

Den kan på ingen måt e anses a vaere ut fyllende, og det mangler fort satt noe kont akt informasjon,

men den er t rolig det beste vi har pr nå. List en er oversendt WSP. Odiin har på t elefon bekreftet at

"de skal se på den". Høringen for lag og foreninger er satt t il 10.mars, om -6- dager. De fleste lag og

foreninger har fortsatt ikke mott att invit asj on, og er derfor ikke forberedt på hva de skal delt a på.

Dett e er for dårlig.
Vedlagt er listen jeg har ut arbeidet og videresendt t il WSP.

2. Blant de mest berørte her vil være foreldre som ent en har, eller har planer om aha barn på

skolene det er snakk om. Noen vil ikke ha noen som helst reservasjoner mot å ta ordet i et digit alt

e ller fysisk folkemøt e.
For andre vil dett e være svært problemat isk. I mitt eget t ilfelle (min kone/ familie) har vi et sterkt

behov for adele vårt perspekt iv med ut rederne for abelyse hvor inngripende, problemat isk og

sensit ivt en skolenedleggelse vil være for oss.

Utvalgets leder Willy Kroken er enav flere som har h rt min kones og min families historie, og vil

kunne bekrefte at det er grunner t il at den ikke kan fremføres i et folkemøte , selv om den i aller

høyeste grad er relevant i forhold t il hva som skal ut redes. Den inneholder altså personlige

opplysninger som som heller ikke skal ligge åpent i slut t rapporten, uferdige arbeidsdokument er eller

åpent i kommunens post syst em. Jeg forutsett er at WSP som en profesjonell aktør har rut iner og

erfaring med håndt ering av denne typen opplysninger og historier, som gjør at både innhent ing,

behandling og lagring av slik informasjon kan foregå på en t rygg måte.

Det må være opp t il den som ns ker abli hørt (igjen ihht lovnader gitt ) f mulighet t il det te, uten a
dele i plenum med naboer og slekt i et folkemøte. Pr nå finnes det ikke noe t ilbud t il disse personene.

Det må WSP få på plass. Det er potensiale for at et betydelig antall personer har behov for et slikt

t ilbud.
Jeg kan legge t il at jeg allerede har rett et en slik forespørsel t il WSP, men blitt avvist .



3. Camilla Storlien har 17.02.21 på vegne av bygdeutvalgene i nordre Ringsaker sendt en mail t il WSP

(og postmot tak) som omhandler bygdeutvalgenes bekymringer ift medvirki ngsdelen (Mail er vedlagt

som 2 bilder)
Jeg mener denne kort fat tet oppsummerer hvilke ut fordringer jeg selv ser med t idsplanen som ble

lagt frem (Tidsplan er også vedlagt )

Er det noen som har pavirking smuligheter pa denne planen, eller får ut reder gjennomføre som de

selv ønsker?

Jeg håper utvalg for oppvekst som har fått oppgaven a fl ge opp ut redningen underveis er rett e

instansen å fremme disse bekymringene t il, og at Dere ikke kan stå inne for den kursen dette har i

skrivende st und.
Jeg vet ikke hvem som har myndighet til agjr e nødvendige kursendringer, men håper at Dere kan

iverksett e de ret te t ilt akene for af en best mulig ut redning. Takk for meg.

Mvh
Tom Åge Sollid
Åsmarka

Vedlegg 3
Lene Eikeland (PP) sitt svar og Odiins svar t i l Eikeland

SV: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Fra Odiin, Thoma-f'
Til Lene Kristine Eikelanaf

Camilla S orlie n2 ,Anya Bratber. i , 1om Aage Soll4 ', OleChristian Ary±', y/Illy

Krol en t, y yekeIrene Dufseth Lundsater i , Rune Melgalyis , Anne _ Li s e Mellby e

Kopi tut 2, 1eidi Helene Pabstdorff 2, 1on Rustent ,Erling Segelstad2' , 1orn od Skaare£'
, Nina Elisabeth r olla nl., postmo ttak@ringsaker.komm une.no 2

, redaksionen @ringsaker-bl ad.nf' , r omassen, A£f'

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

ut redningen og at alle skal ha lik mulighet for akomme t il orde i saken. Vi har derfor lagt opp t il en

møtest rukt ur som skal favne alle relevante interessentgrupper. Vi vil gjennom disse møtene samle all

informasjon på en st rukt urert måte som gjør at den kan anvendes videre i ut redningen.

AIie vil bli hørt i medvirkningsprosessen, og alle vil bli gitt like muligheter til bl i hørt og det vil skje

innenfor en st rukt urert ramme. Det er ikke rom for asit te ned i samtaler med enkelt personer. Det

handler om kapasit et og likebehandling. Det er rett og slett ikke mulig a gi et slikt t ilbud t il alle som

ønsker, og det vil bli en svært komplisert prosess å vurdere hvem som skal t ilbys en slik eksklusiv

brukerinvolvering.

Til spørsmålet om t iden er for knapp så er det slik at hver enkelt deltaker får ca. 30-45 minutt er

«t alet id» i møtene våre. Dett e skj er imidlert id skriftlig - ikk e munt lig. AIie innspill er anonyme, men

åpent for gjennomlesing av alle fort løpende i møtene. Tilbakemeldingskanalen er i t illegg åpen i



lengre t id ett er at møtene er avslutt et slik at de som ønsker kan bruke så lang t id de ønsker til a
skrive/ levere sine innspill.

Alt ernat ivene vurderes ut fra krit erier. Det er ikke flertallsbeslut ninger eller forhandlinger, men de

best e argument ene som danner grunnlag for våre anbefa linger.

For øvrig forholder vi oss t il intern prosj ekt leder Alf Thomassen i kommunen. Vi fikk t ilgang t il

kommunens lister over aktuelle lag, foreninger og idret tslag. Vi har ikke oversikt over hvor fl inke de

enkelte aktører har vært t il aoppd atere disse listene, men har fått gode innspill undervis som vi har

supplert fort løpende. For øvrig vil alle som ønsker også få mulighet t il å møt e i de t re folkemøt ene

som arrangeres.

Vi er fullt klar over at det er forskjeller mellom de forskj ellige bygdene, og skolenes særegne fordeler

og ulemper. Disse er vi i ferd med akartlegge, og vi opplever at det har vært gode møt er med

aktørene så langt . Møtet iden har også vist seg avaere t ilst rekkelig så langt i prosessen.

Jeg håper dett e var avklarende så langt og ser frem t il ainformere videre om st atus i arbeidet ved

nest e utvalgsmøt e.

Vennlig hilsen

Thomas Odiin
Avdelingsleder Samfunnsutvikling øst
Faglig leder ut redning og analyse

Fra:  Lene Krist ine Eikeland <lenekrist ineeikeland@hot mail.com>

Sendt:  t orsdag 4. mars 2021 07:44
Til:Tom Aage Sollid <t asollid@online.no>; Ole Christ ian Barli

<olba@politi ker.ringsaker.kommune.no>; Willy Kroken<w-kro ke@onli ne.no>; Dyveke Irene Dufset h

Lundse ter <dyvekeirene@live.no>; Rune Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne -Lise Mellbye

<Imellbye@gmail.com>; Heidi Helene Pabst dorff <heidi_pab@hotmail.com>; Jon Rust en

<rust en.jon@gmail.com> ; Erling Segelst ad <erl ing.segelstad@ringsaker.kom mune.no>; Torm od

Skaare <skaare.t ormod@gmail .com>;  Nina  Elisabet h Tollan <nt ollan@gmail.com>;

post mot tak@ringsaker.komm une.no; redaksjonen@ringsaker-bl ad.no; Odiin, Thomas

<Thomas.Odiin@wsp.com>
Kopi:Camilla St orlien <camilla .st orl ien@gmail.com>; Anya Brat berg <anya@a-b.live>

Emne:  Sv: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Hei Tom Åge!

Takk for informasjonen rundt medvirkningsprosessen.

Det ser ut t il at det har oppst åt t en "missing link" mellom WSP og nordre Ringsaker, og slik du

representerer dett e, er det svært mange som ikke har blitt invitert .

Jeg setter derfor Thomas Odiin opp på mottakerlist en her, slik at du, Thomas, mottar de samme

opplysningene som v i i utvalget for oppvekst. @



Det er vel ingen t id å miste nå, så raske kommunikasjonslinj er er derfor mest effekt ivt .

Ved et raskt blikk på vedleggene dine, er det ikke tvil om at det er STOR akt ivit et og MANGE ulike

aktører i de ulike bygdene! -veldig positivt.

Under vårt siste møte i ut valg for oppvekst , fi kk vi igjen o rientering av WSP.

Jeg bemerket et par vikt ige punkter i t idsplanen, blant annet ;

1.l it e avsatt t id t il medvirkning. 2 t imer er svært kort t id på ett møt e når mange skal møte samt idig.

2.De ulike skolene bør absolutt få hver sin t i ldelt e t id med medvirkning. Dvs FAU ved hver enkelt

skole bør f å sin t ildelt e t id, det samme gjelder e levrådet ved hver skole OG evt

folkemøter/ lag/ foreninger ved hver bygd.

Jeg komment erte også møt eform og det ble sagt at de skulle vurdere dette fort løpende ut ifra

koronasit uasjonen. Det er selvsagt best å ha et fysisk møte.

1ft mine merknader i t idsplanen og hvem som skal møte t il medvirkning samt idig, svarte Odiin at han

ville se nærmere på dette.

Begrunnelsen min for asorge for god nok t id og grundig nok medvirkning, er nettopp

brukert ilfredsheten: det er svært vikt ig at alle blir hørt nå og at det ikke oppstår misnøye og mist ro t il

gjennomføringen av denne ut redningen. Da st år vi der ved neste kommunestyremøte og har ikke

kommet et skritt lenger enn sist .

Jeg har selv ut danning på mast ernivå i prosjekt ledelse, derav også god kjennskap t il hvor t ing kan gå

feil: for darlig / eller for lite avsatt t id t i l brukermedvirkning er en av de vikt igste suksessfaktorene. Her

har vi en svært sårbar sak, og det at alle føler seg inkludert og sett /hort er derfor særdeles vikt ig.

Jeg håper derfor at WSP nå t ar innspillene med seg i det videre arbeidet .

Når utvalget for oppvekst start et vår befaringsrunde i fjor høst, hadde j eg selv ingen kjennskap t il

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 l iv og kult ur.

Som utenforstående er det ikke lett ase dette med første øyekast og det er fort gjort at enke på

"bygda" som en enhet. WSP ma/bor ikke gå i den fella ....

Dog er det ikke WSP sin feil. Det burde vært oppnevnt en prosjektleder/ prosjektoppf olger i

kommunen som har god oversikt over det te (hvis ikke dett e 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 t idlig nå Tom Åge, før t oget har gått .

Jeg vil igjen oppfordre WSP t il asette av mer t id t il flere møter/ bedre t id, også håper jeg WSP får

kastet seg rundt slik at alle som ikke er invitert , som burde ha vært det, får invitasjon.

M it t håp og ønske er at vi mot sommeren kan møtes i kommunestyret med en ut redning der alle er

t ilfre ds med gjennomf ringen og prosessen. (3)



Ønsker deg en fin dag!

Med vennlighilsen

Lene Krist ine Eikeland
Sert ifisert takstmann - Bygging enio r - Daglig leder

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

Re: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Fra Nina Elis abeth Tollan .2

Til

Kopi t il

Dato

Hei.

Lene Kristine Eikeland 2'
Anne-Lise Mellbye l , Anya Bratberg f, cami lla Storlie n2, Dw eke Irene Dufseth

Lundse ter t , Erling Segelstadf , Heidi Helene Pabsdor#ff , Jon Rusten f', o aiin,

Thomasf , olechri stian Barf , Rune Melgalv sf', Thomassen, AI#f , Tom Aage

soma2.',1ormod skaare2',w i y Kroken.f'
05 .03.2021 08 :43

Jeg må si meg enig med Heidi.
Dett e er en ut idig måte av utvalget adiskutere saken på.

Utvalget har fått to gode gjennomganger av prosessen som helhet og veien videre. Det er lit en grunn

til atro 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 ti l abli hørt , det t ror j eg også at de blir . Nå er

ny og oppdatert liste over relevante parter lagt med i denne saken, og er dermed kommet i de rett e

hender.

Nå får vi gi WSP t id og rom for aut f re det oppdraget de er satt t il. Det er ingen grunn til at ro (fra

hva vi har hørt så langt ) at dett e ikke gj ennomføres på en god måte.



Krit ikk vil komme uansett utfa ll. Og selvfølgelig skal vi følge med på prosessen, men dett e her .... det

er ikke en god måte diskutere saken på. Hverken for innbyggerne i Nordre eller for oss som utvalg.

Mvh
Nina Elisabet h Tollan, AP

fre. 5. mar. 2021 kl. 07:56 skrev Lene Krist ine Eikeland <lenekristineeikel and @hotmail. com>:

Hei Heidi !

Som jeg skriver ref . jeg t il gjennomgangen vi hadde i møt et utvalg for oppvekst sist der det tatt opp

som tema at flere ikke hadde blitt invit ert t il medvirkning.

Dett e er overhodet ikke en debatt.

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

Selv om du som representant for Høyre n sker alegge ned skoler, burde også du være oppt att av at

ingen blir utelukket fra medvirkning og at prosessen ikke får krit ikk i ett erkant !

Ønsker deg en fin dag!

Med vennlig hilsen

Lene Krist ine Eikeland
Sert ifisert takstmann - Bygging eni r - Daglig leder

Fra: Heidi Helene Pabsdorff <heidi_pab@hotmail.com>

Sendt : fredag 5. mars 2021 07:47
Til: Lene Krist ine Eikeland <lenekrist ineeikeland@hotmail.com>; Odiin, Thomas

<Thomas.Odiin @wsp.com>
Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratbe rg <anya@a-b.live>; Tom Aage

Sollid <tasollid @online .no>; Ole Christ ian Barli <olba@polit ike r.ringsaker.kommune.no>; Willy

Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufset h Lundse ter <dyvekeirene@liv e.no>; Rune

Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; Anne-Lise Mellbye <Imellbye@gmail.com>; Jon Rusten

<rusten.jon@gmail.com>; Erling Segelstad <erling.segelstad@ringsaker.kommune.no>; Tormod

Skaare <skaare.tormod@gmail.com>; Nina Elisabet h Tollan <ntollan@gmail.com>; Thomassen, Alf

<alf.t homassen@ringsaker.komm une.no>
Emne: Sv: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Hei,

Dett e begynner nå gå utover det j eg mener er rett agjore 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 t il leder Willy Kroken i utvalget å ta en avgjørelse her, dett e her kan ikke jeg være med på.



Mvh Heidi Pabsdorff, Høyre.

Fra: Lene Krist ine Eikeland <lenekri sti neeikeland @hot mail.com>

Sendt : fredag 5. mars 2021 07:42

Til: Odiin, Thomas <Thomas.Odiin@wsp.com>

Kopi: Camilla Storlien <camil la.storlien @gmail.com>; Anya Bratbe rg <anya@a-b. live>; Tom Aage

Sollid <tasollid@online.no>; Ole Christ ian Barli <olba@politiker . ringsaker.kommune .no >; Willy

Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufset h Lundsaeter <dyvekeirene @live.no>; Rune

Melgalvis <rune.melgalvis@gmail. com>; Anne-Lise Mellbye <Imellbye@gmail.com>; Heidi Helene

Pabst dorff <heidi_p ab@hot mail.com>; Jon Rust en <rust en.j on @gmail.com>; Erling Segelst ad

<erling.segelst ad@ringsaker.kommune.no>; Tormod Skaare <skaare.t orm od@gmail.com>; Nina

Elisabet h Tollan <ntollan@gmail. com>; Thomassen, Alf <alf. thomassen@ringsaker.kommune.no>

Emne: Sv: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Hei Thomas!

Det er selvsagt forståelse for at dere ikke kan ta samtaler med enkelt personer, håper ikke du

oppfatt et meg dit hen.

Det vikt ige for oss i utvalget (noen av oss har snakket litt sammen ett er henvendelsen t il Sollid}, og

ref møte i utvalget , er at alle lag og foreninger som onsker a delta på medvirkning får anledning t il

dett e. Bakgrunnen for det er som kj ent at vi som pol ikke ønsker at det skal oppstå krit ikk i ett erkant

av ut redningen og at noen har følt seg ut est engt . (snakker da om lag og foreninger).

lom at vi diskutert e nett opp dett e i møtet i UFO valgte jeg af l g e opp Sollids epost .

Nå som dere har mott att en oppdatert list e med lag/forening er fra Sollid håper vi dere inkluderer de i

portefølj en slik at også disse blir invitert .

Må bare presisere at j eg personlig, egent lig ikke har noe ønske om a inv olvere meg i denne

ut redningsprosessen utover informasjonen vi mottar i møtene i utvalg for oppvekst. Det er

t idkrevende og vår rolle er ikke ablande oss direkt e i denne prosessen. Men, så har jeg mott att flere

henvendelser fra innbyggere de sist e ukene, blant annet t elefoner, der fremmede mennesker sitt er

og gråter og er helt ute av seg fordi de f rykter at ut redningen nærmest er et skalkeskj ul. Det er

ut rolig krevende, og det er vond t a h re fortvilelsen, så det gir lit e rom for valg om en vil invo lvere

seg eller ei.
Jeg har rikt ignok beroliget så godt j eg 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 kompet anse.

Samt idig, ser det ut t il at dere ikke har fått med alle lag/ forening er, sa det var fint det kom frem nå

slik at dere kan rekke a fa de med.

Da høres det også ut som at dere har en effekt iv gjennomføringsmetode for medvirkning.

Vi krysser fingrene nå for at resten av ut redningen går smoot h og at vi slipper flere fortvilt e

henvendelser na. (@)

Ønsker deg en fi n dag!

M ed vennlig hilsen



Lene Krist ine Eikeland
Sert ifisert t akst mann - Bygging enir - Daglig leder

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

Sv: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Fra Heidi Helene Pabsdorff .2
Til

Kopi t il

Dato

Hei Lene,

Lene Kristine Eike land f , o diin, Thomas.f'
Camill a storlen .f',Anya Bratberg.2', 1om Aage So d ', ole Chri stian A rly2 , yI lly

Krolen f' , Dy eke lrene Dufseth Lundsaete i', Rune Melgalyif, Anne - Li se Mellby e

f , 1on Rusten2', Erlin g Segelstad i' , 1oro d Skaare f', Nha Elis abeth I olLa f'
, Thoma ssen, A£2'
05.03 .2021 08.02

Jeg er f ullst endig klar over at du tok dett e opp i møtet og det ble vel da også avklart at planen som

ble lagt frem av WSP var bra.

Selvsagt er j eg opptatt av at lag/ foreninger, uavh engige får yt ret sin mening, fra begge sider av saken,

og j eg 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. Ut en den

vil ikke rapporten for min del være noe j eg kan stole på.

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

Ønsker deg en fin dag videre og en rikt ig god helg.

Mvh Heidi

Fra: Lene Kr ist ine Eikeland <lenekrist ineeikeland@hotmail.com>

Sendt : fredag 5. mars 2021 07:56

Til: Heidi Helene Pabsdorff <heidi_pa b@hotmail. com>; Odiin, Thomas <Thomas.Odiin@wsp.com>

Kopi: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com>; Anya Bratberg <anya@a-b.live>; Tom Aage

Soll id <tasollid@online.no>; Ole Christ ian Barli <olba@politi ker.ringsaker.kommune.no>; Wil ly

Kroken <w-kroke@online.no>; Dyveke Irene Dufseth Lundse ter <dyvekeirene@live.no>; Rune

Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>; An ne-Lise Mell bye <Imellbye@gmail.com>; Jon Rusten

<rust en.j on@gmail.com>; Erling Segelstad <erl ing.segelstad@ringsaker.komm une.no>; Torm od

Skaare <skaare.t ormod@gmail.com>; Nina Elisabet h Tollan <ntollan@gmail.com>; Thomassen, Alf

<alf .t homassen @ringsaker.komm une.no>

Emne: Sv: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Hei Heidi !



Som j eg skriver ref . j eg t il gjennomgangen vi hadde i møtet utvalg for o ppvekst sist der det t att opp

som t ema at f lere ikke hadde blitt invit ert t il medvirkning.

Det t e er overhodet ikke en debatt.

Det handler om at lag/ foreninger som skulle vært invit ert t il medvirkning ikke har blit t inv itert .

Selv om du som represent ant for Høyre ønsker å legge ned skoler, burde også du være oppt att av at

ingen blir ut elukket fra medvirkning og at prosessen ikke får krit ikk i ett erkant !

Ønsker deg en fi n dag !

Med vennlig hilsen

Lene Kr ist ine Eikeland

Sert ifisert t akst mann - Byggingeniør - Daglig leder

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

Re: Angående ut redning sko lesaken WSP - HASTER

Fra wi l ly Kroke f'

Til

Kopi t i l

Nina Elisabet h rollanf', Lene Kristine Eikel and2'

Ann e-Lise Mellbyel , Anya Bratberg ±', c amill a Storlie f, Dw eke lrene Dufseth

Lund saeterf', Erling Seel ±t ad  ,  Heidi Helen e Pabsdorif f', on Rust enf , o d1in,

Ih omas f , 9leChristian Bar, Rune Melgals l', Thomassen, Ail', 1om Aage

solId.2', 1oro d Skaare2'

05.03.2021 11 :48Dato

Hei!

Jeg v il underst reke følgende om pågående ut redning av skolest ruktur i nordre Ringsaker:

• Utvalg for oppvekst deltar ikke i debatt om sko lest ruktur i nordre Ringsaker under ut redning

av saken.

• Det innebærer at vi som utvalg heller ikke delt ar i mer eller m indre uformelle

mailgrupperer inger om samme t ema. Utvalget skal arbeide på en måt e som er ett erret telig

og t ransparent.

• WSP har fått oppdraget om aut rede skolest rukturen i nordre Ringsaker. Som en del av

denne prosessen, delt ar konsulent fi rmaet på møt ene i Utvalg for oppvekst fram t il

ut redningen foreligger. WSP deltar på møtene med informasj on om arbeidet og framdriften

av ut redningen. Dett e er utvalget kjent med. Utvalget har på sin side hatt mulighet fo r a
st ille spørsmål og komme med innspill. Slik vil det fortsatt være.

• Både WSP og Utvalg for oppvekst har behov for integritet og autonomi knytt et t il en slik

ut redning. Rollene må være klare.



Mvh.

Willy Kroken, Ap
Leder i Utvalg for oppvekst.

Fra : Nina Elisabet h Tollan <ntollan@gmail.com>

Dato: fredag 5. mars 2021 08:43
Til:  Lene Kristine Eikeland <lenekrist in eeikeland@hotmail.com>

Kopi:  Anne-Lis e Mellbye <Imel lbye@gmail.com>, Anya Bratberg <anya@a-b. live>, Camill a Storlien

<camilla.storlien@gmail.com>, Dyveke Irene Dufset h Lundsaeter <dyvekeirene@liv e.no>, Erling

Segelstad <erling.segelstad@ring saker.kommune.no>, Heidi Helene Pabsdorff

<heidi_p ab@hotmail.com>, Jon Rusten <rusten.jon@gmail.com>, "Odiin, Thomas"

<Thomas.Odiin@wsp.com>, OleChrist ian Barli <olba@polit iker. ringsaker.kommune.no>, Rune

Melgalvis <rune.melgalvis@gmail.com>, "Thomassen, Alf" <alf. t homassen@ringsaker.kommune.no>,

Tom Aage Sollid <tasolli d@online. no>, Tormod Skaare <skaare.torm od@gmail.com>, Willy Kroken

<w-kroke@online.no>
Emne:  Re: Angående ut redning skolesaken WSP - HASTER

Hei.

Jeg må si meg enig med Heidi.
Dette er en ut idig måt e  av  utvalget adiskut ere saken på .
Utvalget har fått to gode gjennomganger av prosessen som helhet og veien videre. Det er liten grunn

til atro 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 bet yr 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

lit t mer overordnet syn på saken.

Det er selvfølgelig sånn at alle berørte skal ha mulighet t il abli hørt, det t ror jeg også at de blir. Nå er

ny og oppdatert liste over relevant e parter lagt med i denne saken, og er dermed kommet i de rette

hender.

Nå får vi gi WSP t id og rom for autfore det oppdraget de er satt t il. Det er ingen grunn til  tr o (fra

hva vi har hørt så langt ) at dett e ikke gj ennomføres på en god måt e.

Krit ikk vil komme uansett utfall. Og selvfølgelig skal vi f ølge med på prosessen, men det te her .... det

er ikke en god måt e diskut ere saken på . Hverken for innbyggerne i Nordre eller for oss som utvalg.

Mvh
Nina Elisabet h Tollan, AP

Vedlegg 7
M it t svar t il art ikkel i HA

Mitt navn kom opp i art ikkelen «Refser polit ikerne» i HA 13 .03.21 i forbindelse med en
mail j eg skrev t il ut valg for oppvekst i Ringsaker , og j eg føler for aknytte noen
kommentarer t il det .



Jeg har forståelse for at HA onske r afange oppmerksomheten t il leseren, men
overskrift en høres noe dramat isk ut .
Willy Kroken ( leder av ut valg for oppv ekst ) «refser», i den mildest e refs j eg kan huske a
ha sett , medlemmer I ut valget (og meg?) for å debat tere saken mellom møtene i
utvalget . Jeg haper imidlerti d virkelig at ut valgets medlemmer j obber med den ne vi ktige
saken, samt tar t il seg kunnskap, også I t iden mel lom møtene i utvalget .
Jeg opplever at Kroken pa en ryddig mat e, uten dramati kk, minner om ra mme ne for
ut valgets arbeid, men j eg er ikke enig i at v i passivt skal vente på rapport en.

A la ut redningen «j obbe i fred» er en frase man lett kan bifalle, men det var alt så her j eg
var nødt t il å bryte Inn. Ingen er tj ent med at de får j obbe så mye i «fred» at de ikke får
med seg vikti ge innspill fra de ulike partene. WSP on sker medvirkning .
Min e-post ti l utvalg for oppvekst er ikke noe annet enn et rop om hj elp og et forsøk på å
få det vi betaler for . Det er overhodet ikke noe debat t innlegg, eller et forsøk på å skyve
ut redningen i m in egen favør. Når det manes t il t ransparens, redelighet , uavhengighet og
orden må gj elde også for vår innleide ut reder .
Jeg sendte m in henvendelse t il alle faste medlemmer i ut valget net topp for at al le skulle
være inkludert og ha samme informasj on.

Jeg er ikke interessert i hvordan utvalget kommuniserer og j obber int ernt , men forventer
at de er åpne for innspill som angår prosessen i og med at de j evnlig skal oppdateres om
fremdr ift av WSP. Kommer det informasj on t il 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 post mott ak t a imot , j ournalføre og arkivere all
informasj on som kommer t il dem. Det har ikke gått i orden her. En egen art ikkel om
dette ble publisert i HA 11.03 .21. Praksisen ble endret ett er HA tok sit t samf unnsansvar .
En egen nett side f or akomme med innspill er ikke etablert (som lovet i RB 06 .0 1.21) s
kommunens postmott ak far duge.

Jeg st iller meg undrende t il WSP sit t svar om balanse og t ransparens med tanke på at
ordfører og rådmann (nat urlig nok i rol len som oppd ragsgive re) har hatt innledende
moter med WSP, mens forespo rsler fra " bygdesiden" i saken ikke far inn vilg et mot er . Vi

får skrive inn på en «padlet»... Siden ordfører og rådmann vitt er l ig er dem som har
foreslåt t å legge ned skoler ( ref . HA 22.09 .20 «Vi har vært for feige») har j eg vanskelig
for se balansen, og siden j eg hel ler ikke har set t noe referat av de innledende møtene
har j eg også vanskelig for å se t ransparensen.

Nina Tollan  (AP)  svarer at " Det er lit en grunn til tr o at WSP ikke vet hva de driver med»

Det er i beste fall uoppmerksomhet fra hennes side. Da min e-po st ble skrevet var det 6
dager (ink ludert 2 helgedager) t il møtet med lag og foreninger skulle avholdes. Store
deler av organisasj onslivet i nordre hadde da ikke fåt t invitasj on t il møtet , mens blant
annet Moelv Vannskiklubb, Veldre Håndball, Veldre Fr iidret t og Kveinndal ' n Jazzlag var,
av ukj ent relevans for meg, ifølge WSP invitert . Oppmøtet var mildt sagt skuffende, noe
som kommer fram i en sak fra Ringsaker Blad f ra 15.03.21. Det var nettopp dette som
j eg så at ville skj e, og ønsket å avverge.

Her kan imidlert id ikke WSP lastes, da de som gj ester i vår kommune må kunne forvente
lit t hj elp t il å or ientere seg . Da lurer j eg heller på om st rategisj efen t renger aoppd at ere

list ene og kart ene sine. Om Tollan mfl . fort sat t mener at dette vit ner om t ilst rekkelig
kontroll og oversikt ti l agj enn omfore en god hari ng med forankri ng i lokalmi lj oet , der
alle blir hørt , j a da tenker j eg at l ista ligger noe lavt . Slike ut sagn er ikke akkurat med a
skape t illit ti l den politi ske behandling en av saken heller. Det er soleklart at noen ma
passe på investeringen vår . Vi kan vel hj elpe hverandre?

At kom munen får valuta for pengene når først en million skal brukes burde være i alles



int eresse. At WSP selv e r fornøyd med sin egen prosess og sit t eget slutt produkt er vel

kn appest noen god malestokk pa oppd ragslosn ingen? Det er kund en som skal vaere
fornøyd . Hvem er da kunden? Rådmannens stab? Part iene? Eller innbyggerne i nordre?

At WSP har en god plan er et godt utgangspunkt , men hvem følger opp planen?
Hvem set t er ned foten om WSP mot formodning ikke hadde gj ennomført planen på en

god måte. Ville de fått beskj ed om a prove igj en? Det bl ir spekulasj on, men finnes den

mekanismen i det hele t att ?
Ville ordføreren eller rådmannen grepet inn hv is WSP gj o rde avgrensninger og
foren kli nger ift op pdraget de er git t ?

Senere samme dag som j eg sendte min mail, et ter noe mailveksling i utvalg for
oppvekst , dukket det likevel opp inv it asj on t il en del av organisasj onene.
Det gj enst år og se hvor mange som får med seg denne inv it asj onen, kva litet ssikringen

må v i selv st å for.
Om det er t ilfeld ig så er det lov lig sent , selv om det r ikt ig nok står i Inv itasj onen at
" ingen forb eredelser er nodvendig" . Jeg tror ikk e j eg ant ar for mye nar j eg sier at folk

som kj emper for sine barn , sin bygd, sin sko le, sitt lag eller foreni ng onskerastil l e

forberedt t il den ENE sj ansen de far t i l å si sin mening om saken.
Om det er på grunn av Lene Eikeland (PP) sit t engasj ement bør vel alle som er opptat t

av en grundig ut redning være t akknem lige for det ?
FAU ' ene fi kk t il slutt hvert sit t møt e, og det blir arrangert 3 folkemøt er i stedet for ett . I

følge den opprinnelige planen skulle alle delt a på sam me møt e.
Disse forbed ringene kom på plass et ter press f ra publikum .

Det er også ukj ent for innbyggerne i nordre hv ilke avgrensninger som er gj ort innenfor

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

agj elde barna sine konsekvenser , kom det frem i ut valg for oppvekst sitt møt e. Vil slike
avgrensninger kunne gi et «forenklet bilde» i forhold t il v irkel ighet en? I kke vet j eg, men

j eg v isste ikke om avg rensningen før det ble spurt spesifikt om det . Er det flere
vesent lige avgrensinger?

Jeg oppfat ter det ikke sånn at represent ant ene Tollan og Pabstdorff er likegy ld ige i

forhold t il ut redningens met oder og fremdrift , men j eg håper at de anerkj enner at det
f innes et st ort forbedr ingspotensial i delingen av informasj on .

Videre håper j eg at WSP anerkj enner at det er vanskelig å utt rykke følelser og
engasj ement skrift lig, selv med utst rakt brukt av CAPS LOCK, fargerike emoj is, bannskap
og mer eller mindre vellykkede allegorier . Man må ikke undervurdere sty rken, ønsket og
behovet fo r fysiske fo lkem ot er ; «padlet » kan man likevel bruke para llelt om man n sker
a stru kt urere informasj on en . k kommunisere ansikt t il ansikt er vikt ig for å forstå

hverandre .
Ved br u ke ut t rykk som «høring» og «folkemøt e» har man skapt en forvent ning hos

folk. Det må ikke overraske noen at det er mye skuf felse og frust rasj on blant folk over
oppl egget som WSP forespeiler.
Nar det i t i llegg inform eres sapass genere lt om hvord an slike mot er foregar i praksis,

oppstår det usikkerhet og f rust rasj on som kunne vært unngått med bedre
kommunikasj on.

Det v il være en del mennesker som ikke v il få sagt sit t gj ennom det te opplegget.

Noe v il være alt for personlig t il å deles med alle, anony mt eller ikke.
Noen, særlig eld re, er ikke vant til a bruke digita le hj elpemidler som «Teams» og
«Padlet ». Det er laget et opplegg for at disse skal kunne møt e opp på skolene og få hj elp
t il a skrive inn sine innspil l, men disse invit asj onene er sendt via int ern ett ..
Det blir lit t som a ringe rundt til folk med te'efonskre kk for a sporre om de t ren ger hj elp.



De v idere høringene ett er at denne rapport en foreligger må foregå ansikt t il ansikt ,

bygdefolk og polit ikere. Corona er ingen hindring; v i har st ore og romslige j order . Det
handler om å st å for sin polit ikk, og møte dem man ønsker å lede.

Vedlegg 8

Post - its og penn.

Post- it lapper : Dett e er for alle prakt iske formål en "padlet " anno gam ledager .
Folkemøtene som skulle g i alle m uligheten t i l å bli hørt er redusert ned t il å skrive

"digitale Post -i t lapper" , som henges op p pa en dig ital tavle .
Det man har på hj ertet ut over 7 ledende spørsmål er det ikke rom for formi dle .
Sender man inn noe ut enom "padlet " er man ikke garant ert at det blir med i vurder ingen.

E-post er og brev regnes som "bakgrunnsinformasj on" og leses i den grad det er relevant .

Det hele oppleves ut rolig begrensende.

Vi skal være svært glade for at d iverse hist oriske personer opp gj ennom t idene ikke

mått e begrense seg t il å bruke Post - it lapper .
Hadde for eksempel Marcus Thrane mått et bruke Post - it s når han kj empet for husmenns

ret t igheter, allmenn verneplikt og allmenn stemmerett er v i usikre på om han hadde klart

å kommunisere særlig effekt ivt . Samme gj elder for Mart in Lut her King : "I have a dream !"

på Post - it lapper mangler lit t av "t røkket " for å få budskapet gj ennom. Winston Churchill

hadde slitt med å mobilisere folket i kr igsårene. Samme med Camilla Collet t og Gina
Krog i sit t arbeid .
Hadde Einar Gerhardsen mått et fremføre budskapet i Kråkerøy-t alen på Post - it s, er det
slett ikke sikkert landet vårt hadde set t ut som det gj ør i dag . Men på den andre siden;
Om Adolf hadde måt tet 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 v ikt ig budskap når

man ikke står ansikt t il ansikt med menneskene man snakker t i l.
For oss er budskapet om skolenes avgj ørende rolle i våre bygder det v ikt igst e budskapet

v i har i 2020/ 2 1, og det må v i formidle i "padlet " innenfor git t e rammer .

For å bøt e på t idsbristen man opplever i et slikt møt e, slik at al!e rekker å skrive inn både

følelser og meninger, l igger de d igitale Post - it lappene og tavla åpen frem t il slutt en av
mars. Man må bare v it e hvordan man finner dem, og bruker dem . Det er bra, men ærlig

talt ikke bra nok . Det er fort satt bare Post - it s.



Vi får bare inderlig håpe at fremt idens skole er bedre enn fremt idens mate a gj en nomfore
folkemøter på. Vi kan ikke gi denne prosessen ståkarakt er . Denne prosessen burde ald ri
vært gj ennomført med begrensningene som foreligger nå. For mange mennesker er
berørt e, og løsningen som er valgt har store svakheter .

I nnspillene som legges inn anonymt sier ingent ing om  hvilke  av det 5 skolekretsene de
ulike kommentarene stammer f ra . Om noen er svært l ite fornøyde på en skole, kan en
annen skole være st rålende fornøyd. Forskj ellene blir ikke synlige.
Hva om noen ønsker å f remheve sin egen skole/ bygd, på bekostning av andre? Hva skj er
da?
Det er nok en god grun n t il at ut valg for oppvekst valgte a legge opp sin befaringsrunde i
host pa enskole av gangen . Da far man konsentre rt seg om  den  akk urat  da,  i stedet for
å samle alle anonyme innspill i e i gryte. Man vet  h va  man hørt e  hvor .

Det er hel ler ingen kont roll på delt agerne på "padlet " . Hvem som helst , fra hvor som
helst i landet , kan gå inn og mene noe om pro sessen i bygda vår : Mao det kan godt sit t e
folk i Brumunddal og legge inn at "det går helt fint alegge ned alle skolene i nordre .."
Eller vi kan fadrahj elp av slekta paandre siden av landet til a bevare spors malene.

Hvordan bli r det å form idle noe personlig? Det er begrenset hvor anonym man er i et lit e
lokalm iljø, og om man har råd t il å ta den sj ansen.  Glem aldri  at det er og blir
menneskers liv man berører her , og deres mulighet t il å leve sl ik de ønsker.

Som en anonym respondent svart e pa FAU-undersokelsen ; "Hv or seriøst er dette når
man kan sende inn flere svar?" At FAU ikke er eksperter i å gj ennomføre anonyme
undersøkelser på en profesj onell måt e er t ilgivelig, men at et av verdens største
ut redningsselskaper ikke klarer det bedre er ikke t illitsvekkende. Den som påberoper seg
å være ekspert i pedagogikk og kommunikasj on burde forstå at dett e er svakt .
T iden er ikke helt moden for digitale høringsprosesser med verktøyene v i bruker her .

Hvorfor er det ingen på polit isk nivå som ser det te? Følger de ikke med, eller  v il  de ikke
se? Er det for ubehagelig at a i? Eller tj ener det en agenda a la vere ?
Er det i bunn og grunn noe annerledes enn aha en rørlegger på besøk som du plutselig
ser at legger opp rør på helt andre steder enn han har fåt t beskj ed om ? Lar v i han drive
på da, eller sier vi, vennlig men best emt , ifra at : "Hei, det var her borte du skulle
montere rør" . Vi tv iler på at rørleggeren blir særlig sint , kanskj e lit t avheng ig av  hvordan
du snakker t il han.
Er det litt typisk nors k? Vi bestil ler safti g og mor biff ut fra bild ene  i  men yen , men far
servert en seig skosale. Men klager vi ? Nei, det er ubehagelig . Noen er t il og med redde
for at kokken skal spytte i maten. Best å holde kj eft. Tryggest . VI bare t akker for maten,
betaler regninga, og skryter t il og med av kokken. Så d rar vi hj em og klager t il venner og

famil ie. Kokken t ror fortsatt at han er fl ink han .. . og nestemann får servert det samme.

Men folkens, det H, AP og SV vi l gj ore her pavi rker OSS. VRE barn , VR bygd , VRE
drommer. V RE onsker. V RE lag og foreninger. VRE Investeri nger, VAR hver dag . Vk R

t id . VÅR ret t t il leve sånn v i planla og ønsket å leve når vi bosatt e oss her .
Det er Ingen fancy ord og defi nisj oner som end rer på det faktum at v i også er en del av
denne kommunen. Vi har også krav på vår del av tj enest er , investeringer, kulturt ilbud
mm.
Polit ikere skal fordele goder t il hele kommunen, ikke fokusere på noen få st eder, og gi

opp andre st eder . Har de en plan for oss ett er nedleggelser, eller må v i bare innse at de
har git t oss opp?
De som mener at alt må være helt likt overalt rir bare prinsipper uten å ta hensyn t il
ulike menneskers, og ulike steders, ulike forutset ninger. «Enest e måten å behandle noen
likt pa, er a behandle dem ulikt »
Vi har ikke alt de har andre steder her oppe i nordre, men vi har skolene og akt iv itetene



som er forankret rundt dem. I kke ta det f ra oss! Det er en forsvinnende lit en pris å
betale  i  forhold t il verdien det skaper. Det er en investering i fremt iden. I kke bare
bevare, men ut v ikle. Ikke bare rive ned, men bygge opp.

Timingen kunne knapt ha vært verre her :
-Sykeh ussa ken er ikke landet enna (men det ser lyst ut for Moelv?)
-Vi aner ikke ett erv irkn ingene av den globals pandemien enna (den st orste kri sen vi har

ståt t i siden 2.verdenskri g)
-Trenden, i betydningen «det siste nye», er at folk ønsker seg akt ive liv, i nærhet en av

nat uren, t rygghet og armslag.
-Velv illige og fre moverlente arbeidsgivere gir mulighet er v i ikke hadde for bare ETT år

siden. Hj emmekontor / Delvis hj emmekontor f rist er mange : Grip muligheten.

-Coron a aret har lagt begrensnin ger pa prosesser og rammer .
-Valget t il høsten kan komme t il å v ippe i en ret ning som kan styrke kommuneøkonom ien

betraktelig. Det som er bestemt nedlagt i mellomt iden 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 . I ngen skoler ellers i kommunen " lider" av
dette; De er allerede godt rustet i følge polit ikerne.
Polit ikk er å styre samfunnsutviklingen, ikke agi et ter for negat ive t render .

Det forblir vår faste overbev isning at for ati lfore nye ressurspersoner t i l våre fine

bygder, som v il leve her , j obbe her, fode og op pfostr e barn her, og va re med aut vik le

bygdene v&re, og kommunen forovri g, tren ger vi :
1) Arbeid .
2) Bolig.
3) Skole, SFO og barnehage.
4) Frit idsakt iviteter.
5) Gode naboer .
6) Forutsigbarhet .
Jo mer man fj erner fra denne lista, j o vanskeligere blir det abeholde resten av lista.

Hilsen
Anya Bratberg
Camilla Storlien
Lillian Baardset h Sollid
Tom Åge Sollid

Kopi :
Postmott ak@ringsaker.kommune.no

Ringsaker Blad

Ringsaker Kommunestyre

Vedlegg 9:
Lars Svendst ad sitt svar t il meg og Christ ian Haugen sitt svar t il Svendstad.

Re: Ang st at us på ut redning av skolesaken

Fra Christian HaugenI



Til

Kopi t il

Dato

Lars Svendstaa2
Ole Christian any2, Julia ne Bergersen .f', kai o ve Berl' , Arne lngvar Dobl oug.f'

, Lene Kristine Eikeland ±, 1omEriks en f , Thomas Eriks enf, Kar anne Pettersen

Hoelf', 1 gde Hu a 4f, L y_Mali Heyby2 , Nora Evensen Jansru f', A ne Lene

Jonassenf', willy Kroken, o dd_Amund Lundberg:, Ke rstin Lundgard :' , pwveke
Irene Dufseth Lundse ter t, I n a Lovstuenf, Anne-Lis e Melby ef , Rue Melgalvis

2, Aane Mika t' 19 nlere ..

22.03.2021 10 :17

Jeg må si at dett e var en litt underlig e-post . Den ser ut t il være skrevet som en reaksjon på eposten

fra Tom Åge Sollid fra Nordre Ringsaker, som har legt ved et leserbrev, signert Anya Brat berg, Camilla

St orlien, Lillian Baardset h Solli og Tom Åge Sollid.

At diskusjon om kommuneøkonomi kobles opp mot ut redningen er vel st rengt tatt et sidespor. Å vise

t il antall Robek-kommuner i de først e åra av 2000-talle t fordrer nok en noe grundigere analyse

enn en påstand om at kommuneøkonomien generelt var dårligere under den rød-grønne regjeringen

på grunn av regjeringens polit ikk. Det var blant annet en del kommuner som fikk unngjelde for svært

risikofylt e og dårlige investeringer ett er asolgt eierandeler i energiselskaper.

Så t il det som bekymrer meg ved leserinnlegget fra de 4.

Det føyer seg inn i en bevisst (?) st rategi for å undergrave integrit et og status t il WSP, som skal

konsekvensut rede ulike sider og alternat iv ved skolest rukt uren i Nordre. Jeg følger med pa FB-sida til

"Ja t il levende bygder" , og det nærmest oser av mist illit t il den jobben som ut rederne gjør. Jeg hadde

håpet at man ville la WSP arbeide i ro og mak med ut redningen, for derett er å ta debatten. I stedet

gjøres alt for a pavirke ut rederne. Jeg synes nest en at det er litt uredelig.

At enkelte av kommunestyret s representant er også kommer med ut fall mot administ rasjonen gjør

ikke sit uasjonen noe bedre. Et sitat fra en komment ar på FB fra Helge Vestheim: "Sammen med

rådmanens evige press og ønske om a legge ned skolen" (Fagernes).

Det er veldig fr istende akast e seg inn i debatten, men det får vi rikelig med anledning t il t il høsten.

Var ikke hensikten med en ekstern ut redning å få noen ti l a se saken med "objekt ive "øyne?

Jeg er overbevist om at Anit a og Odd Amund gjorde en solid jobb da de valgte WSP ti l a gjore

ut redningen. Stadige ut fall og krit ikk svekker t illiten t il WSP, og er også indirekte en krit ikk av de to.

Det synes jeg ikke noe om !

M in oppfordring nå er vi som kommunestyrerepresentanter ikke lar oss fr iste ti l a skrive innlegg eller

kommentere innlegg på sosiale media i denne saken før vi får ut redningen på bordet. Og sjøl da er

vel egent lig vår arena kommunestyret . Men det må sjølsagt være anledning ti l aflagge standpunkt og

argument ere for det når saken er oppe igj en i den offent lige debatt en.

Med ønske om en god, koronafr i påske t il dere alle.

Christ ian

Mvh
Christ ian Haugen

t lf +47 41203210



Den 22.03.2021 00:20, skre v Lars Svendstad:

Hei !
Jeg ser at dere t ror at kommuneøkonomien vil kunne vippe i en ret ning t il det bedre ved valget t il

høsten. Da forstår j eg det slik at dere t ror det skjer hvis det skulle bli en annen regjering.

Det har j eg liten eller ingen t ro på vil bli bedre.

Den rødgrønne regjeringen som var fra 2005 t il 2013 bestod av Arbeiderpart iet , Senterpart iet 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 vesent lig endret t il 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 allt id slik at det må gjøres priorit eringer i

kommuneøkonomien som en gjør i de flestes privatøkonomi.

Husk at det hjelper lit e a fa f lere millioner ekst ra for en kommune hvis ikke pengene blir disponert

rikt ig eller at det blir foretatt priorit eringer i rikt ig rekkefølge.

Hva er det som t ilsier at kommuneøkonomien med en event uell ny regjering skal bli noe bedre?

Lars Svendstad
Ringsaker FrP
Få Out look for Android

Vedlegg 10
Bernt Torp sit t svar t il Lene Eikeland
Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra Bern t El l Tor.2'
Til

Kopi t il

Dato

Lene Kristine Eikel andf"
Christian Haugen.2, Lars Svendstadf , oleChri stian Bary£ , Juliane Berg ers enf'
, Kai Ove e rg.t', Arne lngvar Doblo u .:, 1om Erl &en I', 1om as Eriks en .f'

, Karianne Pett ersen Hoe1, r ude Hu t2di' , syMali H@yby£, Nora Evensen

Jansrudi ,Anne Lene Jonassenf', wily Kroken l', o dd_AmundLundberg.f'

, Kjerst in Lundgård.i:, Dyveke Irene Dufset h Lundsæt er .l.:'", Elna Løvst uen.1+, Anne-

Lise Melby e , Rune Melgal s t' 1g f ere

22.03.2021 12:02

Jeg synes Christ ian 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 ut fordringer.

Det te er jo hele bakgrunnen for at vi så og sin hvert år, gjennomfører omorganiseringer og

nedskjæringer.
Det er også grunnen t il «vekst og utvikling» og særlig fokus pa aoke innbyggerantallet .

Hvis man leser rapporter om hva kommunenen rundt i landet har gjort , for akomme vekk fra listen

over kommuner som må ha styringshjelp fra staten,

så er det nett opp kutt i velferdsgoder, oppgi nye investeringer, utsett else av vedlikehold og

nedleggelser av grendeskoler som går igjen.



M ed t anke på det sist e, er det derfor liten hjelp ahent e i skolest rukt ursaken, at vi får f aerre Robek -

kommuner.

Jeg klarer derfor ikke ase at det har vært en styrkning av kommuneøkonomien for alle landet s

kommuner, all den t id vår egen administ rasjon og KS sier helt noe annet.

Her er en rapport fra Econ som begyn ner abli gammel, men problemst illingene har ikke endret seg.

htt ps:/ / www .ks.no/ cont ent assets/ 145b9cdb3bb84f73bd52150277352479/ rapport .pdf

Jeg sat t a leste om Robek for kort t id siden, og særlig ned leggelse av små skoler går igjen de siste 10

årene som et innsparingst illtak.

ht t ps:// f jell-ljom.no/ leder/ ikke-legg-ned-grendesko lene-na/19.1800

Derfor er ikke Robek i seg selv et mål for om kommunes tjenest et ilbud blir bedre, men om

kommunen får bedre økonomistyring (les Budsj ett balanse).

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

Rikt ig god påske! fr a våryre kvarberg svika ! :-)

Vedlegg 11
Lars Svendstad sitt svar til Bernt Torp

Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra Lars sven dst aa2'
Til

Kopi t il

Dat o

Bernt Egil Tor :' , Lene Kristi n e Eikel an4 f'

Chri stian Haugenf', ol e Christian Bar f' , Juliane Bergersen2, Kai o ve Ber.f'
, Arne lngvar Doblou l , 1erEriks en i , Thomas Eriksen f , ar i anne Pettersen

Hoell', 1 ude Hu±tad 2 , siy Mali Heyby' , Nora Even sen Jansrud : , Anne Lene

Jona ssent , w Il K ole, t', o dd_Amund Lundberg , Kers tin Lund g rd l , Dy eke

Irene Dufset h Lund saeterf , I na Lovst uen f' , Aa e-_Lis e Melby e f , Rue Melgalvis

J.+,Anne  M iklavic.l.+  18 f lere ...

22.03.2021 12:55

Jeg har nok aldr i hevdet at Ringsaker kommune har vært noen Robekkommune , heldigvis.

Nå sier Torp at det er blitt lagt ned skoler i de t idligere 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 økono mi som er en direkte årsak for sko lened leggelser i Ringsaker for aspare

vel 11 m illioner, selv om Ringsaker ikke er noen Robe kkommune.

Hva med betydningen av vekst og utvikling og velst and når det gj elder dett e tot alt sett ?



Jeg ønsker heller ikke a foret a noen særlig diskusjon rundt denne ut redningen før vi har den på

bordet og at den blir behandlet politisk.

Denne saken håper og t ror j eg sikkert at Oppvekst komiteens medlemmer først og fremst nå har bra

innsikt i og følger opp saken på en god måte.

Lars

Vedlegg 12
Kjerst in Lundgård sit t svar t il Lars Svendstad

Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra Ke rstin tundgar4 f'

Til Lars SvendstadJ.+
Ole  Christian Bary±', Juliane Bergersen2, ai o ve Berl' , Are lngvar Dobloug.f'

, Lene Krist ine Eikeland .I:, Jørn Erikse n..l:, Thomas Erikse n.I:'",Christ ian Hauge n.It

, Karianne Pettersen Hoe ll , r u de Hustadl , siy Mali Heyby.2 , Nora Evensen

Jans rud f', Anne Lene Jonasse nf', yI ly Krole f', o dd Amund Lundberg '

, Dyveke lrene Dufseth Lundsaeter l , Elna Lovstuen f', Anne-Lis e  Melby el, Rune

Melgals .f', Anne MIll autf' 19 flere _

22.03.2021 13 :16

Kopi t il

Dato

Hei!
Det er alt gitt gode og rikt ige t ilbakemeldinger på mailen som er sendt ut.

Christ ian Haugen formulerer det godt .

Engasjementet er stort og det er gode muligheter for afa git t innspill. WSP som er valgt som ekstern

aktør må få mulighet en t il å utføre j obben sin ..

Kjerst in

Vedlegg 13
Helge Vest heim sitt svar t il Lars Svendstad

Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra Helge Vestheim .J:'"
Til Lars svendstaa2'

Bernt El l Tor2, Lene Kristine Eikelandf ,Chri stian Haugen f , oleChrist ian Barli

,  1ulane er e±senf', KkaLOve e r. f', Ame Ingvar Dobloua.f, o r Eriks en2'

I Thomas Eriksenr ,Karianne Pet tersen Hoe 2', 1rude Hus ad.2',sN Mall  Heyby.f'
, Nora Evensen Jansr ugf , Anne Lene JonassenZ',willy Kroken±, o dd Amund

Kopi t il



Lundberg : , Kierstun Lunda rd :, Dw eke Irene Dufseth LundsaeteLt , Elna

Lovst uenl', Anne -Lise Melby e" 2o ere.
Dato 22 .03.2021 15:35

Hvor mye økte egent lig verdiskapningen og "brutt o kommunalprodukt " som følge

av skolenedleggelser på Nes? Oppnådde skolekretsene bedret livskvalit et, folkehelse og demografi,

eller må vi lete et ter andre virkemidler enn skolenedleggelser for a faposit iv utvikling på  ?

For min del t ror j eg ikke nedlegging av skoler i gir posit iv vekst enn økt elevtall på skolene der

elevene blir omplassert , og vekst  i  kassa t il de som kjører elevene i buss og drosjer.

Helge Vestheim

j fmf. brut t o nasjonalprodukt

Vedlegg 14
Christ ian Haugen sit t svar t il Lars Svendst ad

Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra Christian Haugen.2

Til Helge VestheimJ.+
Lars Svendstad2 , 3emt Egil Torp. 2', Lene Kristi ne Eikel and f', ol e  Chri sti an Bary2
, Juliane Bergersen .f, kai O e Beret, Arne ingvar Doblo u l , lorn Eriks en .f'

, Ih omas Eriksenf', Karianne Pett ersen Hoe[, r ude Hustadf', syMali Hyb y.f'

, Nora Evensen Jansrud, Anne LeneJonassen±',w ily_Krokenl.', o dd Amund

Lundberg.!:'", Kjerstin LundgårdJ.+, Dyveke Irene Dufset h Lundsæter.1:, Elna

Lovstuen2, Anne - Li se Melby e" 2o [ ere ..

Kopi t il

Dato 22.03.2021 15 :42

Sjøl om det er fris t ende asvare på spørsmålene dine, Helge, så t ar vi den debatt en senere. La oss

vente ase hva som kommer av analyser  i  ut redningen.

Mvh
Christ ian Haugen
t lf +47 41203210

Vedlegg 15
Rune Melgalvis svar t il Christ ian Haugen

Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra Rune Melgalvis.l:

Til

Kopi t il

Christian Haugen.2'

Helge Vesthein f', Lars Svendstadf', er t EgilTor :, Lene Kristine Eikel an 4f'

, Ole Chris tian Barn , Juliane  Berger&e 2', aL Ove e r l, Are lnvarDobl ou. 2'



, Jorn Eriks en  : ,  Thoma s Eriks en2', Kari ann e Pet tersen Hoel l', r u de Hustag f'
I Siv Mali Hyb y.f', Aora Evensen Jansru df , Aane l ene Jon assen2', y Ily Kroken

l', o dd_Amund Lundberg. f ,Kjerstin Lund gr d l , Dy eke Irene Duf seth Lundset er

f', Elna Lovst uen . 2o er e .

Dato 22 .03.2021 16 :21

Nå synes jeg at v i bør vent e med v idere synspunkt er i skoledebatt en t il WSP har lagt fram
sin konklusjon. Anit a og Odd Amund har engasj ert WSP t il å gjøre denne jobben. Hv is vi fort set ter i
dett e sporet, kan det bli vondt verre. Håper dem kan få ro t il å ut føre sin del av jobben, så får vi t a
polit isk t il høst en. God påske t il alle parter og part ier.
Mvh
Rune Melgalvis

Vedlegg 16
Anne Miklavic sit t svar t il meg

SV: Ang st at us på ut redning av sko lesaken

Fra Anne Mikl avif.'

TI 1om Aage Solly4f , chri stian Haugen.t

Lars Svend stad2 , ol e christi an ar t, Juliane Bergersen.l', Kai o ve Berl' , Ame

lnv ar Dobl ou l , Lene Kristine Eikeland2, 1or Er i ks en 2' , 1homas Eriksen2.'
er aE .. e+

Karianne Pett ersen_Hoel l , Trude Hust ad l, , Siy_Mali_Hoyby d. , Nora Evensen

Kopi"" 4An=ru4f', An ne LeneJonassen2', w il y krole , o dd Amund Lundberg .f'

I Kjerst in Lun dg3rdf', py eke lren e Dufseth Lun dsaetert, I na Lovst uen f , Agne-

li se Me lbye .I.+, Rune Me lgalvis .l: 18 flere ...

Dato 23 .03 .2021 09 :20

Takk . Tom Åge, for dit t solide svar.
Nå håper jeg de som evt svarer deg, svarer på det du et t erspør. Sidespor bør tas po lit ikerko llegaer i
mellom i et annet forum, vær så snill.

M ed hilsen

An ne M iklavic
M obil 99371565

Vedlegg 17
Helge Vest heim sit t svar t il Anne Miklavic

Re: Ang st at us på ut redning av skolesaken

Fra Helge Vest heim .l:

Til Anne Mikl avic.f'



Tom Aage Sol lId, chri suan Haugen : , Lars Sven dsa d t , l e Chri sti an Bary .f'

, Juliane Berge±senf', a o e Bere t, Arne lngv ar Doblo ugl', Lene Krist ine

Eikeland l., 1or Eriks enf', Thomas Eriks en , Karian ne Pett ersen Hoelf.', r ude
Kopi t il + .+ .+ +

Hust ad Z' , siy M ali Hoybyl , Nora Evensen Jansru d l , An ne Lene Jon assenz' ,w illy

Kroken l', o dd Amnund Lundberg2 , Kersti n Lund garg i', p ek e Iren e Dufseth

Lund saeter1', Elna Lovst uen 2 2o f lere ...

Dat o 23.03.2021 11:35

Slutt er meg t il Annes takk t il Tom Åge Sollid for ut merket innlegg her. Budskapet er meget begripelig,

med mindre du har på sveisemaske eller er part iforpliktet til amisforst a. I den nye læreplanen er det

et v ikt ig t ema alaere barna selvst endig og krit isk tenking. Sånt sett er nok noen av oss forut for vår

t id . Jeg har forsøkt meg på kr it isk t enkning og egne løsningsforslag i fo rhold t il mange av rådmannens

ut redninger, men ut en særlig anerkj ennelse for det t e hos de som har "st ivnet i st o len" i

kommunest yret . Et mindret all som t enke selvst end ig og annerledes, att påt il med m ulighet til atre f fe

blinken for framt ida, vil gjerne være en t russel for det som den etablert e makt st rukt ur og makt kult ur

vil forsøke å kvele. Har ikke set t at Ringsaker i særlig grad styres av innovat ive innspill f ra de som har

makta.

Helge Vestheim

Vedlegg 18
Min mail t il kommunestyret #2

Re: Ang stat us på ut redning av skolesaken

Fra To m Aage Sollid.l:

Til

Kopi t il

Dat o

Christ ian Haugen .t'
Lars Svend stad f , ol e Christian Baryf , Juliane Bergersen f , aL o ve er g 2, Ar e

Ingvar Dobl oug, Lene Kristi ne Eikel a 4 , 1amEri ksen , Ih omas Erl& en

, Karianne Pett ersen Hoel2 , 1 ude Hust a f' , sNy M ali Hoyby.:' , Nora Evensen

Jansrud l' , Anne Lene Jon assen f', yI lly Kroken2, o dd_Amund Lundberg.2

, Kierstin Lundgarg t' , Dwveke lrene Dufseth t un dsaeteL f , Elna Lovst ue : , Anne -

Lise Melby e l , Rune M elgalyist' 1g f ere ___

23.03.2021 07 :49

Christ ian Haugen m/ kolleger; Glim rende avledningsmanøver der ! Nå slapp dere ata st illing t il noen

av de konkret e bekymringene v i hadde, men kunne ist edenfor avfeie det hele som en bev isst st rat egi

fo r aundergrave ut redningen. Hadde det ikke vært for min nesegruse respekt og beundring for

verdens nest eldste yrke ville j eg kalt det et po lit ikersvar.

M ist enker dere at vi har en agenda? Vel, det kan j eg bekrefte høyt og tydelig at vi har; Vi ns ker a
bevare OG utvikle bygdene vi lever i. Skolene er en hjørnest ein i den j obben. DET er agendaen.

Skj ult ? Neppe!

Hvis avst anden mellom innbyggerne og komm unestyret har blitt så storat dere ikke evner ase helt

legit ime 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 fj ern drøm?

Ser dere overhodet ingen problemer med det vi legger frem i den ne E-post en?



Ikke en t ing som kunne vaertgjort bedre?
Ingent ing dere ønsker mer informasjon om?

Noe dere vil undersøke nærmere?
Tilliten t i l WSP er bare uforbeholden og komplett ?

Si meg; Har dere ikke t illit t il oss? Stoler dere ikke stole på våre hensikter? Forstår vi ikke noe? Kan vi

ikke noe? Vet vi velgerne rett og slet t ikke vårt eget beste?

Tenker dere da i så fa ll på den samme t ype t illit som dere nærmest forlanger at vi skal ha t il 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 mist illit t il WSP synes dere? Har dere gjort en ærlig analyse grunnen t il det? Det hadde

vært interessant å høre om. Send gjerne over !

Vel, det oser av mist illit og fordommer mot disse bygdene også.

Hva i all verden har dere imot oss? Hvor kommer all mist illiten og fordommene fra?

Er det noen enkeltpersoner i nordre som har t råkket 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 sitt er unger oppe i bygdene og ser mørkt på fremt iden fordi det henger en giljot in over alle

planer og ønsker de har i livet . Skolen. Fot ballaget . Jobben t il mamma. Jobben t il pappa. Ferien.

Hjemmet . Vennene. Alt står på spill for dem hvis foreldrene ikke får hverdagen t il aga i hop.

De har hatt et helt «raeva»arsosialt set t grunnet Corona, og sa skal de ha dette i t illegg?

For det er t il barnas beste?

Bare en ide ut av det blå; Hva med aj obbe sammen med menneskene som bor i nordre, fremfor a
stt e dem fra seg? Selv om det betyr a samarbe ide med ett av partiene pa den «andre siden »?

Jeg undres hvor mange gode løsninger som er ofret på alt eret i det polit iske spillet? Dere vet det

bedre enn meg. Har alle god samvitt ighet?

Hvis dere ikke evner a legge nok krutt i den jobben som kreves så får vi gjøre det selv, men da vil vi ha

deres drahjelp, og ikke bli mot arbeidet på alle mulige mater. A legge ned skolene er a skyte ned alt

håp for autvikle bygder t il bærekraft ige samfunn, uansett hva den kortsikt ige gevinsten måt te være.

Det er, unnskyld ut t rykket, som apisse i buksa for aholde 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 luft et ? Ikke nøl med å ta kont akt, så skal jeg et t er fatt ig evne forsoke a hjelpe

dere, uavhengig av part i.

«Jeg er ikke sint , bare veldig veldig skuffet »

Mvh
Tom Åge Sollid
(IKKE Lillian, Anya og Camilla denne gangen)



Høringsinnspill t il WSP's rapport om skolest rukt uren i nordre Ringsaker

Innledningsvis i rapporten (kap. 2.1) papekes det at Ringsaker kommune er en landbrukskommune.

Senere i rapporten står det at det er vikt ig for kommunen abeholde sysselsett ingen i indust rien og

landbruket iht innlandsst rategiens visjon (kap. 3.3).

For oss som prøver å leve av jordbruket er jo dett e lyst ig lesing. Men så var det dett e med teori og

praksis. Jordbruk er vanskelig a sentra lisere. Vi kunne jo bodd i byen og pendla ut t il bygda for a
høste kornet om høsten, men oppi her er det ganske vanskelig aprodusere korn. Her er det best å

dyrke gras, og gras må gjennom et dyr før det blir mat - altsa må vi drive med dyr. Og når man driver

med dyr er det et isk riktig a bo i nærheten av dem. Det vil si at det er en fordel for oss og bo på

garden.

For oss blir det da ganske ulogisk aforesla a beholde skole kun i den bygda uten akt ivt landbruk i dag.

I Lismarka er det landbruk, i Åsmarka er landbruk, i Næroset er det noe landbruk, men i Mesnali er

det dessverre ikke mange gardbrukere igjen.

I Åsmarka er vi nå i en unik sit uasjon, der flere yngre gardbrukere har kjøpt seg garder, og ns ker a

leve av dette i fremt ida. Sysselset ting i landbruket. Folk i produksjonsdykt ig alder (for a holde oss i

landbrukets ordlyd}. Vi har nå yngre folk i bygda som prøver å leve av både melkeku, kjøtt fe, sau og

smågrisproduksjon. Disse må tas vare på! Dersom skolen legges ned, er det lett aant a at bygda ikke

blir like att rakt iv som den er i dag. Dersom andre barnefamilier flytt er ut vil også gardbrukerne miste

mye av sitt sosiale nettverk, og i verst e fa ll velger de ogs a flytte. Det blir ikke like idyllisk areise opp

t il Sjusjøen hvis hele «den relat ivt t rafikkerte vegen» (sitat fra rapporten under beskrivelse av

Åsmarka, kap. 2.3.1) er gjengrodd, fordi det ikke er noen beitedyr igjen. Vi må jo huske pa ablidgjore

t uristene, vi er t ross alt landets største hyttekommune (kap 2.1).

I kap. 2.3.2 viser figuren at det har vært flat / posit iv befolkningsutvikling i Åsmarka og Lismarka, mens

det i Mesnali og Næroset har vært negat iv utvikling. Samt idig viser figuren med elevtallsutvikling at

Åsen er den eneste skolen med posit iv utvikling. I kap. 2.3.3 viser figuren at Åsmarka er bygda med

yngst befolkning, spesielt for aldersgruppa i skoleplikt ig alder og deres foreldregenerasjon. Næroset

og Mesnali har eldst befolkning. Dett e t il t ross for at Næroset og Mesnali har «sent rumskjerne i dag

med flere t ilbud og møteplasser» (kap. 2.3.1). De t ilbudene som rapporten mener at er att rakt ive

finnes altså allerede i Mesnali og Næroset i dag, men likevel ønsker folk abo både i Åsmarka og

Lismarka.

Behold skolen i Åsmarka. Selv om vi ikke har dagligvarebut ikk så har vi ut allige møteplasser. Vi har

akt ivt landbruk, som vi håper kan vokse enda mer. Skolen har høy score på t rivsel og det faglige,

både blant elever og lærere. Legg heller t il rett e for utvikling, slik at enda flere kommer t il skolen vår i

framt ida.

Åsmarka, 09.08.2021

Johanne Zveraasen, Kristoffer Qibakken, Kjell Skutberg sveen, Tove Onsum Grnv old, Lars Kristian

Grønvold, Arild Holt klimpen, Knut Reidar Buraas, Sigurd Hovde, Lisbet h Monsbakken, Sindre

Kvarberg og Frida Rogne Kvarberg.



Innspill t il høringen vedrørende skolesak.

Det er med bekymring og undring j eg ser at polit ikere og administ rasj on i kommunen ser ut t il å

godta en rapport/ konsekvensut redning som inneholder så mange feil og mangler, som i t illegg ikke

svarer på det dere selv ba om.

Det burde vært sagt fra om dett e, og jeg synes det er veldig rart om dere godtar denne ett er alt som

er kommet frem. Det er direkt e f eil om befolkning, økonomi, bygning, nærmilj ø blant annet. Det er

gamle opplysninger som t idligere har vært skrevet . Det er klipp og lim fra t idligere rapporter som

inneholdt akkurat disse feilene, derfor skulle eksterne ut rede konsekvensene. Man kan umulig si at

det er gjort .

Det forunderlige er igjen prosessen. Polit ikere hva skj edde, att er en gang? Dere fikk beskj ed om at

det te ikke var rett og det ble sendt beskjed om mangler og feil allerede fra dag en. Jeg fulgte møtene

i oppvekst komiteen, og opplevde at det ikke var mulig asi ifra for de f å som prøvde, blant annet Lene

Krist ine Eikeland. Hun fors kte astoppe litt opp og sa at nå må vi sørge for at det blir rett denne

gangen, men Willy Kroken sa stopp nå for du holde opp vi får la wsp jobbe i fred. Det var ikke rom for

å være krit isk, akkurat det man bør i en slik sak for t rygge alle det gjelder, men her skulle man alt så

ikke få st ille krit iske spørsmål eller komme med spørsmålstegn.

Jeg og dere vet godt hvor mange dett e berører og vi kan ikke aksept ere at dere t ar valg for så mange,

uten at det er godt nok begrunnet. Det er så langt ikke kommet frem en eneste grunn t il at skolen

mine barn har soknet t il og sokner t il skal legges ned. Det er heller ikke nevnt med et ord,

konsekvensene om det skulle skje, for barna, ansatt e, folkene som bor der, akt ivit et ene og

naermilje t.

I t illegg er det heller ikke nevnt hva som vil skje med de i dag akt ive landbrukene. Det er barn der

som kanskje t il og med tenker å videreføre denne kult urarven, sørge for landbruk og gi dere mat på

bordet . Ringsaker er en av Norges st ørste landbrukskommuner, men dere jobber ikke akkurat for

dem. De t renger fakt isk noen tj enest er også nært som gjør at muligheten for å drive videre er en

realit et . Barna deres t renger sitt nærmiljø, skole, akt ivit et er i nærhet en for a i det hele t att kunne

være med. En bonde har ikke anledning til akjore langt t il organiserte akt ivit eter, da dyra og gården

t renger at en driver der det mest e av t ida si.

Dett e gjelder ikke bare t ravle bønder, men også familier som kanskje ikke kan, har mulighet , har råd,

har t id eller av andre årsaker ikke får t il å kjøre barna akkurat dit de vil. Da øker forskjellene igjen, og

det er fi nnes ikke mye som er t ristere enn akkurat det .

Når noe fungerer godt , og har gjort det over så lang t id, da forundrer det meg at Ringsaker kommune

ikke søker råd hos dem, og undres på hvorfor det fungerer så godt hos akkurat dem. Jeg lurer på om

Lismarka legges ned, hva sier kommunen når noen ringer neste gang og vil høre om

«Lismarkamodellen», for vi vet at den er kj ent over hele Norge og de har lært opp flere skoler i

måten å drive på. Store skoler i Oslo, og mindre skoler rundt omkring. Hvem skal sørge for å

videreføre det ?

Lismarka skole brukes av andre, men ingen i egen kommune har spurt om hvordan får dere dette t il.

Result ater over snitt et faglig og t rivselsmessig år ett er år. Kvalifiserte lærere og mange søkere t il

st illinger som lyses ut . Tydelig et læringsmiljø som fungerer fantast isk, det kan jo ikke levne tvil.



Lismarka er den bygda med økning i befolkningstall, økt elevantall, f lest av de yngre, stappfull

barnehage. Også den av bygdene som har eld reboliger. I t illegg egen musikkskole som har fl ere

elevplasser. Det er akt ivt idret t slag, skytt erlag, korps, t eater, malegruppe, yoga osv. Det fi nnes

ut allige møteplasser som innbyr både t il akt ivitet og ti l a roe ned, du kan løpe med eller uten ski på

bena, skøyt e, ta en tur i sykkelbana, bade, fiske, sitt e på en st ubbe eller t a med en venn og fyre

bålpanna i gapahuken som det erf lere av. Hagat un og Samvirkelaget byr også på kult ur, kafe, pub og

ulike arrangement .

Når wsp velger bort denne skolen, velger de en skole som også inneholder mye i t illegg til ava re en

foregangsskole. Den brukes av alle lag og foreninger i ulike sammenhenger, og med tap av sko len,

endres akt iviteten. Man t renger ikke forskning en gang for askjonne det, det sier seg selv at det blir

noe av konsekvensene.

Avstand t il Lillehammer er fo r de aller fleste i Lismarka en kjøret ur pa 10-15 min. De fleste har sine

jobber i den ret ningen, og de fleste bruker også andre tjenest er der. Akuttsykehuset skal ligge i

Lillehammer, hovedsykehuset i Moelv, dvs at Lismarka da ligger sa asi midt i. At ansatte kanskje også

kommer til ajobbe både på Lillehammer og Moelv vil selvfølgelig være t il en fordel.

For at folk vil bo som dette er ganske sikkert , og skal man følge t renden er dette den aller nyeste, folk

vil ut i nat uren nå. Få litt mere plass, en liten· hage i t illegg t il et større boareale. Pandemien (som

kommer til a fort sett e) har gjort at folk har merket at de ønsker større plass, og hjemmekonto r er

blitt en ny hit som mange benytter seg av og da kan man med ett bo l itt ut enfor asfa lt og overfylt e

byer. De ønsker muligheten t il å gå ret t ut i skog og mark. Når alt ligger t il rett e som det gjør i

bygdene i Nordre, med ly pe/ tur nett , da kreves det egent lig ikke mer enn litt vet t for askj nne at

dette er virkelig t ida for å ta vare på.

Tomter ligger klare i Lismarka, 44 i antallet og det jo bbes nå med en større markedsføring av dem.

Dett e har heller ikke akkurat kommunen hj ulpet t il med, men vi har allikevel gått opp i antallet . Vi ser

at alle hus som legges ut for salg, selges raskt og gjerne t il yngre med barn. Siste

t ilskudd/ nyinnflyt tere i sommer er en familie med 3 barn som starter på skolen, enda en familie med

barn og enda et i magen, det er enda flere i t illegg t il det . De onsker aga på skolen som er foreslått

lagt ned, og hva skjer med barnehagen? Det gj ør vo ndt i magen a skrive det .

I rapport en fra wsp st år det ingent ing om Brøtt um og Moelv, og man vet da virkelig at det er

bekymrede foreldre for at de skal bli enda flere. Det snakkes om av flere berørte at det allerede er

ful lt og t rangt om plassen. Både foreldre og lærere forteller at de vet ikke hvordan det skal gå om så

mange flere elever kommer t il dem. De ønsker oss ikke dit , dere må ikke t ro at de bare roper

velkommen. De ser konsekvensene også for seg og sine, men wsp glemte også her a utre de dem.

Wsp har tydelig best emt seg for ett skolebygg, ikke tatt hensyn t il innholdet eller nærmilj øet.

Ingent ing som result ater, økonomi, barnets beste, alle det gjelder er t at t hensyn t il, og aller minst har

de vurdert konsekvensene. Når lederen Thomas Odiin selv sier t il meg på t lf at det hadde st ilt seg

annerledes om bygget hadde st ått et annet st ed, som f .eks i Lismarka, da ville de gått for det. Altså

da fa lt alt sammen. Ingent ing er da konsekvenst redet og de har sat set på at bygget holder. Jeg t ror

ikke på det dessverre og er redd alle blir t apere.

Så mange stemmer som dere velger aikke la f å t elle, det er skremmende polit ikk. Høringen viser

dere tydelig igjen at vi har noe som fungerer og ønsker å beholde, er fremt idsrett et og verdt å t a vare

på, men deres valg er kanskje å overse de igjen, de dere jobber for?



Det er mange t ing som er nevnt i flere høringsinnspill som taler for at det er lurt aoppre tt holde og ta

vare på, men som ordføreren sa på et t idspunkt , at det ikke var så farlig om noen flyt tet for det kom

sikkert noen inn noen nye. Det er da blir man skremt over en ho ldning t il de innbyggerne som hun og

dere akkurat nå er der for, de betydde plut sel ig ingent ing, og om de flytt er ut av kommunen er helt

greit. Takk for omtanken.

Barna, ungdommen, unge, voksne, eldre alle har igjen sagt så mye, kan dere sett e dere ned å ta bare

litt innover dere, om hvorfor dere sitt er akkurat der dere gjør og hvem dere er valgt inn for.

Det forventes at alle innspill blir lest og at dere selv ser at prosessen igj en fa lt sammen og at man må

set te spørsmålstegn ved rapporten som inneholder f eil og mangler, samt ikke har svart på de

spørsmål dere selv sa skulle ut redes.

Håpet og ønsket er at dere selv ser at det er nok nå, vi må ta vare på de det gj elder og gi dem sjansen

de fortjener.

M ed vennlig hilsen

Camilla Storlien



SU ved Åsen skole gnskerakomment ere WSP sin rapport ifm konsekvensuredningen.

Vi st iller oss spørrende t il rapporten som inneholder flere feil og mangler, og som ikke vekt legger

utt alelser fra elever, lærere, foreldre m.m. Vi var delt akere i flere møter via padlet , og alles

oppfat ning er at Åsen skole ble omtalt posit ivt , og hvor elever, lærere og foreldre er fornøyd. Dett e

bør være en indikator på et skolemiljø som både sosialt og faglig ut merker seg. Her j obbes det godt

og målbevisst , som igjen viser seg på gode result ater på t rivselsundersøkelser blant både elever og

ansatt e og på faglige resultat er. Dette viser seg også i elevtallet på skolen og st abilit et en blant

lærerne. Åsen skole er den skolen med flest elever og st abile elevtall, og lite eller ingen ut skift ning

blant lærerne. Gjennom et godt samarbeid er foreldrene delakt ige i elevenes skolehverdag, og skolen

er gode på å bruke de ressursene som foreldregruppa har. Dett e gir variert undervisning og

dybdelæring, i t råd med Læreplanen fra 2020.

I rapporten påpekes det at det ikke er noe sent rum i Åsmarka, kun ei bygd med spredt bebyggelse på

begge sider av en svært t rafikkert vei. Dette st iller vi oss spørrende t il. Åsen skole ligger rett ved

Åsheim forsamlingshus og idrett sanlegget med fot ballbane, skiløype, akebakke, skøytebane og

skaterampe. DETTE er nett opp sent rum for Åsmarka. Her t reffes barn og unge på dagt id, på skole og i

barnehage, og igjen på kveldst id, på organiserte og uorganiserte akt ivit eter. Det er ikke en kveld eller

helgedag det ikke er samling av mennesker her. Og dett e nærområdet bruker skolen i sin

skolehverdag. Elevene bruker idrett sanlegget i friminutt , skolet imer og ut eskoledager, de er nede

ved Næra på f isking, bading og pilking, bruker t urst ier i nærområdet ukent lig og på den måt en gjør

elevene kjent med kult urarven. Ved å bruke «uteskolerommet » aktivt i undervisningen, slik det

gjøres på Åsen skole, får elevene en bredere innfallsvinkel t il kompetansemål. Ved alegge

undervisningen ut bygger elever og lærere relasjoner på flere arenaer, som bidrar posit ivt t il skolens

fellesskap.

I følge rapporten mangler sko len flere rom, men det er direkte feil. Mat og helse benyttes ikke t il

barnehage slik som det kommer frem i rapporten. Det er ett eget rom for SFO. Det er ett kunst og

håndverksrom sammen med mat og helse. Det er og eget nat urfagrom og musikkrom. Skolen har

også plass t il flere elever, og det er muligheter for autvide skolen om det blir behov for det .

Kompetansen t il lærerne på Åsen skole er god. De ser på økt kompet anse som vikt ig og mot ivasj onen

for videreutdanning har vært og er god. Rapporten sier noe om at større skoler har lærere med faglig

fordypning, som kan gi bedre faglig result ater. Dette er alt så ikke gjeldende for Åsen, hvor fem av

seks lærere har gjennomført videreutdanning de siste årene og kravene om økt kompet anse

oppfylles.

SU v/ Åsen skole



Høringsinnspill t il skolest rukt urrapporten i Nordre Ringsaker

Vi ønsker å komme med innspill t il rapporten, som vi mener inneholder feil og mangler i forhold t il

hvordan det er på Åsen skole.

Åsen skole har eget SFO-rom Og K&H-rom . Kjokken et som benyttes t il Mat & Helse

disponeres fullt ut av skolen, ikke av barnehagen slik som det st år i rapporten.

Vi har en systemat isk og tett oppfølging av enkelt elever. AIie voksne kj enner alle elevene og

kan hj elpe med å ut vikle hver enkelt elev, også i fr iminutt ene.

På Åsen skole har vi felles regler og forvent ninger t il elevene, som alle voksne følger opp. Vi

t ar t ak i event uelle ut fordringer kjapt , og finner gode løsninger sammen.

I forhold t il fagfornyelsen har vi unike mulighet er t il å få undervisningen t il å oppleves som

relevant ved å bruke relevant e personer og bedrift er i lokalmiljøet. Det oppleves som enkelt

og posit ivt å få t il besøk for elevene. Vi har et meget sterkt samarbeid med lokalsamfunnet ,

som glir rett inn i kj ernen av fagfornyelsen.

Vi på Åsen skole har et godt skole-hj em samarbeid. Det er lav terskel for å ta opp t ing som

dukker opp, og vi opplever gj ensidig respekt .

Som fådelt skole, er det større rom for t ilpasset undervisning for både faglig svake og sterke

elever. Elevene lærer av hverandre, og små sko ler har også variasjon i elevfellesskapet .

Læringsarenaen er god, med mye bruk av nærmiljøet . Vi benytter nærmilj øet gjennom hele

året , ut fra hvilke t emaer skolen jobber med, og ut nytt er de ressursene som de ulike

årst idene gir.

Vi ser på økt kompet anse som vikt ig, og mot ivasjonen for videreut danning har vært og er god

gjennom mange år. Fem av seks lærere har gjennomført videreutdanning de siste årene, og

kravene om økt kompetanse oppfylles. Det prioriteres f a t il gode ordninger, for at lærerne

skal ha mulighet t il å ta videreutdanning.

Lærere ved Åsen sko le



Hvem bestemmer

spillereglene?

Et t riks kan avgjøre utfallet av skolesaken i Nordre Ringsaker; påfunnet om aredusere det hele til

et spørsmål om budsjett og disiplin.

Det er god kont akt mellom de øverste etasjene i administ rasjonsbygget i Brumunddal. Flere har nok

st usset over at rådmann og ordfører fra t id t il annen endat il undertegner avisinnlegg sammen. Ingen

bombe da at det finnes en felles forst åelse også i skolesaken. «Budsjett sak» er nøkkelordet her.

Og fordundre meg: -Dett e dreier seg på mange måter om en budsjett sak, utt alt e ledelsen i

Ringsaker Ap da rådmannen foreslo skoleslaktet . Videre ble det påpasselig slått fast : -Og i slike saker

har vi en t radisjon i part iet for ast emme samlet . Med andre ord, vil du ikke så skal du.

R d-bla allianse?

Samt idig passet man pa a ikke være helt enige med «hovedmotstander» Høyre. Det skulle jo t att

seg ut ! Høyre ville sanere alle skolene i Nordre, Ap bare nesten alle ..

Hva har forresten skjedd med Høyre, som t idligere lovpriste mangfold og valgfr ihet ? Nå vil part iet

frata befolkningen i Nordre muligheten til a velge nærskolen. De mener det er mer robust a
uniformere st rukturen; alle skoler bør være like (st ore).

Lokal H-leder Kai Ove Berg har valgt harselasen som sitt kjennemerke. Nylig klarte han a laere seg

navnene på noen små bygdeskoler som ble lagt ned før krigen. Slike skoler var avgjørende for at

barna t il vanlige folk i ut kantene i Ringsaker laerte a lese og skrive i t ider som var langt t øffere enn nå.

Jeg håper Høyre ikke synes det var dumt !

Men hvorfor stoppe harselasen der? Berg klarer sikkert, med sine 2020-briller pa, a finne noe

underholdende om han går videre bakover i t ida t il omgangsskolene på bygda. Relevansen t il dagens

skoledebatt er det imidlert id vanskeligere ase. Og for barna, foreldrene og de som arbeider i skolene

i Nordre er dett e fakt isk blodig alvor. Var det på Høyre-skolen Berg lærte å være så arrogant ?

Definisjonsmakta

Dette er altså part iet Ap-ledelsen vil tvinge hele sin gruppe t il a danne flertall med i den avgjørende

siste voteringen kommende onsdag. Fordi noen bestemte akalle det en budsjettsak. Slik er det i

polit ikk og samfunnsliv, det gjelder a eie definisjonsmakta.

Debatten som har rast både i de t radisjonelle og på sosiale medier taler imidlert id et annet språk.

Med noen få unntak har argumentene, ikke minst blant skolenedleggerne, dreid seg om alt annet

enn budsjett og økonomi.

Slik Lovise Skaug framfører det samme «t ilfe ldig valgte» yndlingseksempelet hun brukte da vi satt

sammen i kommunestyret i forrige årtusen, ei skoleklasse med 2 gutt er og 3 jenter, stakkars barn!

Hun har ennå ikke fått med seg at slike «klasser» ikke finnes i virkelighetens Ringsaker. De ville

inngått i ei læringsgruppe med årgangen over eller under.



Foregangsskolen

Ringsaker har fakt isk en «uoffisiell norgesmester» i slik aldersblandet undervisning. Gjennom en

årrekke har departementstopper, rikspolit ikere fra flere part ier og skolefolk fra hele landet valfartet

t i l Lismarka for ase hvor effekt ivt og godt en fådeltskole kan drives. Rart at anerkjennelsen fra egen

kommune har sitt et så mye lengre inne.

Omt rent samt idig med at ordføreren besøkte t redjeklasse ved Mørkved, stakk jeg innom

skolegården i Lismarka for a lodde stemningen. Tredje- og fj erdet rinnsgruppa var akkurat i ferd med

aavslut te skoledagen, 18 blide og fornøyde elever. Den sympat iske læreren t ilbakeviste min

antagelse om at det mått e være krevende aundervise ei gruppe med utvidet aldersspenn. Også

innenfor samme årgang vil det være st or variasjon i ståst ed og forutset ninger, argumenterte hun. Det

må uansett t i lpasses og t ilrett elegges, i t råd med læreplanen.

Læreren fortalt e at de som var knytt et t il skolen håpet den ville bestå, men at de sjølsagt forholdt

seg lojale t il det som ble best emt . Lærerkollegiet hadde en klar filosof i om at det viktigste de kunne

bidra med var aopptre profesjonelt og mest mulig vanlig for askjerme elevene mot støyen rundt

skolediskusjonen.

En av t urgåerne utenfor Hagatun var t idligere lærer ved skolen. Hun var stolt av t ilbakemeldingene

fra ungdomsskolen på Brøttum om at lismarkingene i t illegg t il å hevde seg godt faglig, også jevnt

over hadde ord på seg for ave re sjølstendige og høfl ige.

Levende lokalsamfunn

For noen er nok grendene langs Sj usj ovegen bare ei rekke med hus og jorder man farer forbi på t ur

t il fjells. Men de rommer altså en bukett lokalsamf unn der folk skal leve, bo og t rives. Mange folk. I

hver av grendene er skolen (og barnehagen) sjølve ankerfest et. Det finnes ikke all verdens av andre

t i lbud, spesielt ikke i kommunal regi.

Vi må anta at foreldre prover agi sine barn det best e de kan. Det st ore flertallet mener at dett e i

skolesammenheng er nærskolen i bygda. At noen få søker seg t il en annen skole, for eksempel fordi

de mener at et større skolemiljø er aforet rekke, er ikke et problem. Hvis man mener at valgfrihet er

et gode.

I sum vil opprett holdelse av skolene gi større mulighet for vekst og utvikling i hele kommunen, fordi

flere gis mulighet  til  a fa innfridd sitt førstevalg når det gjelder skole. Ikke minst fordi man da høster

skattekroner fra folk som vil bo landlig, sjøl om jobben er over fylkesgrensa.

Valgt av folket

Beslut ningen om framt idig skolest ruktur er altså på veldig mange måter mye mer enn en

budsj ett sak. Derfor er det vikt ig at alle medlemmer av kommunestyret rett er ryggen og tenker over

hvem de er valgt av. Og stemmer slik de sj øl mener er rikt ig. Ett er egen overbevisning.



Ap hadde ikke flagget sko lenedleggelser før valget. De som er innvalgt pa Ap' s list e står sjølsagt ikke

t i l ansvar overfor rådmannen eller arrogante Høyre. Men det kan de i anstendighetens navn heller

ikke gjøre overfor medlemmer av vet erangruppa i eget part i som ikke sitt er i kommunestyret.

Hvis en så stor og vikt ig sak i praksis blir avgjort ut enfor kommunestyresalen vil det være svært

udemokrat isk. Og dj upt urettferdig.

Gyrd Nannestad

Ringsaker-pat riot , Gaupen



Høringsinnspill t il skolest rukt ur i Nordre Ringsaker

Jeg, Rebecca Fjeld, er 25 år, bor i Åsmarka. Sønnen min er 1 år om få måneder, og han er dermed en

av bygdas nykommere. Ett er hvert vil nok han også få søsken, og planen videre er jo at de skal vokse

opp i t rygge Åsmarka, med blant annet skole, idrett slag, 4H, samt venner og bekjente rett rundt

hjørnet . Denne planen spøker det veldig for.

Hvorfor? Det er i bunn og grunn et godt spørsmål. For her i Åsmarka er det en velf ungerende skole,

med et særdeles innholdsrikt nærmiljø, og mange fine møteplasser for både ung og gammel. Det

f ungerer godt ! Man skulle t ro at alt lå t il rett e for min, og mange andres plan om en framt id i

Åsmarka, med skolen rett i nærhet en.

Dessverre gjør det ikke det , fordi det visst nok er best for barna at de samles på en st ørre skole.

De foreldrene som ønsker at barna skal gå på en større skole, med større klasserom og flere elever,

de har fr iheten ti l avelge dett e. Hva er grunnen t il at jeg ikke skal f å den samme fr iheten, t il da a
velge at mine barn ett er hvert skal f å st art e på Åsen skole, med et lit e og t rygt skolemiljø?

Det skrives blant annet også at Åsmarka ikke ligger godt t il rett e for stedsutvikling. Tidligere i år ble

det åpnet matservering i sent rum, med stor suksess. I t illegg blir husene her solgt så fort visningene

er ferdig, og hadde det vært flere tomt er abygge på ville det nok kommet enda flere flytt ende hit , og

flere mennesker t ilsier økt elevantall, som igj en t ilsier utvikling. Det t rengs ikke dagligvarebut ikk eller

fr isør i umiddelbar nærhet for at en bygd skal være att rakt iv, men skolen er en vikt ig faktor.

Dessverre er j eg redd en event uell nedleggelse av bygdas skole vil gjøre at flere, deriblant min

familie, vil velge, eller rett ere sagt, bli t vunget til a boset te seg andre steder. Det vil blant annet bli

problematisk afa logist ikk og t id til ag opp, da reisevei blir lengre for barna, samt at ønsket om et

lit e og nært skolemiljø ikke kan oppnås. Vedtas skolenedleggelsene viser det også at kommunen vi er

bosat t i fakt isk bidrar t il den mye omtalt e sent raliseringen av dett e landet , noe som er uheldig for en

kommune med så mye bygdeliv.

La Åsen skole bestå!

Mvh

Rebecca Fjeld

Åsmarka, 09.08.21



Fra: herolvse@online.no 
Sendt: tirsdag 10. august 2021 22:01 
Til: Postmottak Ringsaker kommune 
Emne: Skolesaken Nordere Ringsaker  

Viktighet: Høy 

Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 

Har dere folkevalgte politikerne våre virkelig hjerte til og ødelegge nordere Ringsaker.. Tror 
dere ikke at lokale skoler er viktig.. At det er helt greit og sende din 5,6, 7, 8 åring ut i den litt 
større værden.. Tror dere virkelig at større er best.. At Barnes beste er og skysses ut av bygda 
de lever i.. Hvor i all verden har deres tanker om de såkalt sårbare grupper som barn og syke/ 
eldre godt av og komme bort fra sine lokale kjente trygge omgivelser noen gang blitt bedere 
av og skipper dem ut og vekk fra det kjente.. Våkn opp og tenk på den gang du selv var barn 
og kjente naboene dine og barna som bor der.. Hvordan kan du vår politiker som skal jobbe 
for meg og deg, bygd og by kommet fram til at penger betyr mere en folk.. Barna våre, det 
kjæreste vi har.. Har dere ingen vilje til og stå på deres side.. De kjenner lærerne sine godt, 
familien kjenner dem.. Det gir en trygghet som det bør kreves stor respekt og solidaritet med.. 
Tror du det ikke betyr noe, tror du vi vil vokse og trives som før.. Vill dere ha de koslig 
bygdene i nordere Ringsaker så bør dere hvite at de lokale skolene er gull værdt... Det er den 
ene tingen det betyr uendelig mye og ha nærhet til.. Byer og tettsteder har vi god tilgang til.. 
Det er ikke langt til Lillehammer eller Biri, Moelv og Brummendal.. Vi tenger ikke mere 
urbannitet, vi trenger våre lokale skoler.. Det håper jeg virkelig dere kunne forstå.. 
"la skolene bestå  

Sendt fra min HONOR telefon 

Dok. nr. 70



BYGG OG EIENDOM

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: 62335000
Åsmarkvegen 3 Åsmarkvegen 3 Facebook: ringsakerkommune
2390 MOELV 2390 MOELV Organisasjonsnummer: 864 950 582
Epost: postmottak.bygg-eiendom@ringsaker.kommune.no Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Vår dato Vår ref.
Saksbehandler: Petter Granum 20.08.2021 12/6768- 25
Direkte linje: Deres dato Deres ref.

05.08.2021

Tom Åge Sollid

12/ 6768-22 Begjæring om innsyn i dokumenter

Det vises ti l din henvendelse av 4. august 2021. Understående punkter viser overslag som er
lagt til grunn for delelementene i totalbeløpet på 8,64 mill. kroner ved Åsen skole (sak om
prioriteringsplan større skoleinvesteringer). Dette er grove anslag med utgangspunkt i det som
var kjent på dette tidspunktet. Som det påpekes så er det i ettertid etablert nye
ventilasjonsanlegg for klasserom, men det mangler fortsatt tilfredsstillende ventilasjon i
øvrige arealer. I senere tid har bygg- og eiendomsenheten sanert asbest på andre skoler, og
erfaringen nå er at dette er vesentlig mer omfattende og kostbart enn tidligere antatt. Dette er
årsaken til at det totale overslaget anbefales opprettholdt.

- Utskifting av vinduer 600.000
- Ventilasjon 3.000.000
- Oppgradering av dusjer i garderober 200.000
- Innvendig maling 10.000
- Ny asfalt på deler av utearealet 100.000
- Utskiftning av søppelhus 80.000
- Sanering av asbest 1.500.000
- Utvendig beising 150.000
- Vedlikehold av grunnmur 150.000
- Utskiftning av el. tavle 300.000
- Utskiftning av taknedløp 350.000
- Utvidelse for lærerarbeidsplasser 2.200.000

Med hilsen

Petter Granum
Bygg- og eiendomssjef



Kjøre ordfører, varaordfører og rådmann, gjerne hele 

formannskapet med. 

 

 
Vi på Lismarka skole ønsker å invitere dere på besøk.  

Da vi vet dere har mye å gjøre setter vi ingen fast dato eller klokkeslett på 

innbydelsen, men dere kan finne en dato og klokkeslett som passer for dere, 

så nærme skolestart som dere kan få det til, og gi oss tilbakemelding på når 

det passer å besøke oss.  

Vi ønsker å vise frem den flotte skolen vår og fortelle litt om den, og ønsker 

gjerne at dere selv forteller litt om hvem dere er og deres rolle i kommunen. 

Vi vil også fortelle om tanken vi har om oppvekstsenter. Vi har da hyret inn 

ekspertene våre, Randi Sætherstuen og Brite Kandal til å fortelle dere litt om 

dette. 

 

Alt foregår selvfølgelig etter gjeldene regler med tanke på koronaregler (covid-19). 

 

Vi håper på raskt svar med tanke på hvilken dato som er mulig, så vi får lagt 

best mulig til rette for dere. 

Gi beskjed til camilla.storlien@gmail.com eller på sms til 99320376 om tid som passer 

dere.  

 

Velkommen til Lismarka skole. Vi ser frem til å møte dere.  

Med vennlig hilsen FAU Lismarka skole. 

mailto:camilla.storlien@gmail.com


 



ORDFØREREN

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: 62 33 50 00
Brugata 2 Postboks 13 Facebook: ringsakerkommune
2381 BRUMUNDDAL 2381 BRUMUNDDAL Organisasjonsnummer: 864 950 582
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Vår dato Vår ref.
Saksbehandler: Hanne Vandraas 23.08.2021 20/2184- 108
Direkte linje: 986 298 07 Deres dato Deres ref.

23.08.2021

FAU Lismarka skole v/Camilla Storlien

Nytt svar på invitasjon til besøk på Lismarka

Det vises til e-post sendt kommunen med invitasjon til besøk på Lismarka skole. Ordføreren
og rådmannen takket i utgangspunktet nei til invitasjonen i påvente av politisk behandling av
skolestruktursaken. Invitasjonen vil følge behandlingen av saken.

I ny henvendelse fra Lismarka FAU understrekes det at invitasjonen ikke henger sammen
med saken om skolestruktur, men at man ønsker å invitere ordfører, varaordfører og
rådmann til et besøk på skolen og fortelle om oppvekstsenteret.

Det er vanskelig å ikke se invitasjonen til Lismarka skole som en del av saken om
skolestruktur. Ikke minst fordi en løsning med oppvekstsenter er spilt inn i høringsrunden.
Dersom det skal gjennomføres besøk før skolestruktursaken er ferdig behandlet, må det
være et politisk organ som i så fall besøker alle de berørte skolene. Slik det ble beskrevet i
forrige svar, overlates en slik vurdering til den politiske prosessen.

Med hilsen

Anita Ihle Steen

Jørn Strand
rådmann

Dokumentet er godkjent elektronisk.



ORDFØREREN

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: 62 33 50 00
Brugata 2 Postboks 13 Facebook: ringsakerkommune
2381 BRUMUNDDAL 2381 BRUMUNDDAL Organisasjonsnummer: 864 950 582
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Vår dato Vår ref.
Saksbehandler: Hanne Vandraas 23.08.2021 20/2184- 105
Direkte linje: 986 298 07 Deres dato Deres ref.

FAU Lismarka skole

Svar på invitasjon til besøk på Lismarka

Det vises til invitasjon sendt kommunen 31.7.2021 med invitasjon til rådmann, ordfører,
varaordfører og formannskapets medlemmer til å besøke Lismarka skole i forbindelse med
skolestart. En beklager at denne henvendelsen ikke er besvart før nå.

Utvalg for oppvekst besøkte Lismarka skole og de andre aktuelle skolene i forbindelse med
skolestruktursaken i august 2020. Dersom en skulle lagt opp til besøk på skoler også for
formannskapet, måtte det på samme måte vært lagt opp til besøk på alle de aktuelle
skolene, og ikke kun på en enkelt skole.

Gjennom de prosesser som nå er gjennomført, besøkene som utvalg for oppvekst har
gjennomført og alle de høringsinnspill som har kommet, bør kommunestyret ha tilstrekkelig
grunnlag for å vurdere saken uten å legge opp til ytterligere besøk på skoler, med mindre det
under den politiske behandlingen skulle komme opp et ønske om ytterligere befaring. En
takker derfor foreløpig nei til invitasjonen, og overlater en slik vurdering til den polit iske
behandlingen. Dette brevet vil følge som vedlegg til saken, slik at kommunestyret er
orientert om dialogen.

Med hilsen

Anita Ihle Steen

Jørn Strand
rådmann

Dokumentet er godkjent elektronisk.



Fra: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com> 
Sendt: mandag 23. august 2021 14.59 
Til: Vandraas, Hanne 
Emne: Re: 20/2184-105 Svar på invitasjon til besøk på Lismarka 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Takk for svar. Denne invitasjonene hadde ikke noe med skolestrukturdebatten å gjøre. Vi 

ønsket besøk for å foretrelle om oppvekstsenteret og at dere selv sier litt om rollene deres i 

kommunen. 

Det var i hovedsak til ordfører, varaordfører og rådmann.  

Jeg vet jo at ordfører har besøkt skoler ved anledninger, og nå ønsker vi oss besøk.  

Jeg håper dere revurderer og finner en dato til oss. Vi sender gjerne ny invitasjon om det er 

ønskelig.  

 

Mvh 

FAU Lismarka skole 

 

man. 23. aug. 2021, 14:35 skrev Vandraas, Hanne <hva@ringsaker.kommune.no>: 

Se vedlagte saksdokument 

  

Med vennlig hilsen  

Ringsaker Kommune 

  

mailto:hva@ringsaker.kommune.no


RÅDMANNEN 
 

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: 62 33 50 00 
Postboks 13 Brugata 2 Facebook: ringsakerkommune 
2381  BRUMUNDDAL 2381  BRUMUNDDAL Organisasjonsnummer: 864 950 582 
Epost:  postmottak@ringsaker.kommune.no Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no 

 

 Vår dato Vår ref. 
Saksbehandler: Roger Nilssen 07.09.2021 21/716- 9 
Direkte linje:     976 76 526 Deres dato Deres ref. 
   

 Unntatt offentlighet  Offentleglova § 23 

Mottakere ifølge liste  
Til hovedtillitsvalgte og hovedverneombud  
 
 
 
REFERAT FRA EKSTRA HTV-MØTE DEN 07.09.21 VEDR. SKOLESTRUKTUR I NORDRE 
RINGSAKER 

 
Møtet ble gjennomført på teams. 
 
Tilstede: 
Fagforbundet: Janne Pettersen, Jørn Eriksen, Benedicte Sørensen og Karianne P. Hoel 
Juristene: Ellen Johanne Krogrud 
Utdanningsforbundet: Ida Bergsengstuen og Frode Jevne 
Akademikerforbundet: Anne Jartrud Stenshaug 
Delta: Roger Bekkevold 
Hovedverneombudet: Britt Hovland 
 
Fra rådmannen: 
Assisterende rådmann: Espen Hvalby 
Strategisjef: Alf Thomassen 
Kommunalsjef: Anne Kari Thorsrud 
Bygg- og eiendomssjef: Petter Granum 
HR-sjef: Roger Nilssen 
 
 
1.Assisterende rådmann ønsket velkommen til ekstra informasjons- og drøftingsmøte med 
bakgrunn i 2 konkrete saker som skal til politisk behandling. Det ble avklart at det skrives et 
møtereferat for hver sak. 
 
2. Strategisjef Alf Thomassen gjorde grundig rede skolestruktursaken i nordre Ringsaker med 
utgangspunkt i drøftingsnotat / utkast til saksframlegg som ble sendt ut i forkant av møtet. I 
etterkant av gjennomført eksern utredning har det kommet inn 67 høringssvar som ligger 
tilgjengelig på kommunens nettside. Der ligger også alle vedlegg til saken.  
 
Kommentarer og spørsmål fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ble drøftet og svart ut 
i møtet.  
 
Skolestruktursaken skal behandles av Utvalg for oppvekst i møte den 15.09.21.  Endelig 
saksframlegg vil bli sendt ut og være offentlig fra den 08.09.21.  
 
 
 
 



   

 
Med hilsen 
 
 
 
Roger Nilssen 
HR-sjef 
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Fra: Knut Tolvstad <knut.tolvstad@gmail.com> 
Sendt: mandag 13. september 2021 10:17 
Til: Kroken, Willy; Mellbye, Anne Lise; Segelstad, Erling; Tollan, Nina 

Elisabeth; Melgalvis, Rune; Pabsdorff, Heidi Helene; Eikeland, Lene 
Kristine; Skaare, Tormod; Rusten, Jon; Barli, Ole Kristian; antarn; 
Postmottak Ringsaker kommune 

Emne: Innspill skolestruktur 
Vedlegg: Innspill til UFO 15.sept 2021-Lucky Næroset.pdf 

Til Utvalg for Oppvekst, Ringsaker Kommune 

Vennligst se vedlagt nytt innspill til skolestruktursaken for møtet 15.september. 

Vi håper dere tenker på de langsiktige konsekvensene av vedtakene dere gjør. 

En nedlagt bygdeskole lar seg ikke bygge opp igjen, for da tilsier all erfaring at bygda 

forgubbes, 

oppvekstmiljøet forvitrer og det er ikke til barnas beste. 

mvh 

Knut Tolvstad 

Bygdeutvalget i Næroset (Lucky-Næroset) 



Innspill til sak 21/3344  -Skolestrukturen i Nordre Ringsaker   September 2021 

 

Bygdeutvalget i Næroset stiller oss undrende og kritiske til at rapporten fra WSP ikke blir vektlagt i 

rådmannens forslag til vedtak i sak 21/3344 fra 30/8-2021, der det foreslås å legge ned Fagernes, 

Fossen og Lismarka skoler. 

Her har man brukt en million kroner samt masse kommunale ressurser på en utredning som rett og 

slett blir tilsidesatt. Bør det være slik at de som er mest kritiske og roper høyest skal bli lyttet mest 

til? 

Vi viser til sammendrag i WSP rapport, der det sies: "Anbefalingen legger til rette for en 

fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og Næroset som bygdesentre i Nordre 

Ringsaker". Vi vil hevde at det vil ikke være en fremtidsrettet bygdesatsing å legge ned skolen i 

Næroset.  

Vi vil vise til figur 22 i WSP-rapport: 

Alternativ 2 (bevaring av kun Messenlia skole) får 68 poeng. 

Alternativ 1b (bevaring av Messenlia og Fagernes) får 60 poeng.  

Alternativ 1b, Næroset sammen med Mesnali, er det eneste som får full skår på to viktige punkter: 

- Alternativet fremmer lokalsamfunn med gunstig plassering i forhold til eksisterende og 

forventede arbeidsplasser i regionen. 

- Alternativet fremmer kompakt og aldersvennlig stedsutvikling. 

 



Disse to punktene framhever nettopp potensialet som ligger i Næroset og Fagernes skole som er 

viktig å ha i tankene når planene for Moelv med omegn skal legges for framtiden. I forbindelse med 

bygging av nytt Mjøssjukehus i Moelv, er det forventet en betydelig tilflytting til området, med 

Innlandets potensielt største arbeidsplass i nærheten. Med dagens pandemi, så viser det seg at flere 

ønsker å bo mer landlig og ha hjemmekontor, og da kan Næroset med Fagernes skole være attraktivt 

for flere innflyttere i etableringsfasen. 

Vi vil ellers vise til vårt høringsinnspill til utredningen fra august 2021, der flere detaljer er 

inkludert (dok. 51, side 183 i pdf: «Vedlegg 3 - Høringsinnspill til skolestruktur i nordre 

Ringsaker»). 

 

mvh 

Styret i Bygdeutvalget i Næroset (Lucky-Næroset) 

 

 

 

 

 

 

 



Innspill til skolestruktur i nordre Ringsaker Næroset, 20/9 2021 

Etter siste leserbrev fra noen innbyggere i Åsmarka og Lismarka, føler vi i Næroset det nødvendig å 

komme med et innspill som forsøker å balansere saksfremstillingen. Vi har hele tiden ønsket å 

framsnakke egne kvaliteter og bevare samholdet langs Gullåra, men vi ser dessverre at samholdet 

har raknet. Vi tror folk føler seg presset opp i et hjørne, og da kan mange gjøre ting de angrer på i 

ettertid. Uansett utfall i denne saken, så vil vi forsøke å opprettholde respekten for andre og 

samarbeide om barnas beste. 

Ettersom skolestruktur stadig har kommet opp som tema i forbindelse med budsjettbehandlinger i 

kommunen, så virker det som ønsket om endringer hovedsakelig er økonomisk motivert. Vi synes det 

er synd at ikke eventuelle besparelser ved nedlegging av skoler settes mer inn i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv og ikke ren kommuneøkonomi, at ikke negative langsiktige effekter 

for bygdeutvikling vektlegges mer, og at ikke innsparinger vurderes mer opp mot andre sektorer i 

kommunebudsjettet. 

Vårt primærstandpunkt er bevaring av alle 5 barneskoler som er satt i spill, da vi mener at det beste 

for barna vanligvis er å gå på sin nærskole. De som av en eller annen grunn ikke ønsker at barna skal 

gå på en liten/fådelt skole, har mulighet til å søke barna over på enten Moelv eller Brøttum 

barneskoler, der de kommer inn i et større miljø som noen ønsker. Hvis kun 1 av 5 skoler bevares, så 

fratas de fleste i nordre Ringsaker i praksis muligheten til å velge en liten nærskole pga. avstand til 

Mesnalia som er foreslått bevart (siste forslag fra Ap). Det forringer etter vårt syn også 

levedyktigheten til alle bygdene som mister skolen, og mye av mangfoldet forsvinner. Ringsaker er en 

landbrukskommune, og vi mener det på lang sikt er viktig å ta vare på mangfoldet av varierte 

bomiljø. 

Grunnen til at vi prinsipielt mener at nærskolen er det beste alternativet går vi ikke inn på i detalj nå, 

da de fleste argumentene der er kjent for de som følger diskusjonene. 

Vi ser fra flere innspill i det siste samt rådmannens innstilling at det foreslås å bevare kun 2 av 5 

skoler. Hvis kun 2 av småskolene kan bevares, så vil vi påpeke at det bør være en skole i hver av 

ungdomsskolekretsene Moelv og Brøttum. Da har alle som sogner til hver av de to kretsene en mer 

reell mulighet til å velge et lite og oversiktlig skolemiljø, enn hvis det bevares 2 skoler i en av kretsene 

og ingen i den andre ungdomsskolekretsen. 

Vi vil minne om at i rapporten fra WSP så ble bevaring av Messenlia og Fagernes skoler rangert som 

det nest beste alternativet. Man kan være enig eller uenig i forutsetninger og konklusjoner fra WSP, 

men det er ihvertfall fagfolk som er betalt for å mene noe basert på fakta i saken. Vi er klar over 

enkelte faktafeil i rapporten, men kan ikke se at de er veldig vesentlige for konklusjonene. 

Vi viser til sammendrag i WSP rapport, der det sies: "Anbefalingen legger til rette for en 

fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og Næroset som bygdesentre i Nordre 

Ringsaker".  

Se også figur 22 i WSP-rapport: 

Alternativ 2 (bevaring av kun Messenlia skole) får 68 poeng. 

Alternativ 1b (bevaring av Messenlia og Fagernes) får 60 poeng. 



Alternativ 1b, Næroset sammen med Messenlia, er det eneste som får full skår (8 poeng) 

på to viktige punkter: 

- Alternativet fremmer lokalsamfunn med gunstig plassering i forhold til eksisterende og 

forventede arbeidsplasser i regionen. 

- Alternativet fremmer kompakt og aldersvennlig stedsutvikling. 

Dette viser at WSP har sett noe i Næroset og Mesnalia som de ikke har funnet i de andre bygdene, 

noe vi vil oppsummere som et mer robust og levedyktig næringsliv og et mer kompakt og mangfoldig 

sentrum. Hvis WSP hadde sett på antall arbeidsplasser i de ulike skolekretsene, så hadde de kunnet 

bekrefte dette. I Fagernes krets har vi oppsummert antall arbeidsplasser til ca 250. I Næroset vil vi 

peke på mange kvaliteter konsentrert i sentrum, som f.eks. landhandleri med kafè, parkanlegg, 

forsamlingslokale og «Nærværsverden», privat opparbeidet boligfelt. Hvor ellers i Nordre bygges det 

ut et nytt boligfelt i sentrum, og det er stor vilje til å satse? 

Vi er klar over at en del elever har blitt søkt til Moelv og Fossen fra Fagernes, men mener at dette 

skyldes mange uheldige omstendigheter og ikke bør vektlegges. Dette skyldes etter vårt syn 

hovedsakelig at skolen har vært nedleggingstruet i lang tid, at skolen kanskje hos noen har fått et 

dårlig rykte pga. hendelser flere år tilbake i tid, og for noen skyldes det kort reiseveg til Moelv. WSP 

har evnet å se forbi dette øyeblikksbildet, og heller se på det langsiktige perspektivet og potensialet 

som en bør gjøre når det gjelder lokalisering av skolene. En dårlig ledelse i en periode for noen år 

tilbake, bør ikke være grunn god nok til å avvikle en 127-årig skolehistorie. 

I Moelv ungdomsskolekrets har vi igjen kun to små skolemiljøer, Fossen og Fagernes. Disse er veldig 

forskjellige, da den ene er en «bydelsskole» og den andre en bygdeskole. Begge er helt klart positive 

for sitt nærmiljø og en god nærskole, men vi vil hevde at Næroset vil lide mer av å miste skolen sin 

enn Fossen-området. Fossen er tross alt ikke langt fra Moelv barneskole, og de vil ikke ha samme 

utfordringer med f.eks. lang skolevei, tap av bygdas idrettshall, manglende rekruttering til 

fritidsaktiviteter etc. 

Vi er fullstendig klar over at Fagernes skole er en leid skole bestående av moduler, men det er like 

fullt en komplett skole som oppfyller alle krav til innemiljø etc. Da den ble etablert i 2015/2016, ble 

det investert 12 millioner i bl.a. infrastruktur, uteområder og ny gymsal. Fossen skole har f.eks. ingen 

godkjent gymsal pr dags dato. Når et evt. vedtak om ny skolestruktur blir satt i kraft fra høsten 2022, 

så er paviljongen leid i over 6 år, og det største verditapet er allerede tatt. Hvis paviljongen kjøpes ut, 

vil en ha en moderne skole med kapasitet til 90 elever, med minimale vedlikeholdskostnader i mange 

år fremover. Det er ny gymsal og lave driftsutgifter til f.eks. oppvarming. En investering i å kjøpe ut 

paviljongen bør veies opp mot økonomien i f.eks. videre drift og vedlikehold av Åsen skole. Det er 

fullt mulig å tenke seg en løsning der elevene fra Åsen kan velge den nærmeste av de to 

ungdomsskolekretsene, ettersom Åsen er den kretsen som ligger «midt i mellom» Moelv og Brøttum. 

Veldig mange i Åsmarka kjører forbi enten Fagernes, Lismarka eller Messenlia skoler på vei til jobb, 

noe som vil hjelpe på logistikken med levering/henting på SFO. 

Næroset er det bygdesenteret som ligger nærmest Moelv, og vil ved en etablering av Mjøssjukehus i 

Moelv kunne være et attraktivt bomiljø for de som ønsker å bo mer landlig. Den attraktiviteten for 

unge innflyttere forsvinner ved nedleggelse av Fagernes skole, det kan bl.a. alle eiendomsmeglere 

bekrefte. 

 



 

(Sentrum av sirkel gir 0 poeng, ytterste sirkel 8 poeng for hvert evalueringskriterium) 

Alternativ 2: Messenlia skole beholdes 

Alternativ 1b: Messenlia og Fagernes skoler beholdes 

Alternativ 1a: Fossen, Fagernes og Messenlia skoler beholdes 

Alternativ 0: Fossen, Fagernes, Åsen, Messenlia og Lismarka skoler beholdes 



Fra: Knut Tolvstad <knut.tolvstad@gmail.com> 
Sendt: mandag 20. september 2021 22:58 
Til: Solberg, Kristine Jakobsen; Haugen, Christian; Eriksen, Thomas; 

Eikeland, Lene Kristine; Vestheim, Helge; Svendstad, Lars; Løvstuen, 
Elna; Wien, Roar; Berg, Kai Ove; Pabsdorff, Heidi Helene; Hustad, 
Trude; Skaare, Tormod; Sandbakken, Per; Lundberg, Odd Amund; 
Røhnebæk, Kjersti; Dobloug, Arne Ingvar; Mellbye, Anne Lise; 
Bergersen, Juliane; Nybakken, Anders; Jonassen, Anne Lene; Hoel, 
Karianne Pettersen; Skarseth, Arne; Segelstad, Erling; Lundgård, 
Kjerstin G.; Strand, Atle; Torp, Bernt Egil; Steen, Anita Ihle; Eriksen, 
Jørn; Jansrud, Nora Evensen; Sylliåsen, Kristian; Tollan, Nina 
Elisabeth; Melgalvis, Rune; Høyby, Siv Mali; Kroken, Willy; Rusten, 
Jon; Miklavic, Anne; Røhnebæk, Marte; Barli, Ole Kristian; antarn; 
Postmottak Ringsaker kommune; Thomas Strandby 

Emne: Innspill fra Nærosinger-Skolestruktur 
Vedlegg: Innspill til skolestruktur i nordre Ringsaker-Næroset.pdf 
 
God kveld, kommunestyrerepresentanter i Ringsaker 
 
Vennligst se vedlagt innspill fra en gjeng Nærosinger som er stolte av skolen og bygda vår. Vi 
er stolte av hva som har blitt skapt i bygda vår, det meste er tuftet på samholdet rundt 
Fagernes skole. Vi håper dere kan bidra til at bygda forblir en levende bygd og at barna 
fortsatt kan gå til nærskolen sin! 
 
mvh 
Knut Tolvstad 
representant for Nærosinger 
 
kopi: Thomas Strandby, Ringsaker Blad 
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Til ordfører, rådmann og formannskap i forbindelse med skolestruktur i Nordre Ringsaker  

Til sak om skolestruktur i Nordre Ringsaker, med anmodning om svar og kommentarer fra 

rådmannen. 

I budsjett 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022, under overskriften ”Strategi og profil” skriver 

rådmannen følgende setning med utropstegn til slutt:  

 ”Et livskraftig attraktivt lokalsamfunn utvikler sine kvaliteter til beste for innbyggerne og 

ekspanderer! 

Mener rådmannen at Nærosets innbyggere, foreninger og næringsliv har sviktet i forhold til å utvikle 

sine kvaliteter slik, og i så fall på hvilke områder? 

 

Det er mange som mener at utviklingen av kvaliteten i skolen i Næroset ikke har vært 

tilfredsstillende, med tanke på kvaliteten i skolemiljø, læringsutbytte og omdømme. Realiteten er at 

de fleste som har valgt en annen skole ikke har gjort dette for å komme til en nyere og større skole, 

men av andre grunner. Hvem mener rådmannen har ansvar for utviklingen av skolens kvaliteter? 

Mener rådmannen at skole er uten betydning for kvalitet og bolyst i et lokalsamfunn, og er svaret det 

samme for Moelv og  Brumunddal, som for Næroset, Lismarka osv.? 

I nevnte dokument står også dette som målsetning for kommunens virksomhet: 

”Synligjøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes i kommunen” og 

”Spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører”. 

 Det står også noe her målsetninger om økt læringsutbytte i skolen, utbygging og rehabilitering av 

skolebygg, og attraktive ungdomstilbud. 

Mener rådmannen at rådmannen at skolenedleggelse i Næroset er i tråd med målsetningen om å 

spille på lag med innbyggere og private aktører i Næroset? Ville ikke lagspill fra kommunens side 

være å satse på skolen der næringslivet satser så sterkt på utvikling og ekspansjon?Når ny skole kom 

på plass trodde mange at rådmann og ordfører nå ønsket å bidra i ei mer langsiktig utvikling i 

Næroset, og at skolen slik skulle være en del av framtida i bygda. 

Ingen visste vel, og ingen kunne vel tenke seg, at rådmannen ville begrense kommunestyrets 

framtidige handlingsrom med å skrive ei kontrakt som ville umuliggjøre et framtidig vedtak om kjøp 

av modulbygget etter endt leieperiode. 

 

Det gamle barnehagebygget i Næroset ble erstattet med nytt pemanent modulbygg, og da den gamle 

skolebygningen skulle erstattes med et nytt modulbygg sammen med en ny plassbygd gymsal så var 

det naturlig å tro at dette også var tenkt å bli en permanentløsning. Det var som som følge av vedtak 

om videreføringen av skolen at kjøpmann Harby endelig turde å trykke på startknappen for bygging 

av Norges fineste Kiwi butikk, som for øvrig er åpen hundre timer i uka og stengt kun to dager i året. 

Det var også nå at Byggmester Kåshagen satte fart i prosessen med eget byggefelt i Næroset 

sentrum. Her er det nedlagt mange millioner i reguleringsplaner og infrastruktur. Det er rom for 60 -

70 boliger, og så langt er 6 eneboliger er bygget. Videre fulgte Even Haukåssveen opp med regulering 

av et boligfelt for inntil 100 boenheter på andre siden av Nærosvegen, fra båthavna mot sentrum.  

Er virkelig skolenedleggelse det samme som å spille på lag med disse?  
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En representant for et anerkjent firma med mange byggeprosjekter rundt Mjøsa, var på befaring av 

det sistnevnte regulerte området for et par uker siden. Vedkommende fortalte at for dette firmaet 

var et av flere viktige kriterier i vurdering av utbygginger at det finnes barneskole i gangavstand, 

maksimal avstand 2 km. Dette er bygd på markedsanalyser, og er en realitet å forholde seg til, 

Spørsmålet vi må stille oss her er om vi vil eller ikke vil ha vekst og utvikling i form av utbygging. 

Jeg vil minne om at i WSP`s rapport skårer alternativet med skole i Næroset absolutt best på kriteriet 

gunstig plassering i forhold til lokalisering av arbeidsplasser i regionen, og forventet lokalisering i 

fremtiden.  Alternativet fikk også beste skår som lokalsamfunn preget av kompakt stedsutvikling, og 

mulighet for fremtidig kompakt og aldersvennlig stedsutvikling. Det er både miljøvennlig og 

aldersvennlig at boligfeltene gir kort avstand ikke bare til post og butikk, men også til buss hver time 

til Moelv, enten målet måtte være handel, legebesøk, togreise eller annet.  

Det vil være kort veg til Næroset for  hjemmesykepleie, og det vil være kort veg for personell fra 

kommunens andre mannskaper i Moelv. Både for Bygg og eiendom, Teknisk drift, Brannvesen og 

annen utrykning. 

Næroset har mer enn 200 arbeidsplasser fordelt på varehandel, treindustri, mekanisk industri, bygg, 

anlegg, skole, barnehage og private institusjoner. Nye eiere av Ringalm har friske planer om 

modernisering og fremtidsrettet satsing i treindustri. Takstolfabrikken har også nye eiere, og går 

godt. Den mekaniske industrien på Buvika har gjennoppstått, vegg i vegg med bilverksted og 

bensinstasjon. I tillegg til 120 dekar eksisterende produktivt næringsareal her, er det satt av 80 dekar 

til fremtidig næringsareal øst for Buvika i kommunens arealplan. Alt dette ligger i gangavstand fra 

sentrum. 

 

Nå er riktignok skolebygget i Næroset leid, med en opsjon på videre leie fram til år 2031. Da er dette 

en skole med en kjent kostnad, uten fare for overraskelser og dyre reparasjoner. Vil det være dårlig 

økonomi å drive skole her sammenlignet med vedlikehold og drift av andre skoler?  

Hva er beregnet årlig vedlikeholdskostnad pr m2 for skolebygg i Ringsaker, og ca hvor mange m2 er 

barneskolene vi snakker om her? 

Til slutt: Trenden er nå mer utflytting fra Oslo. Trenden er at flere søker natur og grønne miljøer. Om 

trendene er økende, kan det bidra til utvikling i bygder. Vi vet ennå ikke om tiden med korona og 

hjemmekontor vil påvirke bosettingsmønstre. Våren 2022 skal vi få endelig beskjed om hvor 

Mjøssykehuset skal bygges. Hva vil flertallet mene om skolenedleggelser da? Bør vi ikke ha litt is i 

magen nå? Vi er vel forpliktet til å forholde oss til vedtaket om å ha bærekraftig vekst og utvikling i 

bygder og bygdesentra som et prioritert tema, også i denne saken? 

 

Helge Vestheim, PP Ringsaker 
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Fakta: 
Bakgrunn og formål 
WIR Arkitekter AS har på vegne av forslagsstiller Vi Eiendom AS utarbeidet et privat 
reguleringsforslag for Gammelgata 27-31 i Brumunddal med plannavnet 2380. Planområdet ligger i 
utkanten av Brumunddal sentrum i øst og omfatter eiendommene gnr/bnr 685/87, 685/24, 685/88, 
685/124 og 685/61, se oversiktskart i vedlegg 1. Med unntak av sistnevnte eiendom der kommunen 
er grunneier, er resterende eiendommer eid av forslagsstiller. I tillegg tar planområdet med seg 
dagens fortausareal med tilhørende grøntrabatt i Gammelgata og Kongsvegen der henholdsvis 
Innlandet fylkeskommune og kommunen er grunneier. Planområdet er på ca. 4,1 daa. 

Hele planområdet er regulert i sentrumsplanen for Brumunddal med formålet kombinert bebyggelse 
og anlegg. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bymessig bebyggelse med attraktive 
næringslokaler på bakkeplan og delvis i plan 2, og totalt ca. 63 boliger der deler av dette er boliger 
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med fellesfunksjoner for aktive eldre. 

Nærmere om planforslaget 
Prosjektet består av 4 byggetrinn der byggetrinn 1 (hus A) omfatter planområdets østre del som i dag 
er ubebygd, mens byggetrinn 2-4 (hus B, C og D) vil erstatte eksisterende bebyggelse i Gammelgata, 
se illustrasjonsplan/takplan i vedlegg 5. I byggetrinn 1 planlegges næringslokaler på bakkeplan og 
delvis i plan 2, samt et bofellesskap med leiligheter og fellesfunksjoner i plan 2-5 der målgruppen er 
aktive og godt voksne fra 65 år og oppover. Fellesfunksjonene skal være et sosialt samlingspunkt og 
vil redusere arealbehovet for hver leilighet. Det legges til rette for 35-40 slike leiligheter. I byggetrinn 
2-4 planlegges næringslokaler på bakkeplan og leiligheter med varierte størrelser og planløsninger fra
plan 2.

I gjeldende regulering er det tillatt med bolig, forretning, kontor og annen næringsvirksomhet på 
byggeområdet. I planforslaget spesifiseres formålet næringsvirksomhet til tjenesteyting og 
bevertning. Bolig, forretning og kontor videreføres. 

Utnyttelsesgrad og høyder 
Gjeldende regulering tillater en utnyttelse på %-BRA = 100% innenfor planområdet. Planforslaget 
foreslår en utnyttelse på %-BRA =270%. Illustrasjonsprosjektet vist i planbeskrivelsen har en samlet 
utnyttelse innenfor felt BKB på %-BRA = 223%. Utnyttelsen vil være høyest i byggetrinn 1 (hus A) med 
henholdsvis %-BRA = 289%. Høyder og terrengbehandling er beskrevet på side 26-30 i 
planbeskrivelsen, se vedlegg 4. 

Uteoppholdsarealer, parkering, fortau og veikryss 
Det settes krav om at hver boenhet skal ha 15 m2 med privat og felles uteoppholdsarealer, i tråd 
med dagens regulering. Det legges opp til felles utearealer som kan tilrettelegges for lek. 

Illustrasjonsprosjektet legger til rette for parkering under terreng og/eller integrert i bebyggelsen 
med bruk av bilheis i 3 høyder. Det legges til rette for sambruk av p-plasser for bolig og næring, og 
det tas utgangspunkt i at antallet p-plasser reduseres til 70% iht. gjeldende bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. Endelig avklaring om hvilke plasser som kan inngå i sambruken avklares i 
byggesaken. Det legges i utgangspunktet opp til en parkeringsdekning iht. bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel, men det foreslås en bildelingsordning der 1 delebil kan erstatte 6 p-
plasser. Totalt foreslås det 3 delebiler  i prosjektet. Det fastsettes i bestemmelsene at det må 
foreligge en skriftlig avtale om bildelingsordning av minst 3 års varighet før tillatelse til tiltak kan gis. 
Alle byggetrinnene skal være en del av en bildelingsordning. Det legges til rette for sykkelparkering i 
tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. For boenhetene betyr dette 1,5 
sykkelparkering per leilighet. 

Den kommunale eiendommen 685/61 brukes i dag som offentlig parkeringsplass (8 p-plasser), men 
er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i reguleringsplanen for Brumunddal sentrum. 
Forslagsstiller skal inngå avtale med kommunen om kjøp av deler av eiendommen, der p-plassene 
enten erstattes i prosjektet eller frikjøpes. Slik prosjektet foreslås skal en p-plass erstattes med en p-
lomme i Gammelgata og resterende plasser legges i parkeringsplanet i prosjektet. 

Fortau langs Gammelgata reguleres i 3,5 meters bredde slik de faktiske forhold er i dag. Fortau ut 
mot Kongsvegen reguleres i 3 meters bredde, nokså lik bredde som de faktiske forhold i dag. 
Veikrysset Gammelgata/Kongsvegen er utflytende og det er behov for å stramme opp veiarealene for 
å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten. Fortau og annen veggrunn – grøntareal er derfor utformet 
i henhold til anbefalinger i notat om veikrysset som ble utarbeidet samtidig som planforslaget. 

Tilpasning til omkringliggende områder, herunder skrenten og inntilliggende kulturmiljøer 
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Skrenten sør for planlagt bebyggelse er regulert som hensynssone for bevaring av naturmiljø. I 
planforslaget er hensynssonen redusert med ca. 6 m2 i bakkant av hus C. I tillegg tillates det adkomst 
til boligene i hus C og D innenfor hensynssonen, og det tillates tiltak i sonen for å kunne oppføre nye 
bygninger. Bestemmelsessone #1_1 angir byggegrense for etablering av kjeller under terreng 
innenfor hensynssonen og bestemmelsessone #1_2 angir byggegrense for svalganger og balkonger 
som kan krage ut over hensynssonen eller punktfundamenteres. Grønne arealer skal reetableres 
etter bygging. 

Planforslaget skal også tilpasses inntilliggende kulturmiljøer, herunder det historiske trehusmiljøet i 
Gammelgata, Lundby-villaen (Kongsvegen 1) og kulturmiljøet i Kongsvegen. Dette gjøres bl.a. ved at 
hus C og D følger den lineære bebyggelsen i Gammelgata, får utvendig kledning i tre og vinklet fasade 
for å skape inntrykk av et saltak. Mot villabebyggelsen i Kongsvegen dannes et «åpent kvartal» med 
gårdsrom i hus A, og bebyggelsen er i 4 plan mot inntilliggende nabobebyggelse i Kongsvegen 1 der 
plan 5 er inntrukket mot gårdsrommet. Kun hus A er foreslått med høyere gesimshøyde enn Lundby-
villaens gesimshøyde, og med mellomrommet mellom bygningene, vil Lundby-villaen være synlig fra 
store deler av de omkringliggende områdene. 

Overvann, renovasjon, støy og geoteknisk vurdering 
Det er utarbeidet et overvannsnotat som beskriver hovedprinsippene for håndtering av overvann. 
Plassering av nedgravde søppelcontainere er foreslått plassert i annen veggrunn langs Kongsvegen og 
sør for hus D. Plassering er avklart med Sirkula. Planområdet ligger delvis i rød og gul støysone. 
Støyutredning viser tiltak som er gjort for å oppnå tilfredsstillende støynivå for leiligheter og 
utearealer, og viser også forhold ved trinnvis utbygging. 

I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet et geoteknisk notat for å vurdere gjennomføringen 
av fundamentering, sikring av skråning samt byggbarhet. I notatet konkluderes det med at tiltaket 
ikke ligger i en aktsomhetssone for områdeskred, men viser til at etableringen av nye bygg langs og i 
skråningsfoten vil kreve tiltak for å kunne gjennomføres på en trygg og rasjonell måte. Alle 
sikringstiltak kan utføres på tiltakets tomt. Det må gjennomføres grunnundersøkelser forut for   
søknad om tiltak. 

Planprosess og merknader/uttalelser etter høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget var ute på høring og offentlig ettersyn mellom 3. juli og 5. september 2021. Berørte 
myndigheter og parter ble varslet med brev 2. juli 2021. I tillegg ble det invitert til åpent plankontor 
11. august 2021. Det kom i alt 9 merknader/uttalelser. Merknadene/uttalelsene er oppsummert og
kommentert i vedlegg 7. NVE, Innlandet fylkeskommune og naboer i sameiet Kongsvegen 1 F-L hadde
de viktigste merknadene/uttalelsene:

NVE mener kommunen må vurdere om det er tilstrekkelig at overvannsberegninger legges frem ved 
søknad om rammesøknad for det enkelte byggetrinn for å ivareta overvann i området. Videre 
påpekes det at det ikke er markert areal for flomvei i plankartet selv om det er omtalt i 
plandokumentene at trygge flomveier skal opprettholdes, og videre at det i overvannsnotatet er 
omtalt at overvann skal ledes til Gammelgata som ligger utenfor planområdet. Dersom det tilføres 
større mengder overvann til Gammelgata som følge av større andel tette flater etter utbygging bør 
det gjøres en vurdering av behov for å gjøre tiltak på vegen og i Kvennveita. Det antas at det er snakk 
om flomveier der det i bestemmelse 3.4 er angitt at eksisterende flom og drenslinjer i området skal 
opprettholdes. 

Innlandet fylkeskommune mener det må innarbeides en bestemmelse som sier at ved tiltak som 
berører fylkesvegen skal byggeplan/tiltak godkjennes av Innlandet fylkeskommune. Avkjørsel til 
parkeringsplan vil krysse fortauet, og det forutsettes at utformingen ivaretar siktforhold også mot 
fortausarealene. Ut fra trafikksikkerhetshensyn vil kantparkering kun plasseres innenfor SVG_1 og 
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dette må presiseres i bestemmelsene. Søppelcontainerne innenfor SVG_4 må legges så langt ifra 
krysset med Gammelgata som mulig for å sikre fremkommeligheten i krysset og for ikke å hindre sikt. 
Dette må presiseres i bestemmelsene. 

Når det gjelder kulturvernfaglige forhold mener fylkeskommunen at planforslaget ikke hensyntar 
områdets skala og historiske karakter ettersom hus A er planlagt 1,5 meter høyere enn 
gesimshøyden på Lundbyvillaen. Planforslaget vil etter fylkeskommunens vurdering kunne forringe 
kulturminneverdiene og det anbefales at hus A bygges lavere enn det som er foreslått. Til slutt 
påpekes det at det ikke er samsvar mellom plankart og planbeskrivelse, herunder at det i plankartet 
vises at 5. etasje på hus A og B kan bygges som hele etasjer, mens det i planbeskrivelsen står at 
etasjen skal være inntrukket. 

Naboer i sameiet Kongsvegen 1 F-L ser fordelen med bebyggelse mellom sine bygg og 
parkeringshuset på Mølla da det er en del bråk og støy herfra på kveld og natt. De er litt bekymret for 
høyden på hus A som vil være 1,5 m høyere enn sine egne bygninger, men er usikre på hvor mye de 
kan påvirke høyden på utbyggingen. 

Endringer etter høring og offentlig ettersyn 
Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer i planmaterialet. Endringer som følge 
av høringsuttalelsene er oppsummert til slutt i vedlegg 7. I tillegg er setningen «Byggegrense under 
bakken» lagt inn i plankartet langs byggegrensen i sørøstre hjørne for å presisere at den gjelder tiltak 
under bakken, og for å begrense utstrekningen på takoppbygg for heis og tekniske installasjoner er 
det lagt til i bestemelsene at disse begrenses til det som er nødvendig. 

Vurdering: 
Generelt om planforslaget 
Planforslaget viderefører hensikten bak gjeldende regulering, med formålene forretning, kontor og 
næringsvirksomhet i 1. og delvis 2. etasje, og boliger i resterende etasjer. Konseptet med leiligheter 
for aktive og godt voksne fra 65 år og oppover er et spennende konsept, utviklet av forslagsstiller i 
samarbeid med et utvalg av eldre. Prosjektet legger til grunn effektiv arealutnyttelse og felles 
funksjoner. 

Utnyttelsesgrad og høyder 
En økt utnyttelsesgrad ift. gjeldende reguleringsplan underbygger kommuneplanens arealdel som 
sier at sentrum i Brumunddal skal utvikles med høy utnyttelse, samt statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging der målet er å skape kompakte byer for blant annet 
å redusere transportbehov. Andre kvartaler i nærheten av planområdet har utnyttelsesgrad %-BRA = 
200%-360%. Den foreslåtte utnyttelsesgraden er derfor ikke så høy sett i forhold. 

Når det gjelder høyder bryter planforslaget med utgangspunktet i temautredningen «Byggehøyder 
Brumunddal» utarbeidet av ASAS arkitektur AS i april 2020. Utredningen skal tas i bruk som faglig 
grunnlag for behandling av bygge- og plansaker i Brumunddal sentrum (vedtatt av PU i sak 039/20). 
Hus A har en differanse på 1 etasje mellom høydeutredningen og planforslaget, hus B har 3 etasjer i 
differanse, hus C har 2 etasjer i differanse og hus D har 1 etasje i differanse. I tillegg foreslås det at 
heisoppbygg og tekniske installasjoner kan oppføres 2,5 meter over tillatt gesimshøyde. Ny 
bestemmelse begrenser utstrekningen av takoppbygg til det som er nødvendig. Da Kongsvegen 1 F-L 
ble bygd ut ble ct +158 brukt som maks gesimshøyde for at Lundby-villaen skulle være synlig bak ny 
bebyggelse. Hus A i planforslaget har ct +159,5 og medfører at Lundby-villaen ikke vil være synlig fra 
nord og nordøstlig side av planområdet, men med 8 m åpent rom mellom hus A og B vil villaen synes 
fra Gammelgata på dette punktet. Hus B er videre lagt med en gesimshøyde på ct +158. 

Hus C og D har betydelig lavere høyde enn hus A og B, men disse husene skal igjen forholde seg til 
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det historiske trehusmiljøet i Gammelgata. Det foreslås også at det tillates takterrasse over maks 
gesimshøyde på hus C og D, og for hus D tillates det at innvendig trapp føres opp til taket med maks 3 
m over gesimshøyden og maks størrelse på 12m2. 

Det vurderes samlet sett for alle høydene at den overskridelsen de gjør ift. utgangspunktet i 
høydeutredningen ikke er så stor og at samfunnsnytten ved å bygge arealeffektivt i Brumunddal 
sentrum er større enn ulempene for de omkringliggende kulturmiljøene. Arkitektonisk vil den nye 
bebyggelsen skille seg ut fra de historiske bygningene og vil uansett bryte med eksisterende miljøer 
selv om man tilpasser fasader, materialer mm. 

Uteoppholdsarealer, parkering, fortau og veikryss 
Prosjektet legger opp til gode og varierte uterom i form av både takterrasser og gårdsrom. Ettersom 
byggetrinn 1 (hus A) er ment for godt voksne uten barn vurderes det at det ikke er behov for å 
opprette nærlekeplass for disse leilighetene. Opprettelse av nærlekeplass i prosjektet er derfor i 
hovedsak knyttet til en av de felles uteoppholdsarealene i byggetrinn 2-4, se illustrasjonsplan i 
planforslaget,  samt bestemmelse 3.6 som sier at bl.a. lekeplasser skal vises i detaljert utomhusplan 
sammen med søknad om tillatelse etter pbl. § 20-1. Hvis det på et senere tidspunkt ikke er godt 
voksne som bor i hus A vil man kunne opprette lekeplass i gårdsrommet sør for bygget. 

Det er positivt at det legges til rette for parkering under terreng og/eller integrert i terreng. Med en 
bilheis får man utnyttet parkeringsarealene på en svært effektiv måte. En bildelingsordning passer 
godt inn i sentrum der mange av de daglige ærendene kan utføres til fots eller ved bruk av sykkel. 
Kort avstand til tog og buss underbygger at det i det daglige bør være minimalt bilbehov for mange 
av beboerne i dette prosjektet. At 1 delebil kan erstatte 6 p-plasser er trolig et godt forslag basert på 
lignende tall fra andre kommuner, men det understrekes at kommunen ikke har erfaringer med dette 
fra før. De kommunale p-plassene er i utgangspunktet planlagt erstattet i prosjektet, noe som bør 
tilstrebes da det er behov for offentlige parkeringsplasser på denne siden av Brumunddal sentrum. 
Den nye bestemmelsen om at det kun kan opprettes kantparkering innenfor SVG_1 er i tråd med 
illustrasjonsprosjektet. 

Det er satt av tilstrekkelig bredde til fortausarealer. Ny bestemmelse som sier at avkjørsler som 
krysser fortau må ivareta siktforhold mot fortausarealene ivaretar trafikksikkerheten på 
krysningspunkter. Opparbeidelse av fortau og annen veggrunn – grøntareal i tråd med Rambølls 
forslag til oppstramming av veikrysset Gammelgata/Kongsvegen er positivt. Ny bestemmelse om at 
byggeplan/tiltak som berører fylkesveien skal godkjennes av Innlandet fylkeskommune ivaretar 
veieiers interesser og sikrer at alle tiltak gjennomføres i henhold til fylkeskommunens krav. 

Tilpasning til omkringliggende områder, herunder skrenten og inntilliggende kulturmiljøer 
Det vurderes at reduksjon av hensynssonen for bevaring av naturmiljø er så liten at det ikke påvirker 
området som helhet. Tiltakene innenfor hensynssonen som er beskrevet i planforslaget er også små. 
Med bestemmelse om at grønne arealer skal reetableres vil tiltakene ha liten innvirkning til og ikke 
tilsidesette formålet med hensynssonen. 

Det er gjort en rekke grep for å tilpasse prosjektet til de omkringliggende kulturmiljøene, og de valgte 
grepene vurderes som gode og tilstrekkelige. Ny bestemmelse om at 5. etasjen på hus A skal være 
tilbaketrukket mot naboer i sør gir noe mer luft og rom rundt Lundbyvillaen. 

Overvann, renovasjon, støy og geoteknisk vurdering 
Overvann er tilstrekkelig håndtert i planforslaget gjennom bestemmelser om overvann, ny 
rekkefølgebestemmelse om at overvannsplan skal være godkjent før tillatelse til tiltak kan tas opp til 
behandling og tilhørende overvannsnotat. 
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Avfallsløsningen som er lagt i annen veggrunn – grøntareal i Kongsvegen er på kommunal eiendom, 
men plasseringen vurderes å være god ettersom gangforbindelsen på fortauet ikke hindres. Ved å 
legge avfallsløsningen ut mot gata sparer man plass på oppstillingsplass for tømmebil noe som er 
viktig i sentrumsområder for å utnytte arealene mest mulig effektivt. Med ny bestemmelse om at 
avfallsløsningen skal plasseres slik at tømmebil ikke hindrer sikt og fremkommelighet i veikrysset 
Gammelgata/Kongsvegen, har man sikret at plasseringen hensyntar trafikksikkerheten også. 

Støy er tilstrekkelig håndtert gjennom bestemmelser og tilhørende støyrapport. Godkjente 
støynivåer oppnås med tiltak. Geotekniske forhold vurderes tilstrekkelig håndtert i saken gjennom 
bestemmelse og tilhørende notat. 

Naboforhold 
Det foreslåtte planforslaget og illustrasjonsprosjektet legger seg fint i forhold til nabobebyggelse. 
Solstudiene viser at det er svært lite skygge som blir kastet på naboers bruksarealer. Mest berørt er 
naboer i Kongsvegen F-L og Lundby-villaen. Beboere i Lundby-villaen får kun utsynsbegrensninger i 
nordøst. Toppen av hus D som legger seg delvis foran villaens vestlige langside har en ct +151,9, 
mens villaens terrenghøyde ligger på ca. ct +152. Hus A er lagt som en hestesko mot naboene i 
Kongsvegen 1 F-L der det legges et stort åpent gårdsrom som en «buffer». Ny bestemmelse om at 5. 
etasjen på hus A skal være tilbaketrukket mot naboer i sør gir også mer rom mellom de to 
bebyggelsene. 

Økonomiske konsekvenser og kommunale forpliktelser 
Kommunen har ingen økonomiske forpliktelser i prosjektet, men har sagt seg villig til å selge deler av 
eiendommen 685/61, kommunalt eid parkeringsplass. Forutsetningen for salg er at eiendommen blir 
solgt til takst og at de offentlige parkeringsplassene erstattes. Innhenting av takst er igangsatt og det 
vil administrativt bli skrevet en opsjonsavtale med forslagsstiller som gir rett til kjøp, forutsatt at 
prosjektet gjennomføres. 

Oppsummering og anbefaling 
Prosjektet underbygger kommuneplanens arealdel som sier at sentrum i Brumunddal skal utvikles 
med høy utnyttelse, effektiv arealbruk og med bymessig bebyggelse. Boliger med fellesløsninger for 
aktive eldre i sentrum vil tilføre et nytt boligalternativ i Brumunddal som gir mulighet for et rikere 
sosialt liv og følelse av tilhørighet. Aktive eldre vil bidra med aktivitet i sentrum og flere boliger i 
sentrum med nærhet til servicefunksjoner vil stimulere til en bilfri hverdag der man kan gå og sykle. 
Ytterkanten av Brumunddal sentrum vil få et betydelig løft med et mer moderne og bymessig preg, 
samtidig som prosjektet ivaretar møtet mellom småhus- og sentrumsbebyggelsen i overgangen 
mellom Brumunddal sentrum og ovenfor tilliggende boligområde. Selv om de foreslåtte høydene 
overskrider anbefalingene i høydeutredningen vurderes det samlet sett at samfunnsnytten ved å 
bygge arealeffektivt i sentrum er større enn ulempene for den omkringliggende bebyggelsen. Den 
foreslåtte bildelingsordningen er en fremtidsrettet løsning. 

Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til reguleringsplan for 2380 
(Gammelgata 27-31) med plankart og reguleringsbestemmelser sist datert 21.09.2021 med 
tilhørende planbeskrivelse. 

Rådmannen i Ringsaker, 29.09.2021 

Jørn Strand 
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Anne Gunn Kittelsrud 
Plansjef 
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1. Planens hensikt 
Planens hovedhensikt er å tilrettelegge for sentrumsutvikling som bidrar til aktivitet i sentrum. Planen 
skal tilrettelegge for bebyggelse med blandet arealbruk i 3-5 etasjer, med attraktive næringslokaler 
på bakkeplan (og delvis plan 2), boliger med fellesfunksjoner og boliger i øvrige plan. Det legges til 
rette for utvikling av planområdet i to til fire byggetrinn.   

 
2. Plankart og oversikt over formål i planen 
2.1 Plankart 

Reguleringsplanen omfatter følgende plankart: 
Reguleringsplan for 2380, Gammelgata 27-31 i Brumunddal, på grunnen/vannoverflate 

 
2.2 Arealformål 

Området reguleres til: 
 
Bebyggelse og anlegg 
1800 Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
2012 Fortau o_SF 
2019 Annen veggrunn – grøntareal o_SVG 

 
   

2.3 Hensynssoner 
Området reguleres til: 
 
Sikringssone 
560  Bevaring av naturmiljø H560 
 

2.4 Bestemmelsesområder 
# 1_1 Bestemmelsesområde – Utforming 

Byggegrense for kjeller under bakken i 
hensynssone 

#1_2 Bestemmelsesområde – Utforming 
 Byggegrense for svalganger og balkonger i 

hensynssone 
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3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

3.1 Bebyggelse og utforming 
 

Generelt 
Ny bebyggelse skal gis god arkitektonisk utforming og volumoppbygging. Bebyggelsen skal fremstå 
som flere bygg, minimum hus A, hus B, hus C og hus D, som angitt på plankart.  

Byggegrensen ligger i formålsgrensa mellom byggeområde og fortau. 

Utkragede bygningsdeler slik som balkonger ,baldakiner, svalganger eller tilsvarende kan tillates inntil 
1,0 meter over regulert byggegrense mot fortau.Det skal være minimum 4m fri høyde under 
utkragning.  
 
På gateplan skal det ligge areal for forretning/kontor, forretninger bør ha inngang fra Gammelgata. 
Forretningsbygg skal utføres med minst 60 % av forretningsfasade mot hovedgater som aktive 
utstillingsvinduer. 
 
Det skal foreligge en detaljert estetisk redegjørelse med hensyn til farge- og materialbruk ved 
rammesøknad. Bebyggelsen skal ha en bymessig utforming tilpasset beliggenheten i sentrum av byen. 
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 skal vise fasadeoppriss av ny bebyggelse sammen med 
eksisterende nabohus.Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 skal gi oversikt over omsøkt tiltak ved 
modell, 3Dperspektiv, aksonometri eller tilsvarende.  

 
Tak 
Bebyggelsen kan ha flate tak eller skråtak. Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. Tekniske anlegg, takoppbygg og støyskjermer skal integreres i den 
arkitektoniske utformingen. Det tillates takterrasse på hus C og D på tak over tillatt gesimshøyde. 

 
3.2 Støy 

Anbefalte støygrenseverdier som angitt i retningslinje T-1442 skal gjelde for planen. Det tillates 
oppføring av boliger i gul og rød støysone, med følgende presiseringer: 

- Det tillates oppføring av boliger i gul og rød støysone 

- Minimum 50% av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet, inkludert minimum 
1soverom, skal ha vindu mot fasade med støynivå under Lden 55 dB. 

- Bygningsmessige tiltak kan brukes for å oppfylle krav til støynivå ved fasade og på 
uteoppholdsareal der det ikke kan løses med andre tiltak. Dette kan f.eks. være tett rekkverk 
eller innglassing av balkonger. 

- Alle bruksenheter skal ha tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal ,areal medregnet i MUA, 
der krav til utendørs støynivå ikke overskrides. 

 
3.3 Universell utforming 

Krav til universell utforming av bebyggelse og uteområder ivaretas av gjeldende regler i plan- 
og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Offentlig tilgjengelig areal (bebyggelse og uteområder) skal utføres etter prinsippene om 
universell utforming. 
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3.4 Overvannshåndtering 
Overvann skal håndteres gjennom infiltrasjon og fordrøyning i lokale overvannstiltak på 
planområdet. Overvann fra planområdet tillates som kontrollert påslipp til offentlig 
overvannsledning. 
 
Eksisterende flomveier i området skal opprettholdes. Det skal redegjøres for alt overvann, både 
takvann, overflatevann og drensvann ved søknad om tiltak. 

 
Som dimensjonerende nedbør skal det brukes et gjentaksintervall på 20 år med klimafaktor 1,4. Som 
nedbørstasjon benyttes Hamar. 

 
3.5 Trafikk/parkering 

Trafikk 
Adkomst til planområdet fra Gammelgata iht. plankart. 

 
Parkering 
Parkering for bil og sykkel innenfor planområdet skal være i samsvar med 
gjeldende bestemmelser for Ringsaker kommune. 
 
Det skal etableres sammenhengende parkeringsanlegg for byggeområde BKB. Parkeringsanlegg 
tillates under Hensynssone 560 i utstrekning iht. bestemmelsesområde #1_1 angitt i plankart. 
Innkjøring til parkeringskjeller er vist med pil på plankartet. Det tillates at det etableres 
parkeringsplasser langs Gammelgata i område regulert til annen veggrunn, se bestemmelsenes 
punkt 4.2.2. 
 
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Ved dokumentert etablering av bildelingsordning kan en «delebil» erstatte 6 p-plasser. Det må 
foreligge en skriftlig avtale med en bildelingsordning av minst 3 års varighet etter brukstillatelse, før 
tillatelse til tiltak kan gis.   

 
3.6 Utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1 skal det følge en detaljert utomhusplan 
som viser behandlingen av den ubebygde delen av tomta, samt plan for opparbeiding av 
tilhørende fellesområder. Planen skal vise eksisterende og framtidig terreng, interne veger, 
parkeringsplasser, anlegg for renovasjon, lekeplasser, grøntanlegg med beplantning, utstyr og 
annet. 

 
3.7 Uteoppholdsareal 

Boliger skal ha minste uteoppholsdareal (MUA) på 15 m2 per boenhet. Overdekkete deler av 
balkonger/terrasse, felles takterrasser og gårdsom kan medregnes. Balkonger som må glasses 
inn helt eller delvis grunnet støy, kan medregnes. 
 
Felles uteoppholdsarealer skal være parkmessig opparbeidet. De skal lokaliseres på solfylte arealer og 
skjermes fra vind, støy og forurensningskilder. 

 
3.8 Renovasjon 

Utforming og plassering av renovasjonsanlegg på planområdet skal godkjennes av kommunens 
renovasjonsselskap. 
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3.9 Avkjørsel og frisikt 
De til enhver tid gjeldende krav til stigning og frisikt etter SVV HB N100, skal legges til grunn ved 
utforming av avkjørsler. Avkjørsler som krysser fortau må ivareta siktforhold mot 
fortausarealene. 

 
4. Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12.5 nr 1) 

4.1.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 
Arealbruk 
På feltet tillates oppført bebyggelse til bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning.   
Det skal bygges 4 hus som vist på plankart. Husene kan ha sammenhengende underetasje og plan 1. 
Hus B og C kan forbindes med tilbaketrukket mellombygg i glas/transparent materiale. 
 
Fellesrom for boligenhetene medregnes i boligformålet, det gjelder også garasjearealet 
med tilleggsfunksjoner. 

 
I felt BKB, hus A-D, kan det innredes til boliger fra og med 2 etasje. 
 
Grad av utnytting 
Innenfor byggeområdet kan det oppføres bebyggelse med en øvre grense for prosent bruksareal 
(%BRA) som angitt på plankartet. Hensynssone 560 regnes med i byggeområdet. Bruksareal er satt 
samlet for området, ved trinnvis utbygging tillates en overskridelse på 45% i byggetrinn 1, hus A. 
 
Bruksareal under terreng skal medregnes slik: 0 % der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 0,5 m, 50 % der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 m, 100 % 
der avstanden er over 1,5 m.  
 
Det tillates å bygge kjeller under regulert byggegrense innenfor formålsgrensen. Byggegrense under 
terreng ved hensynssone er fastsatt i plankart med bestemmelsesområde #1_1. 
 
Høyder 
Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde fastsatt i plankartet. Høyder er angitt maksimalt med 
kotehøyde til gesims ved flate tak og til møne ved skrå tak. Bygg A skal ha inntrukket 5. etasje mot 
naboer i sør og etasjen tillates med inntil 80 % av takflaten. Takoppbygg tillates for heisoppbygg og 
tekniske installasjoner begrenset til 2,5 m over regulert gesimshøyde og med en utstrekning som er 
begrenset til det som er nødvendig. 
 
Takterrasse kan etableres på hus C og D på tak over tillatt gesimshøyde.  
For hus D  tillates at innvendig trapp føres opp til tak over plan 3, begrenset til 3 m over regulert 
gesimshøyde.Trappoppbygg kan være maks 12 m2. Åpne/transparente rekkverk aksepteres inntil 
+1,2m over gesimshøyde. 

 
4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12.5 nr 2) 

Arealbruk (felles bestemmelser) 
Plasser innen planområdet skal opparbeides med god bymessig standard når det gjelder belegning, 
kantstein, belysning, beplantning og utstyr mv.  
 
For å styrke sentrums grønne karakter skal eksisterende trerekker i Gammelgata beholdes eller 
replanteres. 
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4.2.1 Fortau (felt  SF) 
Arealbruk 
Skal opparbeides med god bymessig standard. 

 
4.2.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-4) 

Arealbruk 
Områdene skal parkmessig opparbeides med tilsåing og beplantning. Det er på plankartet satt av 
grøntareal mellom kjøreveg og fortau langs Gammelgata og Kongsvegen. Det avsettes min.2m til 
formål «annen veggrunn» langs Gammelgata og 2,5 m langs Kongsvegen som fastsatt i plankart. 
 
Områdene kan disponeres som rabatter, trerekker og kantparkering. Kantparkering tillates kun 
innenfor SVG_1. Det tillates nedgravde søppelcontainere i SVG_4. Søppelcontainere innenfor SVG_4 
skal plasseres slik at tømmebil ikke hindrer sikt og fremkommelighet i veikrysset 
Gammelgata/Kongsvegen. 
 
Der det anlegges kantparkering skal det sikres visuell sammenheng i trerekkene. Områdene skal 
utføres med kvalitet og standard som svarer til utførelsen av fv 1776 gjennom sentrum. Tiltak med 
fortau, kantparkering, beplantning med videre, skal samordnes med ny bebyggelse langs gatene. 
Endelig utførelse for områdene fastlegges ved detaljprosjektering. 

 
Annen veggrunn ferdigstilles samtidig med byggeområdene. 

 
5. Eierform 

5.1 Offentlige arealer 
Felt o_SF og o_ SVG og skal være offentlige arealer. 

 
6. Bestemmelser til hensynssoner (pbl §11-8) 

6.1 Bevaring naturmiljø (H560)  
Skrenten der Kvernveita ble anlagt og høgdedraget med store trær fra Kollobakken til sør for 
Husebyparken er et landskaplig element som avgrenser elvesletta og Brumunddal sentrum mot 
øst. I hensynssonen som vist på plankartet skal landskap og vegetasjon bevares.  
Det tillates tiltak i hensynssonen ved bygging for å kunne oppføre nye bygninger som erstattning 
for eksisterende bebyggelse.Grønne arealer skal reetableres. 
Det tillates etablering av atkomst til boliger. (Hus C og D). 

 
7. Bestemmelser til bestemmelsesområder   

7.1 Bestemmelsesområde - utforming 
Innenfor bestemmelseslinje angitt på plankartet, #1_1, tillates det at det etableres 
parkeringskjeller under hensynssonen. 
 
Innenfor bestemmelseslinje angitt på plankartet, #1_2, tillates utkragede konstruksjoner eller 
punktfundament. Det skal reetableres grønne arealer etter bygging 
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8. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 

8.1 Før rammetillatelse  
Grunnundersøkelser skal gjennomføres og resultater sendes til kommunen før søknad om 
rammetillatelse. 

 
Før tillatelse til tiltak tas opp til behandling skal overvannsplan som også inkluderer konsekvenser og 
ev. nødvendige tiltak på arealer utenfor planområdet behandles og godkjennes av Ringsaker 
kommune. Overvannsplan kan sendes inn sammen med søknad om tiltak. 
 
For tiltak som berører fylkesveien skal byggeplan/tiltak godkjennes av samferdselsavdelingen i 
Innlandet fylkeskommune. 
 

8.2 Før bebyggelse tas i bruk 
Nødvendige støytiltak skal være gjennomført før det kan gis brukstillatelse og ferdigattest for det 
omsøkte tiltaket. 
 
Det tillates utbygging i flere byggetrinn. Utomhusarealer og fellesområder opparbeides samtidig med 
byggearbeidene for hvert byggetrinn. Sesongmessige arbeider skal være ferdigstilt senest 1 år etter at 
brukstillatelse er gitt og før ferdigattest utstedes. 
 
Tiltak i forbindelse med ev. omlegging  av gater, fortau, kantparkering, beplantning mv, skal samordnes 
med oppføring av bebyggelse langs gatene, og være ferdigstilt før ny bebyggelse kan tas i bruk. 
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Sammendrag 
 
Formålet med planen er å utarbeide detaljplan for del av område B/F/N27 av reguleringsplan 
for Brumunddal sentrum. Målsettingen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling som bidrar til 
aktivitet i sentrum. Planen skal tilrettelegge for blandet arealbruk med attraktive 
næringslokaler på bakkeplan (og delvis plan 2), boliger med fellesfunksjoner for aktive eldre 
og boliger i øvrige plan. Det legges til rette for utvikling av planområdet i to til fire byggetrinn. 
Byggetrinn 1 omfattes av planområdets østre del, gnr/bnr 685/88,124 og 61, som i dag er 
ubebygd. Byggetrinn 2-4 vil erstatte eksisterende bebyggelse i Gammelgata, gnr/bnr 685/87 
og 24.  
Det legges til rette for bymessig bebyggelse i 3-5 etasjer innenfor planområdet. 
  
Tiltaket skal ivareta eksisterende verdier på tomten; herunder skrenten «der 
Kvernveita ble anlagt» og høydedraget som avgrenser elvesletta, ref. 
reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Skrenten er regulert som hensynssone 
560, bevaring av naturmiljø. Planforslaget skal tilpasses inntilliggende 
kulturmiljøer. 
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Forslagsstillers planbeskrivelse 

Innhold 
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1 Bakgrunn 

1.1 Sakens historie og hensikten med planen 

  
Gammelgata 27-31 ligger sentralt ved gågata i Brumunddal sentrum. Adressene består av 
eiendommene med gnr/ bnr: 685/24, 87, 88, 124 og 61, samlet tomteareal er ca 3800 m2. På 
eiendommene 685/87 og 685/24 står det i dag to trehus i 2 etasjer med butikk/forretning i 
første etasje og leiligheter /kontor i andre etasje.  Det er inngang til butikk i Gammelgata 29, 
plan 2, fra eiendom 685/88. Eiendommene 685/124 og 61 benyttes i dag til parkering. 
Kommunen eier tomt 685/61. Kommunen er positiv til at eiendommen innlemmes i 
reguleringsplanen. (jfr. referat fra oppstartsmøte, datert 03.12.2019.) 
 
Ringsaker kommune har i kommuneplanen som mål å bli den foretrukne byen i innlandet å 
bosette seg i. Utvikling av «5-minutters byen» og et attraktivt og variert boligtilbud innenfor 
byvekstgrensen er virkemiddel som skal benyttes. 
Planen har som hensikt å bidra til denne utviklingen gjennom å tilrettelegge for blandet 
arealbruk med attraktive næringslokaler på bakkeplan, boliger med fellesfunksjoner for aktive 
eldre og boliger. Boliger for aktive eldre, i sentrum, vil tilføre et nytt bærekraftig boligalternativ 
til Brumunddal.  
 
Forslagsstiller fikk utarbeidet en mulighetsstudie for eiendommen(e) av Alliance architecture 
studio, datert 30.01.19. Med utgangspunkt i mulighetsstudiet ble det 27.11.19 avholdt et 
«oppstartsmøte» der planavdelingen i Ringsaker, tiltakshaver v/Leif Atle Viken og Arr 
arkitektkontor (Brumunddal) deltok. Ringsaker kommune var positiv til fortetting, men 
anbefalte reduserte byggehøyder. 
 
WIR Arkitekter AS utarbeidet i september 2020 en mulighetsstudie, som viser et forslag som 
tilrettelegger for sentrumsutvikling og bidrar til aktivitet i sentrum. Planen skal tilrettelegge for 
blandet arealbruk med attraktive næringslokaler på bakkeplan (og delvis plan 2), boliger med 
fellesfunksjoner og boliger i øvrige plan. Det legges til rette for utvikling av planområdet i to til 
fire byggetrinn.  
 
Det ble avholdt et dialogmøte med Ringsaker kommune 13.10.20. Innspill fra kommunen ble 
komplettert til oppstartmøte 27.10.20. 
Etter oppstartsmøtet har det vært forslagsstillers hensikt å avklare premisser innenfor 
planområdet i samråd med Ringsaker kommune, herunder formålsgrenser og avvik mellom 
gjeldende regulering og bygget vei, parkeringskrav, tekniske løsninger, oppstillingsplass for 
brannbil og avbøtende tiltak vedr. støy. Det har vært avholdt flere dialogmøter (noen på 
teams). 
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Ved kunngjøring mottok fagkyndig innspill fra bla Innlandet fylkeskommune, Fylkesmannen, 
naboer og berørte parter. 
  
Forslagsstiller har etter dialog med myndigheter og vurdering av mottatte innspill ved 
kunngjøring bearbeidet og tilpasset planforslaget.  
  
 

1.2 Saksgang hittil  

- Dialogmøte ble avholdt 13.10.2020. 
- Oppstartsmøte ble avholdt 27.10 .2020   
- Varsel om planoppstart ble kunngjort 12.11.20 (annonse datert 14.11.20 i Ringsaker 

Blad, brev datert 12.11.2020) Se vedlegg 13 
- Dialogmøte med Ringsaker kommune, planavdelingen,14.01.21, vedlegg 14 
- Dialogmøte med Ringsaker kommune, planavdelingen,25.02.21, vedlegg 24 
- Dialogmøte med Ringsaker kommune, planavdelingen,18.03.21, vedlegg 25 
- Dialogmøte med Ringsaker kommune, planavdelingen, 21.04.21, vedlegg 26 
- Informasjonsmøte vedr. planforslaget skal holdes i høringsperioden. 

 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Overordnete nasjonale og regionale føringer 

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023. 

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid 
med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i 
planleggingen. 

2.1.2 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved 
Kgl. Res. 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.  
Hensikten med retningslinjene er å bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, 
stat og utbyggere, for å sikre god steds- og byutvikling. 
Målet er at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette 
for verdiskapning og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet gjennom 
kompakte byer og redusert transportbehov. 

2.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, fastsatt av 
Miljøverndepartementet 20. september 1995.   

2.1.4 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblem. 
 

2.2 Kommuneplan/kommunedelplan 

2.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel, Ringsaker kommune 2006-2010 (2018) 

Samfunnsdelen beskriver arealbruk og føringer for arealdelen. Kommunens visjon er 
«Ringsaker- vekst og utvikling». 
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Ringsaker kommune skal bla tilrettelegge for et mangfold av attraktive bo-områder i hele 
Ringsaker, være næringslivets favorittkommune og tilby et godt utbygget service- og 
tjenestetilbud.     

 

2.2.2 Kommuneplan Ringsaker Kommune, gjeldende arealdel 2014-2025. 

Planområdet er i kommuneplanens areadel avsatt til sentrumsformål.  
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2013-2025, plankart. Planområdet markert med rød sirkel. 
(Kilde: Kommunekart) 
 
Vedr. sentrumsformål sier arealdelens bestemmelser punkt 2.4: 

1) Sentrumsområdene i Brumunddal og Moelv skal ha en blandet bruk som 
byggeområder for forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger, 
hotell/overnatting, bevertning, og annet som bør lokaliseres i sentrum. Herunder 
nødvendige grønt- og utearealer til bebyggelsen. Sentrumsområdene skal utvikles 
med høy utnyttelse og effektiv arealbruk. 

2) I andre områder med sentrumsformål tillates arealbruk som nevnt i pkt. 1, tilpasset 
områdets størrelse og behov.  
Retningslinjer for sentrumsformål:  

a) Brumunddal og Moelv bør utvikles bymessig med sammenhengende bebyggelse 
(sluttede kvartaler). Det er ønskelig å øke gjennomsnittlige byggehøyder og grad av 
utnytting i sentrumsområdene. Byggehøyder på 4-5 etasjer eller mer avklares 
gjennom reguleringsplan forutsatt et det er forenlig med hensynet til bevaringsverdige 
bygninger og bygningsmiljøer. 

 
 
Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel: Parkering 
Vedlegg 2 til Kommuneplanens arealdel: Skilt og reklame 
Vedlegg 3 til Kommuneplanens arealdel: Tilknytningsplikt til fjernvarme 
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Planområdet er ikke omfattet av vern, men deler av bebyggelsen i nærområdet er identifisert som 
kulturmiljø. Planområdet markert med rød sirkel. (Kilde: Kommunekart) 

2.2.3 Kommunedelplan – kulturminneplan vedtatt 07.02.18 (gjelder for tilgrensende 
områder.)  

Eiendommen i Gammelgata 27-31 er ikke omfattet av vern ut fra kulturmiljøhensyn. I 
nærområdet er deler av bebyggelsen i Gammelgata og Kongsvegen identifisert som 
kulturmiljø i Ringsaker kommunes kulturminneplan og skal ivaretas, men disse har foreløpig 
ikke juridisk vern. 
 

2.3 Gjeldende regulering 

Eiendommene er en del av reguleringsplanen for Brumunddal sentrum, PlanID 2009070682, 
vedtatt 09.09.2009, rev. 23.08.2018. Planområdet er en del av området B/F/N27 i 
reguleringsplanen. Området er regulert til kombinert formål bolig, forretning, kontor og annen 
næringsvirksomhet som ikke medfører ulemper for omgivelsene. 
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Planområdet er en del av reguleringsplanen for Brumunddal sentrum. Planområdet markert med rødt 
(Kilde: Kommunekart) 

2.4 Aktuelle politiske vedtak 

Det er politisk vedtatt at temautredning «Byggehøyder Brumunddal» utarbeidet av asas 
arkitektur as, april 2020, skal tas i bruk som faglig grunnlag for behandling av bygge- og 
plansaker i Brumunddal sentrum .Høydeutredningen gir føringer for avbøtende 
tiltak/premisser som må innarbeides i planforslag dersom man bygger høyere enn 
anbefalingene. 
  
 

2.5 Øvrige rammebetingelser 

Innenfor planområdet er regulert til Hensynssone H560 Bevaring av naturmiljø. Det er avklart 
i dialogmøte med kommunen 13.10.20 at dette omhandler landskapsformen, terreng og trær. 
Planområdet ligger innenfor rød og gul støysone. Avbøtende tiltak må vurderes i 
planarbeidet. 
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3 Beskrivelse av planområdet  

 
 
Eksisterende situasjon. 
 

3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 

 
Gammelgata 27-31 ligger sentralt ved gågata i Brumunddal sentrum og øverst i 
Gammelgata. Adressen består av eiendommene med gnr/bnr: 685/24, 87, 88, 124, samlet 
areal er ca 3800 m2. På eiendommene 685/87 og 685/24 står det i dag to trehus i 2 etasjer 
med butikk/forretning i første etasje og leiligheter /kontor i andre etasje.  Det er inngang til 
butikk i Gammelgata 29, plan 2, fra eiendom 685/88. Eiendommene 685/124 og 61 benyttes i 
dag til parkering. Kommunen eier tomt 685/61 og er positiv til at eiendommen innlemmes i 
reguleringsplanen.  
Eiendommene avgrenses av Gammelgata, fylkesveg 1776, og Kongsvegen, kommunal veg, 
mot vest, nord og øst. På sydsiden avgrenses planområdet av et høydedrag/skrent. Skrenten 
markerer den gamle avgrensningen av Brumunddal i øst. 
 
Tomtens sentrale plassering i Brumunddal gjør at det er nærhet «til alt», parker og turdrag i 
sentrum, Husebyparken, Mølla kjøpesenter med butikker, spisesteder, frisør, kulturaktiviteter, 
bibliotek, Buttekverntunet mm. Det er kort vei til kollektivtrafikk, bussholdeplass sentrum 250 
m (2 min), bussholdeplass Buttekverntunet 350 m (3 min) og jernbanestasjonen 500 m 
(6min). 
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Gammelgata 27-31 ligger i overgangen mellom: 
 

- Ulike typologier, en historisk gata (Gammelgata) med trehusbebyggelse i 2-3 etasjer 
og et trafikkert veikryss med en lukket, kontinuerlig fasade til parkeringskjelleren til 
Mølla kjøpesenter. Fasaden er lukket fra rundkjøringen og helt ned til Brugata. 

- Ulike bebyggelsesstrukturer, Gammelgata med lineær bebyggelsesstruktur og 
sentrum med tilløp til kvartalsstruktur mellom Gammelgata og Nygata. 

- Ulik topografi, høydedraget med park/grønt og det flate landskapet (sentrum). 

- Ulike funksjoner, sentrum med forretninger, kontorer, serveringssteder og 
boligområde med hovedsakelig villabebyggelse.   

 

 
Planområdets beliggenhet i «overgangssoner». (WIR Arkitekter AS) 
 
 
Omkringliggende strukturer og eksisterende bygninger på eiendommen beskrives i vedlegg 
16 - Kulturminnevurdering. 
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3.2 Omkringliggende områder / strøkets karakter 

 
Landskapsformen, skrenten med vegetasjon og Kvernveita har vært strukturerende 
elementer for omkringliggende områder. Omkringliggende bebyggelse er varierende i 
bebyggelsesstruktur, typologi, høyde, materialitet og størrelse..  
 
Den typiske bebyggelsen langs Gammelgata er trehus i 2 etasjer med saltak. I Øvrebakkgata 
er det bygget en ny boligeiendom i 5 etasjer og den østre delen av eiendommen er søkt 
tilpasset den typiske bebyggelsen i Gammelgata. 
 
Øst for planområdet ligger Kongsvegen og Parkvegen. Langs disse gatane ligger 
villabebyggelse og Husebyparken. Nærmest skrenten ligger to eldre store villaer som 
tidligere hadde store hager. Villaen i sør, Parkvegen 1, erstattet uthuset i hagen med en bolig 
rundt år 2000. Den nordre villaen, Parkvegen 1A, kalles Lundby-villaen og i 2019 ble hagen 
mot Parkveien og Kongsvegen utbygd med to etasjers leilighetsbygg med garasjer. 
   
På andre siden av Gammelgata ligger Mølla kjøpesenter. Mot Gammelgata er det en lukket 
fasade til bakenforliggende parkeringsgarasje. Det er lagt til rette for å bygge på 
eksisterende parkeringskjeller og i høydeutredning tillates bygninger i 3-5 etasjer. Inngang 
for gående til kjøpesenteret er fra Brugata. Langs Brugata er det varierende bebyggelse 
utført i betong og mur og i 2-3 etasjer. Bygningene har saltak eller flate tak.   
 
Det ligger en bensinstasjon nordøst for planområdet, i tilknytning til krysset Gammelgata og 
Kongsvegen. Det vurderes alternative formål/utvikling av eiendommen. Eiendommen er 
regulert til sentrumsformål i kommuneplanen. 
 
For områdets historiske utvikling og vurdering av inntilliggende kulturmiljøer, se vedlegg 16, 
Kulturminnerapport. 
 
Se vedlegg 11 for områderegistreringer og bilder. 
 

3.3 Eiendomsforhold 

 

Eiendomsgrenser innenfor planområdet. WIR Arkitekter   
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Gammelgata 27-31: 
- gnr/bnr 685/87  Eier: VI Eiendom AS 
- gnr/bnr 685/24 Eier: VI Eiendom AS   
- gnr/bnr 685/88 Eier: VI Eiendom AS   
- gnr/bnr 685/124 Eier: VI Eiendom AS   
- gnr/bnr 685/61 Eier: Ringsaker Kommune 

gnr/bnr 834/1        Eier: Innlandet Fylkeskommune  (Fylkesvei) 
 

3.4 Trafikkforhold 

Planområdet ligger ved fylkesveg 1776, Gammelgata. Vegen er klassifisert som 
funksjonsklasse E-veg, lokal adkomstveg. ÅDT er 5200, og andelen lange kjøretøy er 10 %. 
Fartsgrensen er 30 km/t. 
 
Innlandet Fylkeskommune har kommet med innspill etter kunngjøring vedr. trafikale forhold. 
Det vises til referat fra dialogmøte med Ringsaker kommune 14.01.21, vedlegg 26. 
Kommunen ser behovet for å stramme opp krysset Gammelgata/Kongsvegen. Ringsaker 
kommunen har engasjert konsulent for å vurdere kryssløsning. Se notat, vedlegg 20. 
 
Det er i dag ikke samsvar mellom regulert fylkesvei/gangvei, formålslinjer, og bygget vei.  
I konsulentoppdraget vil det inngå og vurdere endringer av bygget vei til regulert løsning. 
 
Rambøll har vurdert bredde på Gammelgata. Gammelgata skal fortsatt være «bussgata», og 
sporing med dimensjonerende kjøretøy, buss, viser at dagens utforming av gatan må legges 
til grunn for reguleringen.  
Krysset Gammelgata/ Kongsvegen kan strammes opp iht. tegninger utarbeidet av Rambøll.   
Nye siktlinje legges til grunn for planforslaget. 
 
Det er i dag mange innkjøringer til planområdet fra Gammelgata og parkeringsplasser foran 
bygninger. Parkering av biler prioriteres foran forgjengere og syklister. 
  

 
Innkjøringer til planområdet  Ill: WIR Arkitekter  
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Veistatus, Kilde: Statens vegvesen, vegkart  
 
Gang- og sykkelveier i området: 
Etablert gang- og sykkelvei langs Gammelgata beholdes. Fortausbredde på 3,5 m legges til 
grunn langs Gammelgata og langs Kongsvegen reguleres fortau til 3,0 m. Bredde på annen 
veggrunn varierer fra 2-2,5 m 
 
Det er gode gang- og sykkelforbindelser til sosiale aktiviteter egnet for seniorer som 
Buttekverntunet, bibliotek, kafé og butikker. Det er også gang- og sykkelforbindelser til skoler 
og barnehager. Se bilde under. 
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Gang- og sykkelveier. Kilde: Statens vegvesen, vegkart 
 
 

 
Gang- og sykkelveier. Kilde: Statens vegvesen, vegkart 
 
Kollektivtransport/buss/tog: 
Eiendommene ligger i nær tilknytning både til buss og jernbane. 
Bussholdeplass sentrum 250 m (2 min), bussholdeplass Buttekverntunet 350 m (3 min) 
jernbanestasjonen 500 m (6min) 
 

3.5 Støyforhold og luftkvalitet 

Planområdet ligger delvis i rød og gul støysone for vegtrafikk. 
Det vises til støyutredning utarbeidet av Brekke og Strand Akustikk AS, vedlegg 17. 
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3.6 Lokalklima 

Kommunens temakart viser at planområdet ikke berørt av flomveier, flomfare eller fare for 
vannansamlinger, ref. ROS-analyse vedlegg 21. 

3.7 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 

Skrenten der Kvernveita ble anlagt og høydedraget med store trær fra Kollobakken til sør for 
Husebyparken er et landskapelig element som avgrenser elvesletta og Brumunddal sentrum 
mot øst. Skrenten er regulert med hensynssone H560, bevaring av naturmiljø i 
Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. På østsiden av grøntdraget var det tidligere villaer 
i store hager og landbruksområder. Eksempelvis er hagen til Lundby-villaen utbygd i nyere 
tid, se kulturminnevurdering vedlegg 16. 
Planområdets nordøstre del består i dag av en parkeringsplass, uten trær. Trær og busker er 
fjernet i deler av hensynssonen. De to eksisterende eiendommene på del av planområdet 
mot Gammelgata ligger i grensen til hensynssonen med bakre fasadeliv. 
I tilknytning til planområdet er Kvernveita reetablert og koblet sammen med Husebyparken. 
Husebyparken er i kommunens temakart markert som det nærmeste grøntområdet. Fra 
planområdet er det kort vei til Husebyparken som er tilgjengelig både fra Kongsvegen og 
Gammelgata. 
 

 
Grøntområde, Kilde: Temakart, Ringsaker kommune  
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Grønne sammenhenger. WIR Arkitekter   
 
 
Skrenten sammen med reetablerte deler av Kvernveita og Husebyparken er en grønn 
avgrensing mellom sentrumsbebyggelsen og villabebyggelsen som bør bevares og styrkes. 
 
Det er også kort vei til turstier langs Brumunda.   
 

3.8 Grunnforhold 

3.8.1 Løsmasser 

Deler av eiendommene markert med grønt i bilde under, skrenten og dagens parkering, 
består av morenemateriale med middels egnet infiltrasjonsevne. Områder markert med gult, 
som ligger mot Gammelgata, består av elve- og bekkeavsetninger. Informasjon iht. temakart 
i Kommunekart, Ringsaker Kommune. 
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Løsmasser. Kilde: Temakart, Ringsaker kommune  
 
Det er gjort en vurdering av grunnforhold og skredfare ved bygging inntil hensynssonen ved 
skrenten, se vedlegg 18. 
  

3.8.2 Radon 

Se ROS-analyse, vedlegg 21. 

3.9 Bebyggelse og estetikk 

Eksisterende bebyggelse i Gammelgata 27-29 består av to toetasjes bygninger med loft. 
Hjørnebygningen, «Mjølkebaren», ble oppført på slutten av 1950-tallet og ser ut til å ha vært 
en delvis ombygging av en tidligere kolonial med bolig i andre etasje. Bygningen ble tegnet i 
1956. Senere er bygget noe endret og påbygget mot sør etter tegninger fra 1975. 
Bebyggelsen har henvendelse mot gata med butikker i første etasjer og kontorer over. Mot 
slutten av 1970-tallet eller tidlig 1980-tall er en liknende bygning i nr. 27 oppført med 
butikk/næring i første etasje og bolig/kontor i andre etasje. Bygningstypen med næring/butikk 
i første og bolig/kontor over finnes også i eldre bebyggelse i Gammelgata og andre i andre 
deler av Brumunddal sentrum. Se også vedlegg 16 og vedlegg 11 omkringliggende 
bebyggelse. 
 
 
Dagens bebyggelse i Gammelgata 27-29 er nyere enn den eldste trehusbebyggelsen langs 
Gammelgata. Den står i sammenheng med trehusbebyggelsen gjennom lineær organisering 
langs Gammelgata og en kombinasjon av næring i første etasjer og boliger/kontorer over.  
Bebyggelsen langs Gammelgata er på 2 ½ etasje til 4-5 etasjer. Leilighetsbygget i nr 26 på 
hjørnet mot Øverbakkgata som er i 4-5 etasjer, er trappet ned til 3 etasjer ut mot 
Gammelgata. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet har fasader med trekleding slik 
flere av bygningene i Gammelgata også har.   
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Bebyggelsen i Brugata, på andre siden av Gammelgata, henvender seg også mot gata med 
service og forretninger i førsteetasjer og kontoret i annen etasje. Denne bebyggelsen har 
variert materialbruk. 
 

3.10 Kulturminner og kulturmiljø 

Bygningene i Gammelgata 27-29 er ikke omfattet av vern ut fra kulturmiljøhensyn. 
Eiendommer som grenser til planområdet, deler av bebyggelsen i Gammelgata og 
Kongsvegen identifisert som kulturmiljø i Ringsaker kommunes kulturminneplan og skal 
ivaretas, men disse har foreløpig ikke juridisk vern. Pilegrimsleden følger Kongsvegen.  
Det er utarbeidet en kulturminnevurdering i tidlig fase for å vurdere historiske sammenhenger 
kan ha betydning for organisering og utforming av ny bebyggelse. 
 
Kulturminnevurdering oppsummerer med: 

 Elementer som har vært viktige for opprinnelsen av Brumunddal og den historiske 
formingen av stedet er høyden (skrenten), Kvernveita og Gammelgata.   

 Krysset mellom Kongsvegen og Gammelgata har i eldre tid hatt en sentral plassering 
og det formidles i Stedsanalyse Eksempel Brumunddal at krysset var stedets 
sentrum. I nyere tid har krysset mer preg av en gjennomfartsåre, men funksjonene i 
Gammelgata 27-29 bidrar fortsatt til å gi denne delen av gata et bymessig preg. 
Kjøpesenteret på andre siden av gatan bidrar ikke på samme måte.  

 
Ved regulering: 

 Ny bebyggelse i Gammelgata 27-31 bør orienteres langs Gammelgata og aktivisere 
gataløpet med innganger. Grøntdraget langs skrenten bør bestå, som en kontrast til 
sentrumsbebyggelsen i vest. Det bør være gløtt mellom bebyggelsen mot skrenten 
og det grønne. 

 Referanser til det historiske trehusmiljøet kan være organisering, henvendelse og 
adkomst til bygningene. Det kan være materialbruk eller detaljering og vindus- og 
døråpninger. En viss tilpasning mht. volumer og høyder i deler av den nye 
bebyggelsen kan være referanse til det historiske trehusmiljøet. 
Ved etablering av ny bebyggelse som skal imøtekomme krav om kvalitet og langsiktig 
bruk, vil det ikke være hensiktsmessig at alle disse referansene benyttes.  
Hovedmålet må være at den nye bebyggelsen har gode kvaliteter og at det samtidig 
ikke forringer opplevelsen av det øvrige bygningsmiljøet i Gammelgata 

  
Det vises til «Notat 001, Detaljregulering Gammelgata 27-31, Kulturminnevurdering», 
vedlegg 16 
 
 

3.11 Teknisk infrastruktur 

 
Overvann 
Det er utarbeidet et prinsippnotat for overvannshåndtering, se vedlegg 19.  
 
Elforsyning 
Planområdet ligger innenfor konsesjon for fjernvarme. 
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3.12 Sosial infrastruktur 

Byggetrinn 1, et konsept for et bofellesskap for aktive eldre. For disse boligene har det vært 
viktig å vurdere nærhet til sosiale samlingssteder som Buttekverntunet (350 m), bibliotek 
(350m), kaféer og handlesteder (50 m), lege, tannlege mm.  

 
Sosial infrastruktur. WIR Arkitekter 
 
 
Det er også nærhet til skoler og barnehager. De nærmeste barnehagene er Tunet barnehage 
(550 m), Vesleparken barnehage (700 m), Liavegen familiebarnehage  (900 m) og Øverkvern 
FUS barnehage (1 km). Skoler i nærheten er Fagerlund barneskole (1,4 km), Mørkved 
barneskole (1,8 km), Brumunddal ungdomsskole (950 m) og Ringsaker videregående skole 
(1,2 km) . 
 

3.13 Lekeplasser 

Husebyparken ligger 250 m fra prosjektet med store arealer til lek og rekreasjon. I 
Brumunddal sentrum er det flere lekeplasser, parker, torg elvepromenade etc. i som dekker 
kravet om strøkslekeplass og kvartalslekeplass i kommuneplanens arealdel. 
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4 Beskrivelse av planforslaget  
  
 
 

 
Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. Mølla kjøpesenter er vist med mulig 
høyde 5 etasjer iht. temautredning. Ill. WIR Arkitekter AS 

 

4.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep 

 
Kommuneplanens arealdel sier at sentrum i Brumunddal skal utvikles med høy utnyttelse og 
effektiv arealbruk. Sentrum skal utvikles med bymessig bebyggelse. 
 
Målsettingen med planforslaget er å tilrettelegge for bymessig bebyggelse som bidrar til 
aktivitet i sentrum. Planen skal tilrettelegge for blandet arealbruk med attraktive 
næringslokaler på bakkeplan (og delvis plan 2), og boliger i øvrige plan. I byggetrinn 1 skal 
det tilrettelegges for boliger med fellesfunksjoner for aktive eldre. Planområdet kan utvikles i 
to til fire byggetrinn. Byggetrinn 1 omfattes av planområdets østre del, Hus A, gnr/bnr 
685/88,124 og 61, som i dag er ubebygd. Byggetrinn 2-4, Hus B, C og D, vil erstatte 
eksisterende bebyggelse i Gammelgata, gnr/bnr 685/87 og 24. Det legges til rette for 
bymessig bebyggelse i 3-5 etasjer innenfor planområdet. 
  
Tiltaket skal ivareta eksisterende verdier på tomten; herunder skrenten «der Kvernveita ble 
anlagt» og høydedraget som avgrenser elvesletta, ref. reguleringsplan for Brumunddal 
sentrum. Skrenten er regulert som hensynssone 560, bevaring av naturmiljø. Planforslaget 
skal tilpasses inntilliggende kulturmiljøer og samtidig tilføre nye kvaliteter. 
 
I byggetrinn 1, Hus A, planlegges det å bygge et bofellesskap med leiligheter og 
fellesfunksjoner i plan 2-5. Målgruppen er godt voksne fra 65 år, eldre, aktive mennesker. 
Leiligheter med tilgang til fellesskapsløsninger skal være et attraktivt alternativ for 
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alderdommen. I et bofellesskap kan man være sosial når man ønsker det, og trekke seg 
tilbake når man ønsker det. Et bofellesskap gir muligheter for et rikere sosialt liv, følelse av 
tilhørighet, trygghet og en enklere hverdag. 
Et typisk fellesskap består av 15 til 50 enheter, avhengig av størrelse på fellesarealene. 
I planforslaget legges det til rette for 35-40 leiligheter. 
  

 
Fellesfunksjonene skal være et sosialt samlingspunkt for beboerne, både inne og ute. 
Fellesrommene ligger i hovedsak i tilknytning til trapp og heis og vil være naturlige 
møtesteder uansett om man er på vei til å vaske klær, skal lage middag eller gå en tur i 
byen. Uterommene i gårdsrom og på takterrasse supplerer innvendige fellesarealer med 
mulighet for eks. dyrking. Fellesarealer vil redusere arealbehovet for hver leilighet og åpner 
for sosialt fellesskap. Aktiviteter skal bestemmes og planlegges i samråd med beboerne. 
  
Sentral beliggenhet ved starten av gågata og med nærhet til kollektivtrafikk, grøntområder, 
butikker og Buttekverntunet vil redusere behovet for bilbruk og i stedet stimulere til å gå og 
sykle. Det legges til rette for bildeling. Aktive eldre i sentrum vil også stimulere til byliv i 
Brumundal sentrum. 
 
Et bofellesskap for aktive eldre i Brumunddal sentrum vil være et bærekraftig tiltak, sosialt og 
miljømessig! 
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Bærekraftige tiltak, sosialt og for miljøet. Ill. WIR Arkitekter 
 
Byggetrinn 2-4, hus B, C og D, tilrettelegges for næring på gataplan og leiligheter 
med varierte størrelser og planløsninger fra plan 2. 
Det er også i disse byggetrinn planlagt for delingsordninger for bil og sykkel. 
 
Planforslaget skal ivareta og styrke det grønne kvalitetene, skrenten og 
høydedraget med store trær. Gårdsrom og innganger til leilighetene henvender 
seg til det grønne og skaper nye grønne, solfylte og støyfrie uterom. Gjennom 
oppdeling av bebyggelsen i fire hus vil skrenten og eksisterende trær være synlig 
fra flere steder i sentrum. Oppdeling i flere bygningsvolumer gir også «gløtt» mot 
skrenten og mulighet for variasjon i høyder og fasadeuttrykk. 
 
De nye byrommene henvendes til skrenten og det grønne, og styrker og supplere 
byveven og grønne kvaliteter i området. 
 

 
Situasjonsplan. Ill. WIR Arkitekter 
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3D-illustrasjon, WIR Arkitekter 

4.2 Planavgrensning  

Planavgrensningen ved kunngjøring omfattet eiendommene gnr/bnr: 685/24, 87, 88, 124, 61 
og deler av Gammelgata. 
Under planarbeidet er det avklart at Gammelgata ikke er en del planområdet. Planområdet er 
derfor i samråd med Ringsaker Kommune begrenset til å ligge i formålslinjen mellom 
Gammelgata/Kongsvegen og annen veggrunn (o_SVG). Planområdet er begrenset til 
eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 684/63 og 685/87. 
 

 
Planavgrensning ved kunngjøring 01.07.20, WIR Arkitekter AS 
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Planavgrensning begrenset mot Gammelgata og Kongsvegen, WIR Arkitekter AS 
 
Planområdet omfatter: 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
 Fortau 
 Annen veggrunn – grøntareal 
 Hensynssone 560 – bevaring av naturmiljø 

 
Ad 1) Byggeområde BKB avgrenses i eiendomsgrensen mellom mellom gnr/bnr 684/63 og 
685/67. Byggeområde BKB tilsvarer deler av felt B/F/N 27 i Reguleringsplan for Brumunddal 
sentrum. Det er i samråd med Ringsaker kommune avklart at planen skal begrenses til 
eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 684/63 og 685/67. 
 
Ad 2) Planavgrensning mot Gammelgata og Kongsvegen plasseres ift. til dagens utforming 
av Gammelgata. Det er avvik mellom regulert kjøreveg og fortau i Gammelgata og 
Kongsvegen ift. bygget vei og fortau. Trafikkutredning fastsetter at bredde på Gammelgata 
må opprettholdes slik den er i dag. Planavgrensning er tilpasset veikant på SOSI-kart mottatt 
fra kommunen. Veikryss Gammelgata/Kongsvegen strammes opp iht. utredning fra Rambøll, 
datert 15.04.21 (se vedlegg 20) 
 

4.3 Arealformål  

Planområdet omfatter et byggeområde med hensynssone og tilgrensende trafikkarealer. 
 
Bebyggelse og anlegg, BKB 
Endringer fra gjeldende reguleringsplan: 
Byggeområde BKB er i gjeldende plan avsatt til kombinert formål bolig/forretning/næring 
(B/F/N), det kan oppføres bygninger for bolig, forretning, kontor og annen næringsvirksomhet 
som ikke medfører ulemper for omgivelsene.   
Formål for næring spesifiseres i bestemmelser til kontor, tjenesteyting og bevertning. Formål 
for bolig og forretning videreføres.  
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Byggegrenser og byggelinjer: 
Grunnet annerledes veigeometri enn i gjeldende reguleringsplan er det i samråd med 
Ringsaker kommune avklart at byggelinje erstattes med byggegrense i planforslaget.   
I gjeldene plan er byggegrense mot Kongsvegen 15 m fra veimidte. I planforslaget flyttes 
byggegrensen til formålslinjen mellom BKB og fortau. Byggegrense fastsettes 4 m fra 
naboeiendom 685/128. Det foreslås at byggegrense settes lik hensynssone, dette samsvarer 
med plassering av eksisterende bygninger. Kjeller kan bygges under fastsatt byggegrense 
innenfor formålet. 
Bestemmelsessone #1_1 angir byggegrense for etablering av kjeller under terreng under 
hensynssone. 
Bestemmelsessone #1_2 angir byggegrense for svalganger og balkonger som kan krage ut 
over hensynssonen eller punktfundamenteres. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, fortau 
Endringer fra gjeldende reguleringsplan: 
Fortau mot Gammelgata beholdes 3,5 m og fortau mot Kongsvegen reguleres til 3,0 m. 
Plassering av fotgjengerfelt i gjeldende reguleringsplan samsvarer ikke med plassering av 
fotgjengerfelt i Gammelgata slik de er utført. Fotgjengerfeltets plassering endres ikke, 
plankartet tilpasses dagens situasjon. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, annen veggrunn 
Endringer fra gjeldende reguleringsplan: 
Antallet innkjøringer til området reduseres. Det avsettes min.2m til formål «annen veggrunn» 
langs Gammelgata og 2,5 m langs Kongsvegen. 
Det fastsettes i bestemmelser at det tillates nedgravde søppelcontainere i SVG_4. 
 
Hensynssoner, bevaring naturmiljø   
Endringer fra gjeldende reguleringsplan: 
Hensynssonen er redusert med ca 6 m2 i bakkant av hus C. 
Det tillates adkomst til boliger i hus C og D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

4.4 Arealoversikt  

Det regulerte området er vist på plankartet med plangrense. Området er på ca 4,1 daa. 

 
Utkast til plankart, WIR Arkitekter AS 
  
BKB  - Kombinert formål    3200 m2 78% 
o_SF  - Fortau      580 m2 14% 
o _SVG- Annen veggrunn - grøntareal   350 m2   8% 
 

4.5 Antall boliger 

Det tilrettelegges for 63 leiligheter i 2- 4 byggetrinn. 
HUS A (BT 1) - 37 leiligheter med fellesskapsløsninger. 
HUS B (BT 2)  - 13 leiligheter 
HUS C (BT 3) - 10 leiligheter 
HUS D (BT 4) -   3 leiligheter over 2 etasjer, alternativt 6 mindre leiligheter 
 
 

4.6 Utnyttelse og høyder 

Planforslaget tar utgangspunkt i overordnete mål i kommuneplanens arealdel se 
planbeskrivelsens pkt. 2.2.2. Det er ønskelig at sentrumsområdene utvikles med høy 
utnyttelse og effektiv arealbruk og det ønskes en bymessig utvikling tilpasset 
bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer.  
Gjeldende regulering tillater en utnyttelse på %- BRA = 100% innenfor planområdet.  
Inntilliggende områder regulert til sentrumsformål er regulert til en utnyttelse på 300-400%. 
 
Det skal bygges ut i flere byggetrinn og utnyttelsen vil være høyest i byggetrinn 1 (Hus A).  
 



 25 

Tillatt utnyttelse forutsettes å gjelde samlet innenfor felt BKB, hus A, B, C og D.   
 
Det presiseres i bestemmelser at ved trinnvis utvikling tillates en overskridelse med 45 % for 
første byggetrinn, hus A. 
 
Tomtestørrelse for felt BKB er 3200 m2. Tomtestørrelse for byggetrinn 1(eiendom 685/88, 
685/124 og del av 685/61), hus A, utgjør 1452 m2. 
 
 
BRA 
Arealer beregnes iht. NS3940. Beregningsregler for areal under terreng videreføres fra 
reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Bruksareal under terreng medregnes slik: 0 % der 
avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 0,5 
m, 50 % der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 m, 100 % der avstanden er over 1,5 m. 
  
Beregningsgrunnlag for m2 BRA: 
 

AREALER BRA pr etasje 
Plan BRA (m2) 

Bolig/ 
Næring 

BRA (m2) 
Arealer under 
bakken (0%) 

BRA (m2) 
Arealer under 
bakken (50%) 

BRA(m2) ct 
+ 144,4   

BRA (m2) 
Åpent 
overbygget 
areal  

Areal 
totalt 
(m2) 

U  600     
1   900 350 710    
1,ct + 144,4    350   
2 1400       
3 1400      
4 1250      
5   850      
 5800 0 355 350 650 7155 
AREALER BRA pr byggetrinn (BT) 
BT1 (hus A) 3300  180 350 250 4080 
BT2/3/4 
(hus B/C/D) 

2500  175  400 3075 

 5800 0     
 
 
Illustrasjonsprosjektet er i 3-5 etasjer og har en samlet utnyttelse innenfor felt BKB på  
(BRA/ tomtestørrelse) = 7155m2/ 3200 m2 = 223 % BRA 
 
For første byggetrinn, hus A, vil utnyttelsen være 4080m2/ 1410m2 = 289 % BRA 
 
Det foreslås at det fastsettes en utnyttelse på %BRA = 270% BRA i plankartet. 
Bestemmelsene angir at utnyttelsen kan overskrides med 45 % BRA i byggetrinn 1 (hus A) 
 
Forklaringer til arealberegning: 

 Plan U er i sin helhet under terreng og ikke medtatt i beregningsgrunnlaget 
 Gjennomsnittlig terreng er vist på snitt B, vedlegg 6. 
 Del av parkeringsgarasje under plan for boder vil i være under gjennomsnittlig terreng 

og ikke medtas i beregningsgrunnlaget. 
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Illustrasjonsprosjekt, snitt som viser gjennomsnittlig terreng gjennom Hus A. Ill.WIR Arkitekter 
 
Høyder og terrengbearbeiding 
Innenfor felt B/N/F27, reguleringsplan for Brumunddal sentrum, kan bebyggelse tillates med 
gesimshøgde inntil 7,5 m, mønehøgde inntil 10,5 m og skråtak med takvinkel ikke mindre 
enn 15 grader.  
 
Det er politisk vedtatt at temautredning «Byggehøyder Brumunddal» utarbeidet av asas 
arkitektur as, april 2020, skal tas i bruk som faglig grunnlag for behandling av bygge- og 
plansaker i Brumunddal sentrum.   
Temautredningen viser anbefalte byggehøyder innenfor planområdet på 2- 4 etasjer. 
 
Temautredningen sier at ved overskridelse av anbefalte høyder bør følgende premisser være 
sikret: 
 

1. Premisser for sikring av kvalitet og tilgjengelighet knyttet til uteareal: 
uteoppholdsareal ift. sol/skygge, slagskygger, uteoppholdsareal med offentlig 
tilgjengelighet, lavere tetthet på deler av tomt, tilgjengelig taklandskap 

2. Premisser for sikring av arkitektonisk kvalitet:  
herunder arkitektur og detaljering med fokus på menneskelig skala og tilpasning til 
omgivelsene, økt kvalitet på materialer, fargebruk, tilbaketrukket etasje eller tilpasset 
takform, justere høyden på bygget ift. omgivelsene 

3. Særlige hensyn: 
Rekreasjonsområder og blågrønne områder, ny bebyggelse bør ikke bryte de 
blågrønne aksene Brumunda og Kvernveita. Handlegatar/gågatar; ny bebyggelse bør 
ivareta gataløpet som et godt oppholdsrom. Siktlinjer, sol- og lysforhold bør 
prioriteres. Bevaringsverdige områder; ny bebyggelse bør ivareta områdets skala og 
historiske karakter. 
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Utsnitt fra temakart anbefalte byggehøyde, asas arkitektur AS 
 
Innenfor planområdet varierer terrenghøyden langs Gammelgata fra ct. +140 til ct. 147 
Kongsvegen, dette utgjør en forskjell på 2 etasjer.  
Lundby-villaen ligger på skrentens øverste del og har en gesimshøyde på ct. +158,0, det har 
også boligene som er bygget i hagen til villaen. Lundby-villaen og trærne på skrenten skal 
være synlig fra Gammelgata og tverrgatane i kvartal-strukturen i sentrum. Gesimshøyden på 
ct. +158,0 har vært retningsgivende for husenes høyde.   
Trær som står på toppen av skrenten vil være vesentlig høyere enn gesims- og mønehøyde 
på villa Lundby. Trær står delvis foran villaen. 
 
Planforslaget foreslår en variasjon i byggehøyder innenfor planområdet fra 3-5 etasjer. 
Bebyggelsen er høyest mot Gammelgata og den lukkede fasaden og parkeringsplassen til 
Mølla kjøpesenter. Høydene trapper seg ned mot eksisterende bebyggelse i Gammelgata.  
Sol-skygge forhold er beskrevet under punkt 4.17 og vist i vedlegg 10, solstudier. 
 
Bebyggelsen er planlagt med høyde i næringsetasjen fra 3,5 til 4,7 m, for tilpasning til 
terrengets ulike høyder rundt bygningen. Boligetasjene er planlagt med minimum fri høyde 
2,5 m. Bebyggelsen i hus A er foreslått med flatt tak og tillatt gesimshøyde på ct +159,5. 
Bygningen vil være høyest vis a vis Mølla kjøpesenter i Gammelgata, 5 etasjer, og grunnet 
det stigende terrenget reduseres høyden til 4 etasjer langs Kongsvegen. Gesimsen mot 
Kongsvegen brytes ved balkongene for å tilpasse bygningen skalaen på inntilliggende 
villaområde. Hus A er planlagt i 5 etasjer med flatt tak. Øverste etasje er trukket tilbake mot 
naboer i Kongsvegen og inn mot gårdsrommet.  Med inntrekninger mot syd og det grønne 
oppnås solfylte og støyfrie uteområder.  
 
Det fastsettes i bestemmelser at bygg A skal ha inntrukket 5. etasje mot naboer i sør og 
etasjen tillates med inntil 80 % av takflaten. 
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Illustrasjonsprosjekt, Situasjonssnitt gjennom Hus A og bakenforliggende bebyggelse i Kongsvegen 1. Ill. WIR 
Arkitekter 
 

 
Illustrasjonsprosjekt, Situasjonssnitt gjennom boliger i Kongsvegen og Hus A. Ill. WIR Arkitekter 
 

 
Illustrasjonsprosjekt, 3D-illustrasjon fra Kongsvegen. WIR Arkitekter 
 
Hus B forslås med flatt tak og en gesimshøyde ct.+158,0. Villa Lundby vil være synlig langs 
Gammelgata og den 8m brede åpningen mellom hus A og B.  
Hus B vil blir fondmotiv i gågata og det er lagt vekt på et arkitektonisk uttrykk der hus B er en 
tydelig avslutning på gågata, samtidig som bygningens trapping i fasaden følger 
Gammelgatas kurvatur. Iht. til temautredningen tillates mellomhøy bebyggelse, opp til 3-5 
etasjer, for Mølla kjøpesenter. På illustrasjonssnitt er denne høyden lagt inn til orientering. 
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Illustrasjonsprosjekt, 3D-illustrasjon fra Brugata.. Illustrasjon: WIR Arkitekter 
 

   
Illustrasjonsprosjekt, oppriss mot Gammelgata. Illustrasjon: WIR Arkitekter 
 
Hus C og D foreslås med en gesimshøyde på resp. c+ 154,8 og 151,9, slik at villaen og den 
grønne skrenten er godt synlig over de nye bygningene. Nedtrappingen av hus C til 4 etasjer 
og hus D til 3 etasjer er en tilpasning til eksisterende bebyggelse og kulturmiljø i 
Gammelgata. Det foreslås at fasaden skal skrås eller trekkes inn fra plan 3 for tilpasning og 
nedskalering.  Med oppdeling av bebyggelsen vil skrenten og eksisterende trær være synlig 
fra flere steder i sentrum. Det legges til rette for takterrasser på hus C og D. 
 

 
Snitt gjennom hus D og Gammelgata. Ill: WIR Arkitekter   
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Det foreslås at tillatte høyder fastsettes med kotehøyder angitt i plankartet. Det foreslås at 
gesimshøyde er lik mønehøyde hvis det bygges med skråtak.     
 
Planforslaget anses å ivareta premisser som skal sikres ved overskridelse av anbefalte 
høyder iht. Temautredning «Byggehøyder Brumunddal». 
 

1. Sikring av kvalitet og tilgjengelighet knyttet til uteareal: 
Det legges til rette for støyfrie, solfylte gårdsrom og takterrasser. Gårdsrommene er 
felles areal for boligene og knytter seg til offentlige gangveier. Som solstudiene viser 
vil slagskygger komme i kjøreareal i Gammelgata. Det legges til rette for taklandskap 
på hus A, C og D.   

2. Premisser for sikring av arkitektonisk kvalitet:  
Det reguleres for 4 bygg tilpasset husbredder i omgivelsene.  Flere hus gir mulighet 
for variasjon i bebyggelsen. Utadrettet virksomhet i plan 1 og fasader med utstrakt 
bruk av glass er fastsatt i bestemmelser. Hus A har inntrukket toppetasje mot 
gårdsrom og delvis i fasade vest. Mot Kongsvegen brytes gesimsen ved balkonger. 
Hus C og D får skrå fasade fra plan 3.  Husene trappes ned i høyde mot eksisterende 
hus i Gammelgata.   

3. Særlige hensyn: 
Skrenten og grøntdraget (hensynssone) blir en del av grønne utearealer for boligene. 
Prosjektet knytter seg til gågata, Brugata. Parkering fjernes fra fortau og erstattes 
med forplasser til næringslokalene langs Gammelgata. Dette bidrar til å ivareta 
gataløpet som et godt oppholdsrom.   

 

4.7 Estetisk redegjørelse; Bebyggelsens plassering, utforming, materialitet 

Tomten preges i dag av gjennomfartstrafikk i Gammelgata (rød støysone) og at biler 
parkeres «der det er mulig.» Det er parkeringsplasser på ubebygd tomt og plassrom mellom 
bygninger og fortau brukes til parkering.  
Planforslaget viser fortetting med bebyggelse som definerer gatarommet mot Gammelgata, 
næringsfasader med innganger og små inviterende plassdannelser i tilknytning til fortau, 
parkering i parkeringskjeller. Nye solfylte, byrom med lite støy knyttes til grøntdrag. Det 
legges til rette for tilgjengelige boliger med gode dagslysforhold og inntrukne balkonger som 
ivaretar støysituasjonen. 
  
I Brumunddal er der korte avstander til «alt», flere boliger i sentrum vil stimulere til en bilfri 
hverdag der man kan gå/ sykle, se punkt 3.12, sosial infrastruktur. 
 
Bebyggelsen innenfor planområdet skal fremstå velkomponert i høyder og 
fasade (med tilstrekkelig sammenheng og variasjon) og hensynta omgivelsenes ulike 
karakter og overgangssoner, se punkt 3.1. 
 
- Gammelgatas trehusbebyggelse i 2-3 plan og saltak hensyntas ved: 

Lineær bebyggelsesstruktur langs Gammelgata, videreføres for hus C og D. Byggene er i 
illustrasjonsprosjektet plassert ved byggegrensen for å få så stor plass i bakkant/ mot 
hensynssone som mulig. (Gammelgata 29 er i dag trukket tilbake fra byggelinjen og 
plassen brukes til parkering) 
Utvendig kledning i tre. Fargesetting. Oppdeling i 4 hus for tilpasning av fasadelengder til 
eksisterende bebyggelse og med kikk til det grønne mellom husene. Husene i 3-5 plan. 
Tydelig overgang i fasader mellom næringsetasje med utadrettet virksomhet og 
boligplan. Hus C og hus D med vinklet fasade og ev. inntrekning av plan 4 på hus C. Hus 
C og D er lavere enn skrenten. Plassdannelse ved hus D ivaretar avslutningen av 
Øvregata.  
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Diagram som viser fasadelengder i området.. Illustrasjon: WIR Arkitekter 

 
- Brugata/ gågatas bebyggelse i 2-3 plan og ulike takform hensyntas ved:  

Hus B er fondmotiv i gågata og knyttes sammen med gågata med eksisterende 
fotgjengerfelt. Næringsetasje og boliger har henvendelse mot gågata og den 
karakteristiske trappingen i fasaden gir små, inviterende plassdannelser på bakkeplan og 
et tydelig arkitektonisk uttrykk.   
 

- Fortetting ved krysset Gammelgata/ Kongsvegen (vis a vis lukket fasade med 
parkering og Mølla kjøpesenter):  
Bebyggelse som forholder seg til byggegrensen, fortau, mot Gammelgata og 
Kongsvegen og danner et kvartalshjørne i krysset Gammelgata/ Kongeveien. 
Kongsvegen strammes opp med fortau og grønt (annen veggrunn) 
Et «åpent kvartal» med gårdsrom mot bakenforliggende villabebyggelse. 
Boliger legges langs Kongsvegen for tilpasning til bakenforliggende villastruktur.  
Utadrettet virksomhet og aktive fasader med flere innganger både i plan 1 og 2 mot 
Gammelgata. 
 

- Boliger i sentrum for aktive eldre og sosial fortetting:  
250 m2 utadrettet virksomhet og næring, 35-40 leiligheter, 300m2 fellesarealer. Grønt 
gårdsrom med kobling til det grønne i omgivelsene (hensynssone). Felles og grønn 
takterrasse. Parkeringssystem, sambruk av p-plasser og bildeling. Plass til syklene!  
 

- Bebyggelsen hensyntar bakenforliggende bebyggelse ved:  
bebyggelsen er i 4 plan til inntilliggende nabobebyggelsen i Kongsvegen 1.  
I tillegg er plan 5 inntrukket inn mot gårdsrommet, noe som gir; opplevelse av lavere 
volum, mer sol, mer grønt, mer åpent/ inviterende. 
 

- Sentrumsbebyggelse:  
åpen og inviterende på gataplan. Mange innganger; aktiviserer. 
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- Grønt i byrommene:   
Offentlig tilgjengelige byrom: annen veggrunn og plassen i syd, Halvoffentlig tilgjengelige 
byrom: gårdsrom med utadrettet virksomhet. Kikk mellom husene mot det grønne og 
skrenten. 
Nye byrom og grønne sammenhenger (supplerer og styrker «byveven»): offentlig/ 
halvprivat/ privat – to gode/ grønne gårdsrom/ grønn kobling / «gå «langs skrenten» og i 
det grønne. Stedegen beplantning.  
 

- Pilgrimsleden:  
Følger Kongeveien, forbi planområdet (på fortau) og videre langs Brugata. 

 

4.8 Utearealer  

Utdrag fra kommuneplanen 
Ved fortetting i sentrumsområder i Brumunddal og Moelv kan arealer på tak godkjennes som 
lekeareal. Krav om felles private uteoppholdsarealer kan utelates forutsatt at det er egnede 
og trafikksikre uteoppholdsarealer i offentlig miljø (lekeplass, park, gågata, lekegata, gatatun, 
plass, torg etc). Ved fortetting med boliger i sentrumsområder kan det legges vekt på økt 
tilrettelegging og bruk av uteoppholds- og aktivitetsområder i offentlig miljø som supplement 
eller alternativ til felles private utearealer. 
 
MUA 
I tillegg til private uteoppholdsarealer, balkonger, legges det opp til felles uteoppholdsarealer 
i form av takterrasser, gårdsrom i søndre del av byggetrinn 1, samt noe opparbeidet areal på 
skrenten i byggetrinn 2 i forbindelse med svalgangstrapper. 
 
MUA: 15m2 private og felles uteoppholdsarealer per boenhet. Overdekte og innglassede 
balkonger kan medregnes i MUA. 
 
Det vises til MUA-plan, vedlegg 8. 
 
Lekeplass og felles uteoppholdsareal 
Det legges ikke opp til nye lekearealer.  
Kommentar fra kommunen i referat fra oppstartsmøte: Eksisterende lekeplasser, parker, torg 
elvepromenade etc. i Brumunddal sentrum dekker kravet om strøkslekeplass og 
kvartalslekeplass i kommuneplanens arealdel. Det er videre ikke nødvendig med nye 
lekearealer innenfor prosjektet som dekker kravet om nærlekeplass ettersom prosjektet ikke 
planlegges for barnefamilier. Det er likevel viktig at de felles uteoppholdsarealene utarbeides 
med varierende form og innhold. 
 
Vegetasjon 
Beplantning vil i stor grad være stedstilhørende tre- og buskvegetasjon. I tillegg beplantes  
uterommene med varierte staudefelt, samt noen tradisjonelle frukttrær og bærbusker.  
Det vil ikke bli benyttet planter fra «fremmedartlisten med høy økologisk risiko for spredning» 
jfr. «Artsdatabanken – Direktoratet for naturforvaltning», tidligere omtalt under begrepet 
«svartelistede» planter.   
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Gårdsrom mellom hus A og hus B.. Illustrasjon: WIR Arkitekter 
 
 
 

 
Gårdsrom mellom hus A. Illustrasjon: WIR Arkitekter 
 

4.9 Parkering  

Prosjektets beliggenhet i nærhet til kollektivtilbud som bussholdeplasser og jernbane 
reduserer behovet for daglig bruk av bil. Gode gang- sykkel forbindelser stimulerer til å gå og 
sykle. 
 
Illustrasjonsprosjektet legger til rette for parkering under terreng og/eller integrert i 
bebyggelsen. For effektiv parkering er det benyttet system for bilheiser med mulig parkering i 
3 etasjer. Det legges til rette for sambruk av parkeringsplasser for bolig og næring. Antallet 
parkeringsplasser reduseres til 70% iht. gjeldende parkeringsbestemmelser. 
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Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilpasset mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Gjeldende bestemmelser for parkering er Kommuneplanens arealdel, vedlegg 1.  
De til enhver tid gjeldende bestemmelser for parkering i kommuneplanens arealdel skal 
legges til grunn for beregning av parkeringsplasser  
  

 Krav til parkering for boliger iht. vedlegg 1: 
§ 2.1 Boliger i sentrum skal ha minimum 10 parkeringsplasser pr. 1 000 m².   

 
 Krav til parkering for kontor og forretning iht. vedlegg 1: 

§ 3.1 Kontor og forretninger i sentrum skal ha minimum 10 parkeringsplasser 
pr. 1000 m². 

  
 Reduserte krav til parkering ved sambruk iht. vedlegg 1: 

§ 7.1 For sambruk og fellesløsninger kan krav om parkeringsplasser reduseres til 
70%. 

 
Bildeling 
Det tilrettelegges for bildeling og el-sykkel «pool», tiltak som vil redusere behovet for 
parkeringsplasser. Ved dokumentert etablering av bildelingsordning kan en «delebil» erstatte 
6 p-plasser. Det fastsettes i bestemmelser at det må foreligge en skriftlig avtale om en 
bildelingsordning av minst 3 års varighet etter brukstillatelse, før tillatelse til tiltak kan gis. 
 
Kommunale p-plasser som skal erstattes 
Det er 8 kommunale parkeringsplasser på eiendom 685/61 i dag. Disse parkeringsplassene 
skal erstattes i prosjektet. Det forutsettes at 1 av plassene erstattes med gataparkering langs 
Gammelgata.   
 
Sykkelparkering 
Krav til sykkelparkering iht. vedlegg 1: 
6.1 For blokkbebyggelse skal det være felles sykkelparkering for hver oppgang tilsvarende 1 
- 2 plasser pr. leilighet.  
6.2 For forretnings- og kontorbebyggelse bør det være 3 - 4 parkeringsplasser for sykkel 
opptil 100 m² BRA og 1 plass pr. 50 m² BRA forretningsareal utover 100 m² 
 
Det legges til rette for 1,5 sykkelparkeringer pr leilighet. 
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Parkeringsdekning i planforslaget 
 
 BT1 BT 2/3/4 
 Areal, 

m2     
Antall 
leiligheter 

P-
plasser  

SykkelAreal, 
m2   

Antall 
leiligheter   

P-plasser Sykkel 

BIL         
BRA 
leiligheter/næring 

3300     33,0    2500   25   

BRA 
parkeringskjeller  

800  -  200  -  

BRA  
kjeller/teknisk 
(plan U) 

375  3,75  225  2,25  

BRA plan 1+ 350  3,5  -  -  
BRA 
Åpent 
overdekket areal  

 250  -   400  -   

Leiligheter under 
40 m2 

451  -4,5      

Gjesteleiligheter 
under 40 m2 (del 
av fellesareal) 

50  -0,5      

     36    22,25  
Reduksjon 
sambruk 30% 

  -12    -6,7  

Bildelingsordning 
(3 delebiler)  

  -10     -5  

Kommunale 
plasser p-plasser 

  8      

TOTALT   22     11  
 
SYKKEL         
Sykkelparkering 
Leiligheter 

 37  55,5  26  39 

Sykkelparkering 
Kontor forretning 

615   14,3 630   14,6 

Total areal pr 
byggetrinn 

5125    3325     

TOTALT     70     54 
 
Parkeringsbehov for bil 
Parkeringsbehov iht. parkeringsnormen vil være 48 p-plasser, inkl. kommunale p-plasser 
som skal erstattes. Planforslaget legger til rette for bildeling med 3 delebiler. 
 
Totalt 33 p-plasser, 33 plasser i parkeringskjeller ev. 1 av disse plassene langs 
Gammelgata. 
 
Parkeringsbehov for sykkel 
Parkeringsbehov iht. parkeringsnormen vil være 124 sykkelparkeringer. Det legges til rette 
for innvendig sykkelparkering i p-kjeller samt på bakkeplan i gårdsrom. (tilgjengelig fra 
Kongsvegen) 
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Illustrasjonsprosjekt som viser snitt gjennom parkeringskjeller.. Illustrasjon: WIR Arkitekter 
 

4.10 Kjøreatkomst 

Innkjøring til parkeringsarealer er vist på situasjonsplan. Innkjøring legges i god avstand fra 
veikryss og eksisterende fotgjengerfelt. 
 
Antallet atkomster til planområdet reduseres som vist på illustrasjon under. Det legges til 
rette for parkeringsplasser i annen veggrunn mellom Gammelgata og fortau og øvrige 
parkeringsplasser innenfor formål fortau fjernes.  
Det vises til pkt. 3.4 som viser innkjøringer og parkeringsplasser i dagens situasjon. 
 

 
Antallet innkjøringer til planområdet reduseres.. Illustrasjon: WIR Arkitekter  
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Brannvesenet har oppstillingsplass i Gammelgata og Kongsvegen. Det vises til vedlegg 22, 
referat fra møte med Hedmarken Brannvesen.   
 
Varelevering: 
Det reguleres for forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. Det forsettes ikke 
virksomheter som krever varelevering med store lastebiler. Varelevering forutsettes å foregå 
med mindre varebiler som kan kjøre inn i p-kjeller (høyde 2,2 m). Det vil avsettes en 
parkeringsplass til varebiler i p-kjeller.  
Liten lastebil kan ved kortere opphold stoppe foran innkjøring til p-kjeller, se oversiktsplan for 
plassering av lastebiler ved varelevering. Plass ved hus D kan også benyttes. 

4.11 Gang- og sykkelveier  

Eksisterende gang- og sykkelveier i tilknytning til planområdet opprettholdes. Soner 
forbeholdt gående og syklede knyttes til fortau, gjennom inntrekninger ved inngangspartier. 
Planområdet avslutter gågata med hyggelige steder for fotgjengere, det legges til rette for 
atkomster og uterom knyttet til grøntdraget og disse gangveiene knytter seg til eksisterende 
gang- og sykkelstier. 
 

 
Diagram gang- og sykkelveier.. Illustrasjon: WIR Arkitekter 
 
 

4.12 Tekniske planer 

Det vises til vedlagte prinsippnotat for håndtering av overvann, se vedlegg 19. 
 
Tomten er knyttet til konsesjon for fjernvarme.   
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Det tilrettelegges for avfallshåndtering iht. Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i 
Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner.  
Plassering av nedgravde søppelcontainere er foreslått plassert i annen veggrunn langs 
Kongsvegen. Plassering er avklart med Sirkula, se e-post vedlegg 23. 

4.13 Universell utforming  

Krav til universell utforming av bebyggelse og uteområder ivaretas av gjeldende regler i plan- 
og bygningsloven og teknisk forskrift. 
 

4.14 Grønnstruktur  

Planforslaget skal videreføre og styrke grøntdraget som markerer skillet mellom Brumunddal 
sentrum og ovenforliggende boligområde. Planforslaget forholder seg til hensynssone H560, 
bevaring av naturmiljø i Reguleringsplan for Brumunddal sentrum.  
På planområdets nordøstre del er det i dag en parkeringsplass uten trær. Vegetasjonen 
(trær) er fjernet innenfor deler av hensynssonen. Det ble i oppstartsmøtet avklart at det kan 
legges parkeringsplasser i kjeller under denne delen av hensynssonen. Det forutsettes at 
grønt reetableres over parkeringskjeller. 
 
 

 
Dagens situasjon. WIR Arkitekter.   
 
Eksisterende trær finnes på den øverste delen av skrenten i tilknytning til Lundby-villaen.. 
Disse trærne er viktige for en grønn sammenheng mot Gammelgata. 
 
De to eksisterende eiendommene, 685/24 og 685/37, som ligger på del av planområdet mot 
Gammelgata, forholder seg til hensynssonen med bakre fasadeliv. Det er mindre løvtrær i 
bakkant av bygningene. 
 
I planforslaget skal grøntdraget styrkes gjennom etablering av solfylte grønne gårdsrom både 
i gårdsrom i hus A og gårdsrom mellom hus A og B. Det grønne gårdsrommet mellom hus A 
og B åpner seg mot Gammelgata og synliggjør både skrenten og villa Lundby. 
Det grønne blir en del av anlegget gjennom plassering av svalganger og adkomstsoner til 
boligene mot skrenten. Bebyggelsen, hus A, B, C og D, trappes i høyde langs Gammelgata 
for å tilpasse seg eksisterende bebyggelse i Gammelgata og kunne se vegetasjonen mellom 
bygningsvolumene.   
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Planforslaget forutsetter at nye bygninger kan plasseres der eksisterende boliger står dag. 
Det forutsettes en mindre justering, ca 6 m2 reduksjon, av hensynssonen ved hus C.  
 
Områder innenfor for hensynssonen der det kan anlegges parkeringskjeller og område der 
det tillates utkragede balkonger er angitt med bestemmelsesområder på plankartet og knyttet 
til bestemmelse 6.2 Bevaring naturmiljø (H560) i reguleringsbestemmelsene. 
Se vedlegg 4, takplan. 

4.15 Sol-/skyggeforhold  

Det vil være gode solforhold for alle leilighetene. Beboere har også tilgang til et solfylt 
gårdsrom og felles takterrasse med gode solforhold. Bebyggelse, iht. illustrasjonsprosjektet, 
vil i liten grad påvirke naboeiendommer.  
Den planlagte bebyggelsen vil først og fremst kaste skygge på gataarealet for Gammelgata 
og Kongsvegen. Se også punkt 5.10, virkninger av planforslaget. 
 

4.16 Støy 

Planområdet ligger delvis i rød og gul støysone for vegtrafikk.   
Det er utført en støyfaglig utredning for planforslaget, se vedlegg 17. Det er beregnet 
støynivå ved fasader og støynivå på mulige takterrasser. Støyutredningen viser tiltak som er 
gjort for å oppnå tilfredsstillende støynivå for leiligheter og utearealer. Støytredningen viser 
også forhold ved trinnvis utbygging. 
 
Hovedpunkter i utredningen: 
Tiltaket ligger i gul og rød støysone fra vegtrafikk og høyeste støynivå ved fasade er 
beregnet til Lden 67 dB. 

- Det er behov for skjerming på takterrasser for å sikre tilfredsstillende støynivåer.   
- Det må også gjøres tiltak på private balkonger dersom disse skal inngå i MUA.   
- Med tett balkongrekkverk og lydabsorbenter i taket oppnår alle boenheter tilgang til  

fasade med støynivå under Lden 55 dB for Byggetrinn 1.   
- Byggetrinn 2 er planlagt med gjennomgående boenheter som har tilgang til stille side.  

Planer må løses slik at minimum 50 % av støyfølsomme rom, inkludert et soverom 
har tilgang til fasade med støynivå under Lden 55 dB. 

  
Forslag til tekst i reguleringsbestemmelsene vedrørende støy i støyrapport::   
 
Anbefalte støygrenseverdier som angitt i retningslinje T-1442 skal gjelde planen. Det tillates 
oppføring av boliger i gul og rød støysone, med følgende presiseringer: 

- Minimum 50% av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet ,inkludert 
minimum ett soverom, skal ha vindu mot fasade med støynivå under Lden 55 dB. 

- Bygningsmessige tiltak kan brukes for å oppfylle krav til støynivå ved fasade og 
uteoppholdsareal der det ikke kan løses med andre tiltak. Dette kan f.eks. være tett 
rekkverk eller innglassing av balkonger. 

- Alle bruksenheter skal ha tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der krav til 
utendørs støynivå ikke overskrides. 

  

4.17 Bevaringsverdier 

Eiendommen i Gammelgata 27-31 er ikke omfattet av vern ut fra kulturmiljøhensyn. 
Eiendommer som grenser til planområde, deler av bebyggelsen i Gammelgata og 
Kongsvegen identifisert som kulturmiljø i Ringsaker kommunes kulturminneplan og skal 
ivaretas, men disse har foreløpig ikke juridisk vern. Pilegrimsleden følger Kongsvegen.  
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Det er utarbeidet en kulturminnevurdering i tidlig fase for å vurdere historiske sammenhenger 
kan ha betydning for organisering og utforming av ny bebyggelse. 
 
Kulturminnevurdering oppsummerer med: 

 Elementer som har vært viktige for opprinnelsen av Brumunddal og den historiske 
formingen av stedet er høyden (skrenten), Kvernveita og Gammelgata.   

 Krysset mellom Kongsvegen og Gammelgata har i eldre tid hatt en sentral plassering 
og det formidles i Stedsanalyse Eksempel Brumunddal at krysset var stedets 
sentrum. I nyere tid har krysset mer preg av en gjennomfartsåre, men funksjonene i 
Gammelgata 27-29 bidrar fortsatt til å gi denne delen av gata et bymessig preg. 
Kjøpesenteret på andre siden av gatan bidrar ikke på samme måte.  

 
Ved regulering: 

 Ny bebyggelse i Gammelgata 27-31 bør orienteres langs Gammelgata og aktivisere 
gataløpet med innganger. Grøntdraget langs skrenten bør bestå, som en kontrast til 
sentrumsbebyggelsen i vest. Det bør være gløtt mellom bebyggelsen mot skrenten 
og det grønne. 

 Referanser til det historiske trehusmiljøet kan være organisering, henvendelse og 
adkomst til bygningene. Det kan være materialbruk eller detaljering og vindus- og 
døråpninger. En viss tilpasning mht. volumer og høyder i deler av den nye 
bebyggelsen kan være referanse til det historiske trehusmiljøet. 
Ved etablering av ny bebyggelse som skal imøtekomme krav om kvalitet og langsiktig 
bruk, vil det ikke være hensiktsmessig at alle disse referansene benyttes.  
Hovedmålet må være at den nye bebyggelsen har gode kvaliteter og at det samtidig 
ikke forringer opplevelsen av det øvrige bygningsmiljøet i Gammelgata. 

  
Det vises til «Notat 001, Detaljregulering Gammelgata 27-31, Kulturminnevurdering», 
vedlegg 16. 
 

4.18 Klimatilpasning/ overvann 

Det er utarbeidet et prinsippnotat vedr. overvann, se vedlegg 19.  
Det fastsettes i rekkefølgebestemmelser at overvannsplan skal være godkjent før tillatelse til 
tiltak gis: 
 
«Før tillatelse til tiltak tas opp til behandling skal overvannsplan som også inkluderer 
konsekvenser og ev. nødvendige tiltak på arealer utenfor planområdet behandles og 
godkjennes av Ringsaker kommune. Overvannsplan kan sendes inn sammen med søknad 
om tiltak».  
 

5 Virkninger av planforslaget 
Forslagsstiller og kommunen har vurdert om planforslaget utløser konsekvensutredning. 
 «Forskrift om konsekvensutredning» §6 vedlegg 1 og 2 angir kriterier for planer og tiltak som 
alltid skal konsekvensutredes. Planforslaget omfattes ikke av disse kriteriene. 
Det er videre forslagsstillers vurdering at planforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn jmf. §8 og §10 (kriterier for vurdering) i «Forskrift om 
konsekvensutredning».  
Forslagsstillers begrunnelse for at planforslaget ikke utløser konsekvensutredning: 

 planforslagets egenskaper (jmf §10, annet ledd) vil ikke få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. 

 planforslagets lokalisering og påvirkning på omgivelsene medfører eller kommer ikke 
i konflikt med kriteriene i §10, tredje ledd.   



 41 

 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)   

Risikovurderingen viser at det er lite risiko knyttet til planen og tiltaket det planlegges for. Det 
vurderes at risikoen håndteres gjennom synliggjorde bestemmelser til planen og sikres 
gjennom nasjonale krav bla. i teknisk forskrift. Risiko- og sårbarhetsanalysen er basert på 
tilgjengelig informasjon i offentlige databaser og egne undersøkelser fra andre aktører.   
Se ROS-analyse, vedlegg 21 

5.2 Barn og unge  

Planområdet ligger i Brumunddal sentrum og det er kort vei til grønne områder som 
Husebyparken. Det legges til rette for uterom og takterrasser som ikke er påvirket av støy, 
forurensning eller trafikk. Gangstier innenfor planområdet forbinder uterom og knytter seg på 
byveven.  Nærhet og trafikksikker atkomst til grønt og rekreasjonsområder som 
Husebyparken og Brumunda gir muligheter for gode møtesteder for alle aldersgrupper. Det 
er sikker skolevei i området. 

5.3 Grønnstruktur/friluftsliv  

Planforslaget anses å videreføre og styrke grøntdraget som markerer skillet mellom 
Brumunddal sentrum og ovenforliggende boligområde. Det grønne gjøres tilgjengelig 
gjennom svalganger og uterom. Gårdsrom etableres slik at det grønne draget forlenges. 
Bebyggelsen skal deles opp og det grønne blir synlig mellom husene. Det etableres et grønt 
rom mellom byggetrinn 1 og 2.   
 
Fra planområdet er det kort vei til Husebyparken og turstier langs Brumunda. Det er 
sykkelavstand til flotte rekreasjonsområder langs Mjøsa.  
Hensynssonen som ivaretar grøntområdet beholdes i planforslaget, med kun en mindre 
justering på ca 6 m2 ved hus C. Det tillates tiltak i hensynssonen eksisterende bygninger 
skal erstattes. Grønt skal reetableres. Det vurderes at planforslaget styrker grøntdrag i 
området og knytter det grønne til nye uterom. 

5.4 Naturmangfold 

Skrenten, regulert til H560, innenfor planområdet skal opprettholdes med mindre justeringer, 
se punkt 5.3. 
Det er ikke registrert naturmangfold innenfor hensynssonen. Det er gjennomført søk i den 
offentlige databasen Artskart (www.artsdatabanken.no).  
Småtorskemunn er registrert innenfor planområdet. Dette er en fremmedart med potensielt 
høy risiko for spredning. Fare for spredning må ivaretas ved bygging på området. Gjennom 
søk i karttjenesten Artskart er det ikke avdekket truede arter på eller nært planområdet.  
Resultatet av kartleggingen gjengis på figur under.  
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Kartutsnitt.. Kilde: Artsdatabanken   
 
Det er gjennomført søk i den offentlige databasen Naturbase, men det er ikke gjort funn 
innenfor planområdet. 
Det vurderes at planen i seg selv ikke vil medføre at naturmangfoldet i området forringes.  
De miljømessige prinsipper i naturmangfoldloven §§ 8-12 som skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet og beslutningstaking vurderes å være oppfylt. 
 

5.5 Stedets karakter og visuelle kvaliteter 

Stedets karakter defineres som en overgang mellom Brumunddal sentrum og 
ovenforliggende boligområde. I dette møtet, mellom småhus- og sentrumsbebyggelsen, 
innordner planforslaget seg dette bebyggelsesmessige skille, fra Villa Lundby og til Mølla 
Storsenter. Se situasjonssnitt B-B i vedlegg 5.  
 
I henhold til overordnede mål i kommuneplanens arealdel (se planbeskrivelsens pkt. 2.2.2.) 
bidrar planforslaget til en bymessig fortetning i sentrum. Med utadrettet virksomhet i plan 1, 
samt variasjoner i volumoppbygning, gesimshøyder og utrykk, tilrettelegger planforslaget for 
nye plass- og romdannelser tilpasset bevaringsverdige natur- og kulturmiljøer langs 
gammelgata. Se også punkt 4.7. 
 

5.6 Eksponering/fjernvirkning 

Planforslaget viderefører og styrker grøntdraget som markerer skillet mellom Brumunddal 
sentrum og ovenforliggende boligområde. Lundby-villaen med en gesimshøyde på ct. +158,0 
ligger på skrentens øverste del og vil være synlig mellom hus A og B langs Gammelgata og i 
tverrgatane i kvartalstrukturen i sentrum.  
 
Med Planforslagets oppdeling av bebyggelsen vil skrenten og eksisterende trær være synlig 
fra flere steder i sentrum. Videre, vil planforslagets variasjon i byggehøyder mellom 3-5 
etasjer, sikre en tilpasning til eksisterende bebyggelse og kulturmiljøer i Gammelgata på den 
ene siden, samt grøntdraget og Villa Lundby på den andre siden. Se påfølgende 
illustrasjoner.  
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Standpunkt fra Øvregata. Planforslaget styrker høyden (skrenten) som en grønn forbindelse mot 
sentrum, og videre, bevarer siktlinjen mot Villa Lundby.  Ill: WIR Arkitekter AS 
 
 

 
Standpunkt fra Gammelgata. Planforslaget trappes ned mot deler av bebyggelsen i Gammelgata som 
identifiseres som kulturmiljø. Ill:WIR Arkitekter AS 
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Standpunkt fra rundkjøringen Nordåsvegen/Furnesvegen. Planforslaget styrker Brumunddal sentrums’ 
bymessighet mot vest. Ill: WIR Arkitekter AS 
 

 
Standpunkt fra Kongsvegen. WIR Arkitekter AS 
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Standpunkt 1 fra Brugata. Hus B vil bli det fondmotiv i gågaten og det er lagt vekt på et arkitektonisk 
uttrykk der hus B har tydelig henvendelse til gågaten. WIR Arkitekter AS 
 

 
Standpunkt 2 fra Brugata. Bygningens (hus B) trapping følger Gammelgatas kurvatur og danner et 
attraktivt gateløp med næringslokaler på gateplan som bidrar til et levende sentrum. 
WIR Arkitekter AS 
 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø.  

Dagens bygning «Mjølkebaren» er en del av kulturmiljøet i Brumunddal og 
avslutter/starter gågata. Ny bebyggelse skal være en god erstatning for 
bygningene og utformes med referanse til trehusmiljøet lengre ned i Gammelgata.  
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Referanser fra historiske trehusmiljøet vil være organisering langs Gammelgata, 
med næring i plan 1 og henvendelse med hovedinngang mot gatan. Hus B, C og 
D trappes i høyde fra 5-3 etasjer for å tilpasse seg eksisterende trehusbebyggelse 
i høyde. Utvendig kledning i tre kombinert med flere fasadematerialer er referanse 
til eksisterende trehusbebyggelse. Husene skal fargesettes. Bebyggelsen deles 
opp i 4 hus for tilpasning av fasadelengder til eksisterende bebyggelse, se 
diagram under punkt 4.7. 
  

5.8 Skole-, barnehage og institusjonsbehov 

Det er tilstrekkelig dekning av skoler og barnehager i området.   

5.9 Trafikksikkerhet 

På oppdrag for Ringsaker kommune har Rambøll Norge AS utarbeidet et notat om veikrysset 
Gammelgata/Kongsvegen, se vedlegg 20.  
 
Planforslaget bidrar til økt trafikksikkerhet gjennom tilrettelegging for parkeringsgarasje og 
færre avkjørsler fra Gammelgata. 
 
Det vises til vurdering av trafikksituasjon innenfor området i ROS-analyse, vedlegg 21.  
 

5.10 Sol-/skyggeforhold 

Det vil være gode solforhold for alle leilighetene. Beboere har også tilgang til et solfylt 
gårdsrom og felles takterrasse med gode solforhold. Bebyggelse, iht. illustrasjonsprosjektet, 
vil i liten grad påvirke naboeiendommer. Den planlagte bebyggelsen vil først og fremst kaste 
skygge på gatearealet for Gammelgata og Kongsvegen.  
Eiendom med gnr/bnr 688/33 (Shellstasjonen) vil få skygge på deler av tomten sent på 
ettermiddagen. Som vist i vedlagte solstudier vil det bli kastet skygge på tomten, 23 mars fra 
kl. 17, i mai/juni vil det komme skygge i eiendommens ytterkant fra kl 18. Det er i trafikknotat 
utarbeidet av Rambøll for Ringsaker Kommune anbefalt innkjøring/nedkjørings til p-kjeller på 
den delen av tomten som får noe skygge. 
Det vil bli kastet skygge i Brugata (gågata) i mars mellom 9 og 11 og i september mellom 9 
og 12. 
Det vurderes at det vil være gode solforhold på naboeiendommer også etter fortetting.  
Se vedlegg 10, solstudier. 

5.11 Støy  

Planområdet ligger delvis i rød og gul støysone for vegtrafikk.   
Det er utført en støyfaglig utredning for planforslaget, se vedlegg 17.  
Det er beregnet støynivå ved fasader og støynivå på mulige takterrasser Støyutredningen 
viser tiltak som er gjort for å oppnå tilfredsstillende støynivå for leiligheter og utearealer. 
Støytredningen viser også forhold ved trinnvis utbygging. Se punkt. 4.17 for forslag til 
bestemmelse. 
 
Planforslaget gir nye støyfrie byrom som ikke finnes langs Gammelgata i dag. Alle boliger 
tilrettelegges med støyfri side. Det vurderes at planforslaget øke kvaliteten på uterom og 
boligbebyggelse med hensyn på støy ift. dagens situasjon.  
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6 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet 
Utover aktiviteter som plan- og bygningsloven krever av medvirkningsarbeid, skal kommunen 
og forslagsstiller planlegge og gjennomføre et informasjonsmøte i løpet av høringsperioden. 
Dette for å sikre en åpen planprosess og medvirkning iht. loven. 
 
Det ble varslet oppstart av arbeid med privat forslag til detaljregulering for eiendommene 
gnr/bnr 685/88,124, 61, 87 og 24, Gammelgata 27-31, Plan ID 2020100959, 12. november 
2020 og med høringsfrist 14. desember 2020. 
 
Det er kommet inn fem uttalelser/innspill etter kunngjøring; 4 fra offentlige instanser og ett 
innspill fra naboer. Innspill fra Innlandet fylkeskommune kom inn etter fristen, 04.01.21. Det 
er avholdt et møte Ringsaker Kommune 14.01.21 for å diskutere å avklare innkomne innspill 
se også referat vedlegg 15. 
 
Det er redegjort for innspill og merknader i vedlegg 14.. 
 
Det er avholdt særmøte med Hedmarken Brannvesen 11.03.21. 
Prinsipper for rømning og oppstillingsplass for brannbil er avklart iht. referat. 
Punkter fra oppstartsmøte er avklart og redegjort for. 
Se vedlegg 22 
 
Forhåndsuttalelse fra Sirkula 
Sirkula har ingen kommentarer til foreslått plassering av nedgravde containere se vedlegg 23 
 
 
Medvirkning fra barn og unge 
Det er ikke kommet inn høringsuttalelser fra representant for barn og unge til varsel om 
oppstart med planarbeidet, utover Fylkeskommunen. Barn og ungdoms interesser i forhold til 
planen er å sikre gode fri- å lekearealer for alle aldre. Se pkt. 5.2 
 
 

- - - 
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Vedlegg til planforslaget   
 
Vedlegg 1   Forslag til reguleringsplankart, målestokk 1:500, datert 07.05.21 
Vedlegg 2  Forslag til reguleringsbestemmelser datert 07.0521, rev 02.06.21 
Vedlegg 3  Flyfoto eksisterende situasjon og planforslag, datert 07.05.21 
Vedlegg 4 A10-06 Oversiktsplan, Takplan, datert 07.05.21 
Vedlegg 5 Situasjonssnitt, datert 07.05.21    
Vedlegg 6  A40-8 Snitt B_1 og B_2, datert 07.05.21 
Vedlegg 7  A40-10 Snitt D_1, datert 07.05.21 
Vedlegg 8  MUA-plan, datert 07.05.21 
Vedlegg 9  Utsnitt fra 3D-modell, nær og fjernvirkning   
Vedlegg 10  Solstudier, datert 07.05.21  
Vedlegg 11  Områderegistrering og bilder_omkringliggende 
Vedlegg 12  Bilder fra eiendommen   
Vedlegg 13  Kunngjøringsannonse 
Vedlegg 14   Svar på innspill ved varsel om oppstart 
Vedlegg 15 Referat fra møte - 2380 - 14.01.2021(1614_3_P 
Vedlegg 16 Vedlegg 16_Notat001 Detaljregulering Gammelgata 27_31 

kulturminnevurdering03 
Vedlegg 17 AKU 01 R 210304 Gammelgata 27-31, støyutredning med vedlegg, 

Brekke og Strand Akustikk AS, datert 04.03.21 
Vedlegg 18 Geoteknisk Notat 01, Sweco AS, datert 26.03.21 
Vedlegg 19 Overvannsnotat_detaljregulering_Gammelgata 27-31_Brumunddal, 

Sweco AS, datert 26.03.21 
Vedlegg 20 Notat - Gammelgata x Kongsvegen - Foreløpig 20210316, Rambøll 
Vedlegg 21  ROS-analyse 2330 Brumunndal_210413, Feste Kapp AS,  
   datert 13.04.21, rev. 02.06.21 
Vedlegg 22 Møtereferat_Særmøte med brannvesenet, Hedmarken Brannvesen, 

referat datert 11.03.21 
Vedlegg 23 Epost fra sirkula vedr plassering av nedgravde containere,  

datert 09.02.21 
Vedlegg 24 Referat fra dialogmøte - 2380 - 25.02.2021 
Vedlegg 25 Referat fra dialogmøte - 2380 - 18.03.2021 
Vedlegg 26 Referat fra møte - 2380 - 14.01.2021 
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Vedlegg 6 – utsnitt av gjeldende plankart (Brumunddal sentrum) 
 

 



Rådmannen 
 

1 
 

 Vår dato Vår ref. 
Saksbehandler: Andrea Mist Björnsdóttir 28.09.2021 19/6673- 38 
Direkte linje:     477 88 505 Deres dato Deres ref. 
   

  
 
Oppsummering av uttalelser etter høring og offentlig ettersyn av 2380 (Gammelgata 27-31) 
 
Høring og offentlig ettersyn ble gjennomført i perioden 2. juli til 5. september 2021. Kunngjøring i 
avis 3. juli 2021. Det kom i alt 9 uttalelser i saken. 
 
 
Elvia AS, brev 09.07.2021: 

1. Elvia AS har nettstasjon, kabler og kabelfordelingsskap i og nær planområdet som blir berørt 
ettersom eksisterende bygningsmasse skal rives. Nettstasjonen «Melkebaren» må trolig 
rives. Ettersom den forsyner områder både innenfor og utenfor planområdet må forsyningen 
opprettholdes både under bygging og etter at området er bygd ut. Det kan da bli aktuelt med 
en provisorisk nettstasjon før ny nettstasjon monteres og tas i bruk. Utbygger må henvende 
seg til Elvia for å avklare alle forhold hva gjelder nettstasjon og forsyning. 

2. Flytting eller skade på kabler/kabelskap under utbygging må i hovedsak bekostes av 
utbygger. 

3. Regionalkabelnett ligger utenfor planområdet og må ikke bli berørt av prosjektet. En går ut i 
fra at den ikke vil bli berørt ettersom den ligger utenfor planområdet. 

 
Kommentarer: 

1. Utbygger tar kontakt med Elvia AS for å avklare forhold som gjelder nettstasjon, kabler og 
kabelfordelingsskap når man har en detaljert nok utbyggingsplan. 

2. Tas til etterretning av utbygger. 
3. Regionalkabelnettet berøres ikke ettersom det ligger utenfor planområdet. Utbygger og Elvia 

AS bør likevel være obs på beliggenheten av kabelnettet ved videre dialog jfr. pkt 1.  
 
 
NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, brev 16.07.2021 

1. Kommunen må vurdere om det er tilstrekkelig at overvannsberegninger legges frem ved 
søknad om rammesøknad for det enkelte byggetrinn for å ivareta overvann i området. 

2. Det påpekes at det ikke er markert areal for flomveg i plankartet selv om det er omtalt i 
plandokumentene at trygge flomveier skal opprettholdes, og videre at det i 
overvannsnotatet er omtalt at overvann skal ledes til Gammelgata som ligger utenfor 
planområdet. Dersom det tilføres større mengder overvann til Gammelgata som følge av 
større andel tette flater etter utbygging bør det gjøres en vurdering av behov for å gjøre 
tiltak på vegen og i Kvennveita. 

3. Det antas at det er snakk om flomveger der det i bestemmelse 3.4 er angitt at eksisterende 
flom og drenslinjer i området skal opprettholdes? 

4. Generell tilbakemelding: 
o Kommunen har ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i 

planforslaget. 
o Det må vurderes om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
o Kommunen har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, 

overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

2 

Kommentarer: 
1. Følgende bestemmelse legges inn som rekkefølgebestemmelse: 

«Før tillatelse til tiltak tas opp til behandling skal overvannsplan som også inkluderer 
konsekvenser og ev. nødvendige tiltak på arealer utenfor planområdet behandles og 
godkjennes av Ringsaker kommune. Overvannsplan kan sendes inn sammen med søknad om 
tiltak». Likelydende tekst og bestemmelsen legges inn i kapittel 4.18 på side 40 i 
planbeskrivelsen. 

2. Ettersom det legges inn ny rekkefølgebestemmelse om når godkjent overvannsplan skal 
foreligge, jfr. pkt. 1, og det foreligger et prinsippnotat vedlagt planforslaget, er det ikke behov 
for å markere areal for flomvei i plankartet. Bestemmelsen ivaretar også eventuelle tiltak på 
arealer utenfor planområdet. 

3. Ordene «flom- og drenslinjer» i bestemmelse 3.4 endres til «flomveier». 
4. De generelle tilbakemeldingene vurderes ivaretatt i planforslaget. 

 
 
Sirkula IKS, brev 19.07.2021: 

1. Viser til momenter i renovasjonsteknisk norm (RT-norm) som gjelder bybebyggelse og 
tilknytning til felles avfallsløsninger, herunder 

a. Nedgravde løsnigner skal prioriteres i bybebyggelse. 
b. Fullt nedgravde containere skal brukes i bysentra/bynære områder pga. estetikk. 
c. I kvartalstrukturer skal det etableres nedgravde løsninger der minimum et kvartal 

inngår, og med maks et adgangspunkt for renovatør per kvartalsstruktur. 
d. Det skal være felles løsninger for boområder med blandet bebyggelse. 
e. Negravde løsninger skal brukes til kombinasjonsbygg (bolig, kontor og 

næringsvirksomhet med husholdsningslignende avfall). 
f. Ved nybygging og rehabilitering av boligområder som ligger nær hverandre kan 

Sirkula i samråd med kommunen pålegge at det etableres felles nedgravde 
avfallsløsninger. 

g. Renovasjonspunkt skal plasseres der det foregår naturlig ferdsel inn og ut av 
boligområdet, f.eks. i tilknytning til felles parkering. Anbefales 50 meter mellom 
boliginngang og renovasjonspunkt, maks 100 meter. 

h. Renovasjonsløsningen skal estetisk og universelt utformes. 
2. Det anses som naturlig å etablere to avfallsanlegg i prosjektet, en for hver brukergruppe og 

hver av stedene med 5 nedgravde containere. Det bes om at det tas kontakt med Sirkula IKS 
for dimensjonering og plassering av avfallsanlegget. 

3. Det kan overordnet vurderes om ev. andre boenheter/boområder skal knytte seg til samme 
avfallsanlegg. 

4. Avhengig av type næringsvirksomhet kan avfallsanlegget til næringsvirksomheten tilknyttes 
avfallsanlegg for boformål. Dette bør avklares med Sirkula IKS. 

5. RT-plan skal utarbeides i henhold til RT-normen. 
6. Det vises til tabeller for mulige avfallsløsninger og dimensjonering for avfallsrom. 

 
Kommentar: 

1. Momenter i RT-norm som gjelder for reguleringsplanforslaget er fulgt. 
2. Det er lagt inn to returpunkter i planforslaget. Videre er det avklart fra Sirkula IKS at det med 

«to brukergrupper» er med tanke på avstand og tilgjengelighet. Det er i tidligere 
henvendelser til Sirkula IKS avklart at det skal være 6 enheter på hvert returpunkt og dette er 
bekreftet av Sirkula IKS i etterkant av at uttalelsen ble skrevet. Videre er dimensjonering og 
plassering avklart i tidligere dialog med Sirkula IKS, og det er bekreftet fra Sirkula IKS at man 
kan se bort fra denne delen av uttalelsen. 
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3. På nåværende tidspunkt er det ikke naturlig å pålegge andre boenheter/boområdet å knytte 
seg til returpunktene for 2380. Det kan vurderes ved fremtidige utbygging i området. 

4. Den 6. containeren på hvert av returpunktene er tiltenkt til restavfall for næring da det er 
vesentlig å ikke blande dette sammen med restavfall fra husholdning. 

5. RT-plan utarbeides for utstedelse av godkjenningsbrev som skal følge søknad om 
byggetillatelse og knytter seg derfor ikke til planforslaget. 

6. Tas til etterretning. 
 
 
Statens vegvesen, brev 26.07.2021 
Statens vegvesen har ingen merknader til planen slik den foreligger. 
 
Kommentar: Ingen kommentar. 
 
 
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, brev 02.09.2021 
Viser til sitt innspill i forbindelse med intern høring ved varsel om oppstart og har ingen øvrige 
kommentarer. 
Innspill ved varsel om oppstart: Ber om at det i det videre planarbeidet fokuseres på å sikre 
tilfredsstillende støy- og støvforhold, både under bygge- og anleggsperioden og i driftsfasen. 
Avbøtende tiltak gjennomføres i samsvar med gjeldende sentrumsplan for Brumunddal. 
 
Kommentar: Avbøtende tiltak for støy er innarbeidet i planen og sikrer tilfredsstillende støyforhold. 
 
 
Statsforvalteren i Innlandet, brev 03.09.2021 

1. Formålet med planarbeidet er i tråd med sentrale føringer i Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

2. Kommuneplanens krav til strøkslekeplass og kvartalslekeplass er ivaretatt gjennom 
eksisterende lekeplasser, parker m.m. 

3. Statsforvalteren finner at hensynet til støy er ivaretatt i planforslaget. 
4. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes å være ivaretatt. 

 
Kommentar: Ingen kommentar. 
 
 
Innlandet fylkeskommune, brev 03.09.2021 
 
Samferdselsfaglige forhold 

1. Veibanen i Gammelgata omfattes ikke av planavgrensningen og planforslaget vil ikke 
medføre at veibanen blir smalere enn dagens situasjon. Krysset Gammelgata/Kongsvegen er 
heller ikke med i planavgrensningen, men skal avklares i kommende planarbeid. 
Fylkeskommunen vurderer derfor at foreslåtte planforslag ivaretar anbefalinger knyttet til 
fremkommelighet i Gammelgata og fremtidig kryssløsning. Det må imidlertid innarbeides en 
bestemmelse som sier at ved tiltak som berører fylkesvegen skal byggeplan/tiltak godkjennes 
av Innlandet fylkeskommune. 

2. Det er positivt at det foreslås å redusere antall adkomster i forhold til dagens situasjon. Vi 
forutsetter at avkjørsel til parkeringskjeller utarbeides i henhold til vegnormaler, da dette er 
ivaretatt i bestemmelsene. Avkjørsel vil krysse fortauet, og vi forutsetter at utformingen 
ivaretar siktforhold også mot fortausarealene. 
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3. Ut fra trafikksikkerhetshensyn mener vi at kantparkering kun kan skje innenfor SVG_1, og at 
dette må presiseres i bestemmelsene. 

4. Søppelcontainerne innenfor SVG_4 må legges så langt ifra krysset med Gammelgata som 
mulig for å sikre fremkommeligheten i krysset og for ikke å hindre sikt. Dette må presiseres i 
bestemmelsene. 

5. Kjøremønster er ikke beskrevet, men det forutsettes et kjøremønster som gir en oversiktlig 
trafikksituasjon, med minst mulig behov for rygging ut på fortausarealer og fylkesveg. 

6. Planområdet ligger innenfor rød og gul støysone langs fylkesvegen. Vi minner om at det er 
utbyggers ansvar å skjerme mot trafikkstøy i henhold til gjeldende krav. 

 
Kommentarer: 

1. Følgende bestemmelse legges inn som rekkefølgebestemmelse: 
«For tiltak som berører fylkesveien skal byggeplan/tiltak godkjennes av 
samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune». 

2. Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om avkjørsel og frisikt: 
«Avkjørsler som krysser fortau må ivareta siktforhold mot fortausarealene». 

3. Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om annen veggrunn: 
«Kantparkering tillates kun innenfor SVG_1». 

4. Innregulerte frisiktsone ivaretar at søppelcontainere i SVG_4 plasseres utenfor frisiktsonen og 
dermed ikke hindrer sikt i veikrysset. Frisiktsonen ivaretar derimot ikke at tømmebil hindrer 
sikt og fremkommelighet ved tømming av avfall, og følgende setning legges til for 
reguleringsbestemmelse om annen veggrunn: 
«Søppelcontainere innenfor SVG_4 skal plasseres slik at tømmebil ikke hindrer sikt og 
fremkommelighet i veikrysset Gammelgata/Kongsvegen». 

5. Antall adkomster er redusert i planforslaget i forhold til eksisterende situasjon noe som 
medfører minimal mulighet til å krysse fortauet. Kryssing/rygging på fortausarealer og 
fylkesveien skjer hovedsakelig ved renovasjonspunktet i Gammelgata og avkjørsel til 
parkeringsplan. Annen veggrunn skiller vei og fortausarealer noe som sørger for et fysisk 
skille mellom biler og myke trafikanter. 

6. Avbøtende tiltak for støy er innarbeidet i planen og sikrer tilfredsstillende støyforhold. 
 
 
Kulturvernfaglige forhold 

1. Noe av bakgrunnen for anbefalingene i høydeutredningen for Brumunddal sentrum er å 
ivareta områdets skala og historiske karakter. Fylkeskommunen mener reguleringsplanen 
ikke imøtekommer disse hensynene ettersom hus A er planlagt 1,5 meter høyere enn 
gesimshøyden på Lundbyvillaen. Lundbyvillaen bør fremdeles være høyere enn ny 
bebyggelse for fortsatt å trone på toppen som et landemerke. Villaen er i ferd med å bygges 
inn slik at den er lite synlig. Foreslått reguleringsplan vil endre strøkets karakter og vil etter 
fylkeskommunens vurdering kunne forringe kulturminneverdiene. Det vurderes at virkningen 
av Hus A er for stor på det bevaringsverdige villastrøket i Kongsvegen og bør bygges lavere 
for å vise hensyn til villastrøket. 

2. Hus A og B kan ifølge arealkartet ha 5 etasjer over det hele, selv om det i planbeskrivelsen 
står at den femte etasjen bare skal være over deler av bygningene. Dette må rettes opp slik 
at planbeskrivelse og plankart samsvarer. 

 
Kommentarer: 

1. Overskridelsen på en etasje i forhold til høydeutredningen og en høyde 1,5 m høyere enn 
gesimshøyden på Lundbyvillaen for hus A vurderes til å ikke være så stor og at 
samfunnsnytten ved å bygge arealeffektivt i Brumunddal sentrum er større enn ulempene for 
de omkringliggende kulturmiljøene.Villa Lundby vil fortsatt være synlig fra Kongsvegen og i 
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åpningen mellom hus A og B langs Gammelgata. I tillegg settes det krav i bestemmelsene om 
at 5. etasje på hus A skal være inntrukket mot naboer i sør, noe som vil gi mer luft og rom 
rundt Lundbyvillaen, se mer om dette i neste kommentar. 

2. Det er ikke beskrevet i planbeskrivelsen at 5. etasje på hus B skal være inntrukket og det er 
derfor samsvar mellom plankart og planbeskrivelsen. Inntrukket 5. etasje er kun beskrevet for 
hus A i planbeskrivelsen (side 27). For hus A legges det inn krav om at 5. etasje skal være 
inntrukket mot naboer i sør og at etasjen tillates med inntil 80 % av takflaten. 
 
Følgende setning legges til på side 27 i planbeskrivelsen: 
«Det fastsettes i bestemmelser at bygg A skal ha inntrukket 5. etasje mot naboer i sør og 
etasjen tillates med inntil 80 % av takflaten». 
 
Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om høyder: 
«Bygg A skal ha inntrukket 5. etasje mot naboer i sør og etasjen tillates med inntil 80 % av 
takflaten». 
 

 
Eldrerådet, Ringsaker kommune, brev 06.09.2021 

1. Stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å bygge boliger i et område hvor trafikkbelastningen  
er så stor. 

2. Eldrerådet er ikke sikker på om bildelingskonseptet vil være funksjonelt for den tiltenkte 
gruppen målgruppen (eldre beboere). Det bør vurderes flere parkeringsmuligheter. 

 
Kommentarer: 

1. Krysset Kongsvegen/Gammelgata er et trafikert kryss, men skiller seg ikke nevneverdig ut i 
forhold til andre steder i Brumunddal sentrum som er bebygd med boliger. Støykrav ivaretas. 

2. Den foreslåtte utbyggingen legger til rette for boliger for eldre i hus A, mens resterende 
boliger skal være for alle aldersgrupper. Alle beboerne har mulighet til å være en del av 
bildelingsordningen, og det er således ikke kun de eldre som kan benytte seg av dette 
tilbudet. Tanken med en bildelignsordning er at man skal ha tilgang på bil når man trenger 
det, men slippe å måtte vedlikeholde sin egen bil, noe mange eldre vil sette pris på. Det er 
også lagt til rette for at man kan ha egen bil med en egen parkeringsplass. 

 
 
Sameiet Kongsvegen 1 F-L (nærmeste nabo i sørøst), brev 03.09.2021 

1. Beboerne i sameiet er ikke imot at det bygges på nabotomta. Det er mye bråk og støy på 
kvelden og natten fra parkeringshuset på Mølla. 

2. Det er høyden som bekymrer, 1,6 meter over leilighetene i sameiet. Det skal riktignok være 4 
etasjer inn mot sameiet. Sameiet er usikre på hvor mye de kan påvirke høyden på 
utbyggingen. 

3. Vedlegger brev fra Din Eiendom 1 Utvikling AS (utbygger av Kongsvegen 1 F-L) som ble sendt 
inn i forbindelse med varsel om oppstart. Din Eiendom 1 Utvikling AS har samtykket til at 
brevet vedlegges. 

 
Kommentarer: 

1. Ny bebyggelse langs Gammelgata vil dempe støyforholdene for boligene i Kongsvegen 1 F-L. 
2. Det påpekes for ordens skyld at høydedifferansen mellom Kongsvegen 1 F-L og foreslått 

utbygging er på 1,5 meter. Innspillet tolkes dithen at sameiet gjerne skulle hatt bebyggelsen 
lavere enn det som er foreslått. Det fremheves at de nordligste boligene i sameiet har 
soveromsvinduer ut mot ny bebyggelse og dermed ikke mister utsikt fra oppholdsrom. Hvis 
foreslått bebyggelse hadde hatt samme høyde som sameiet ville man mistet omtrent like mye 
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utsikt som man gjør med den foreslåtte bebyggelsen. Ny bebyggelse påvirker ikke 
solforholdene for sameiet. Gårdsrom for planlagt bebyggelse er lagt ut mot sameiet for å 
skape rom mellom de to bebyggelsene. 

3. Brev fra Din Eiendom 1 Utvikling AS ble oppsummert og kommentert i forbindelse med varsel 
om oppstart og fremlagt ved 1. gangs behandling. Brevet kommer således ikke med nye 
opplysninger. 

 
 
 
 
 
Kort oppsummert – innspill til endring/forbedring av plan som tas med videre: 

- Følgende bestemmelse legges inn som rekkefølgebestemmelse: 
«Før tillatelse til tiltak tas opp til behandling skal overvannsplan som også inkluderer 
konsekvenser og ev. nødvendige tiltak på arealer utenfor planområdet behandles og 
godkjennes av Ringsaker kommune. Overvannsplan kan sendes inn sammen med søknad om 
tiltak». Likelydende tekst og bestemmelsen legges inn i kapittel 4.18  på side 40 i 
planbeskrivelsen. 

- Ordene «flom- og drenslinjer» i bestemmelse 3.4 endres til «flomveier». 
- Følgende bestemmelse legges inn som rekkefølgebestemmelse: 

«For tiltak som berører fylkesveien skal byggeplan/tiltak godkjennes av Innlandet 
fylkeskommune». 

- Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om avkjørsel og frisikt: 
«Avkjørsler som krysser fortau må ivareta siktforhold mot fortausarealene». 

- Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om annen veggrunn: 
«Kantparkering tillates kun innenfor SVG_1». 

- Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om annen veggrunn: 
«Søppelcontainere innenfor SVG_4 skal plasseres slik at tømmebil ikke hindrer sikt og 
fremkommelighet i veikrysset Gammelgata/Kongsvegen». 

- Følgende setning legges til for reguleringsbestemmelse om høyder: 
«Bygg A skal ha inntrukket 5. etasje mot naboer i sør og etasjen tillates med inntil 80 % av 
takflaten». 

- Følgende setning legges til på side 27 i planbeskrivelsen: 
«Det fastsettes i bestemmelser at bygg A skal ha inntrukket 5. etasje mot naboer i sør og 
etasjen tillates med inntil 80 % av takflaten». 



1 

RINGSAKER KOMMUNE 

Investeringsrapport 1. halvår 2021 
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Kommunestyret 20.10.2021 063/21 

Dokumenter: 
Oversikt over kommunens investeringsprosjekter Vedlegg 1 

Fakta/vurdering 
I samsvar med økonomireglementets § 11.3 legges det frem en oversikt over løpende 
investeringsprosjekter pr. 1.7.2021. Oversikten er ordnet slik at prosjektene ligger i stigende 
nummerrekkefølge.  

Totalt omfatter investeringsprosjektene disponible midler for 508,676 mill. kroner. Dette er 
summen av overførte bevilgninger fra 2020 og investeringsmidler som enten er bevilget 
gjennom budsjett 2021 eller i egne saker hittil i 2021.  

I investeringsoversikten fremgår avvik i 2021 (totalt disponibelt minus forventede utgifter) 
for hvert prosjekt. Avviket i sum for alle prosjektene er positivt med 253,112 mill. kroner for 
investeringsutgiftene. Hovedårsaken til avviket skyldes prosjekter som ikke er iverksatt eller 
har en forsinket oppstart i forhold til planen i opprinnelig budsjett.  

Endring av betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på skal ifølge 
økonomireglementets § 11.3 endres av kommunestyret før årsskiftet. Budsjetterte 
prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagte budsjettår reguleres og tas 
med i årsbudsjettet for kommende år i budsjettvedtaket, eller ved budsjettregulering. 
Investeringsprosjekter som går over flere budsjettår skal kun budsjetteres med den delen av 
utgiftene til prosjektene som en forventer blir brukt i løpet av året. Resterende del av 
utgiftene tas i de påfølgende års budsjetter, i takt med fremdriften i prosjektene. Dette 
innebærer at det må foretas en rebudsjettering dersom forsinkelser eller forsering av 
investeringsprosjekter påvirker kommunestyrets bevilgning. Tilsvarende gjelder for 
forventninger om utgiftsøkninger/-reduksjoner eller inntektsreduksjoner/-økninger. 
Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas 
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med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i en egen 
budsjettregulering. Rådmannen vil legge frem en egen sak om budsjettregulering av 
prosjekter før årsskiftet.  

Ved gjennomgang av investeringsprosjektene er det gjort en foreløpig vurdering av hvilke 
prosjekter som kan avsluttes. Avslutningen av investeringsprosjekter skjer i egne saker 
og/eller i forbindelse med tertialrapportene, med fremlegg av endelig prosjektregnskap som 
fastsatt i økonomireglementets § 6.2.8. I disse sakene redegjøres det nærmere for hvert 
enkelt prosjekt, samt årsak til mer-/mindreforbruk. Nedenfor redegjøres det foreløpig for 
prosjekter som skal avsluttes. 

Investeringsprosjekt 50312 Suppleringskjøp Visma Enterprise 
Det ble i k.sak 36/2019, Rapport 1. tertial 2019, bevilget kr 684.000 til suppleringskjøp fra 
Visma Enterprise som et ledd i digitaliseringen. Anskaffelsen er utført, og prosjektet kan 
avsluttes med et mindreforbruk på kr 74.457.  

Investeringsprosjekt 51032 Oppgradering av utelekeplass Fossen barnehage 
Det ble i k.sak 64/2020, Rapport 2. tertial 2020, bevilget kr 300.000 til oppgradering av 
utelekeplassen ved Fossen barnehage med finansiering fra enhetens disposisjonsfond. 
Prosjektet er ferdig, og kan avsluttes med et merforbruk på kr 53.683. Merforbruket dekkes 
av enhetens disposisjonsfond. 

Investeringsprosjekt 51194 Auditorium Furnes ungdomsskole 
Det ble i k.sak 35/2020, Rapport 1. tertial 2020, bevilget kr 800.000 til ombygging av skolens 
gamle datarom til et auditorium med 60 plasser med finansiering fra enhetens 
disposisjonsfond. Prosjektet er ferdig, og kan avsluttes med et merforbruk på kr 255.808. 
Merforbruket dekkes av enhetens disposisjonsfond.  

Investeringsprosjekt 51195 Amfi og parkering Hempa skole 
Det ble i k.sak 64/2020, Rapport 2. tertial 2020, bevilget kr 355.000 til amfi og parkering på 
nordsiden av administrasjonsbygget ved Hempa skole med finansiering fra enhetens 
driftsbudsjett. Prosjektet er ferdigstilt, og kan avsluttes med et merforbruk på kr 2.840. 
Merforbruket dekkes av enhetens disposisjonsfond.  

Investeringsprosjekt 51196 Asfaltering Fagerlund skole 
Det ble i k.sak 77/2020, Budsjettregulering av investeringsprosjekter, bevilget kr 372.000 til 
asfaltering ved Fagerlund skole. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et 
mindreforbruk på kr 507.  

Investeringsprosjekt 51197 Ombygging personal-/møterom Kirkekretsen 
Det ble i k.sak 42/2021, Rapport 1. tertial 2021, bevilget kr 147.000 til ombygging av 
personal- og møterom ved Kirkekretsen skole med finansiering fra enhetens 
disposisjonsfond. Prosjektet er ferdig, og kan avsluttes med et merforbruk på kr 48.967. 
Merforbruket dekkes over skolens driftsbudsjett.  

Investeringsprosjekt 54831 Tankbil Nes 
Det ble i k.sak 35/2020, Rapport 1. tertial 2020, bevilget 1,4 mill. kroner til kjøp av tankbil for 
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Nes brannstasjon med finansiering fra enhetens driftsbudsjett og restbevilgning fra prosjekt 
54827 Kjøretøy brann. Bilen er anskaffet og prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på 
kr 28.457.  

Investeringsprosjekt 54832 Feierbil 2021 
Det ble i delegert økonomisak 18/2021 bevilget kr 463.000 til innkjøp av feierbil i 2021 med 
finansiering fra enhetens driftsbudsjett. Bilen er anskaffet og prosjektet kan avsluttes med et 
mindreforbruk på kr 82.648.  

Investeringsprosjekt 55804 Kjøp av tjenestebil 2021 
I delegert økonomisak 129/2021 ble det bevilget kr 287.000 til kjøp av tjenestebil for å 
ivareta renhold av offentlige toaletter i kommunen med finansiering fra enhetens 
driftsbudsjett. Bilen er anskaffet og prosjektet kan avsluttes i balanse. 

Investeringsprosjekt 60453 Ombygging Moelv videregående skole 
I budsjett 2020 ble det bevilget 14 mill. kroner til ombygging av de gamle lokalene til den 
nedlagte videregående skolen i Moelv for å øke kapasiteten ved Moelv skole. Prosjektet er 
er ferdig, og kan avsluttes med et merforbruk på kr 1.827.707.  

Investeringsprosjekt 61216 Kjøp av biler driftsavdelingen 2020 
Driftsavdelingen ved Bygg og eiendom har anskaffet en bil til kr 220.000. Bilen skal 
finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet. Prosjektet kan avsluttes.  

Investeringsprosjekt 70127 Flomsikring – elveforebygning del 2 
I budsjettene 2015-2018 ble det totalt bevilget 51 mill. kroner til flomsikring av Brumunda 
fra Sveum til jernbanen. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et merforbruk på kr 
4.144.663. Merforbruket skyldes økonomiske krav fra entreprenør på tilleggsbetaling for 
vannhåndtering. Kommunen avslo kravet og vant fram i Tingretten, men tapte saken i 
Lagmannsretten. Saken slapp ikke gjennom hos Høyesterett, og entreprenør har dermed fått 
utbetalt sitt krav.  

Investeringsprosjekt 70183 Strandlinje ved Mjøsparken 
I budsjett 2019 ble det bevilget 9 mill. kroner for opprustning av strandlinjen mellom 
pumpehusene og bystranda. Prosjektet er ferdig og kan avsluttes med et mindreforbruk på 
kr 151.  

Investeringsprosjekt 70194 Mjøsparken område Odden – pumpehusene 
Det ble i budsjettene 2019-2020 bevilget til sammen 27 mill. kroner til opprustning av 
pumpehusene ved Odden for å utvikle Mjøsparken som et attraktivt friluftsområdet. 
Prosjektet er ferdig, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 19.149.  

Investeringsprosjekt 70202 Avfallsløsning Brumunddal sentrum 
Det ble i k.sak 35/2020, Rapport 1. tertial 2020, bevilget kr 500.000 til å bygge om den 
nedgravde renovasjonsløsningen ved torget i Brumunddal siden den ikke tilfredsstilte 
kravene til renovasjon i området. I tillegg måtte kapasiteten økes. Prosjektet er ferdig, og 
kan avsluttes med et merforbruk på kr 421.605. 
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Investeringsprosjekt 73031 Lille Almerud II 
Det ble bevilget 6,55 mill. kroner til videre utbygging av tomter ved Lille Almerud i budsjett 
2011. Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 30.330 og kan avsluttes.  

Investeringsprosjekt 73032 Lille Almerud III 
Det ble bevilget totalt 7,8 mill. kroner i budsjettene 2016-2019 til videre utbygging av tomter 
ved Lille Almerud. Utbyggingen er sluttført med et mindreforbruk på kr 112.627 og 
prosjektet kan avsluttes. 

Investeringsprosjekt 74032 Sanering Krokstadvegen 
Det ble i budsjettene 2015-2016 bevilget til sammen 16,09 mill. kroner for å styrke 
vannforsyning til Nydalen. Prosjektet er sluttført i henhold til planen, med unntak av en 
strekning mot Olrud-krysset, som er utsatt inntil videre. Prosjektet avsluttes med et 
mindreforbruk på kr 4.241.700. 

Investeringsprosjekt 80022 Riving av bygg Strandvegen 1 
Det ble bevilget kr 376.000 i k.sak 67/2019, Rapport 2. tertial 2019, til riving av bygg i 
Strandvegen 1. Rivingen er sluttført med et merforbruk på kr 661.277 og prosjektet kan 
avsluttes.  

Forslag til vedtak: 
Investeringsrapport for 1. halvår 2021 tas til orientering. 

Rådmannen i Ringsaker, 17.9.2021 

Jørn Strand 

Rita Hidemstrædet 
Økonomisjef 

Espen Hvalby 
Assisterende rådmann 
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29.09.2021 Formannskapet

Votering: 
Enstemmig vedtatt som innstilt. 

FSK - 083/21: 
Innstilling til kommunestyret: 
Investeringsrapport for 1. halvår 2021 tas til orientering. 



Prosjekt   Overført til 2021
 Budsjett inkl. 

endring
Prognose 

31.12.2021
Avvik

 31.12.2021
Kommentar

50203 Nødstrømsløsning beredskap 329 229,50 0 0 329 230 Flerårig prosjekt.
50300 Innkjøp av IKT-utstyr -79 819,64 3 086 000 1 000 000 2 006 180 Flerårig prosjekt.
50301 IKT-utstyr felles 542 991,00 1 000 000 1 000 000 542 991 Flerårig prosjekt.
50303 Større tomtearelaer 3 576,00 3 241 000 0 3 244 576 Flerårig prosjekt.
50304 Mindre tomtearealer -433 315,65 0 50 000 -483 316 Flerårig prosjekt. 
50305 Egenkapitalinnskudd KLP 309,00 7 087 000 5 615 810 1 471 499 Flerårig prosjekt. 
50310 Brannpålegg Kommunebygget 933,33 1 317 000 232 000 1 085 933 Flerårig prosjekt. 
50312 Suppleringskjøp Visma Entreprise 1 457,00 73 000 0 74 457 Ferdig og kan avsluttes.
51032 Oppgradering av utelekeplass Fossen barnehage 0,00 300 000 353 683 -53 683 Ferdig og kan avsluttes.
51194 Auditorium Furnes ungdomsskole 2 181,57 0 257 990 -255 808 Ferdig og kan avsluttes.
51195 Amfi og parkering Hempa skole -2 840,00 0 0 -2 840 Ferdig og kan avsluttes.
51196 Asfaltering Fagerlund skole 507,00 0 0 507 Ferdig og kan avsluttes.
51197 Ombygging personal-/møterom Kirkekretsen 0,00 147 000 195 967 -48 967 Ferdig og kan avsluttes.
51198 Flerbruksrom/treningsrom Furnes usk 0,00 250 000 250 000 0 Ferdigstilles i 2021.
52000 Kjøp av buss dagaktiviteten 0,00 795 000 795 000 0 Ferdigstilles i 2021.
53604 Produksjonsutstyr 71 717,12 1 047 000 1 118 717 0 Flerårig prosjekt.
53703 Inventar og utstyr pleie og omsorg 1 623 154,07 1 750 000 2 335 000 1 038 154 Flerårig prosjekt.
53704 Kjøp av biler PLO 0,00 300 000 0 300 000 Flerårig prosjekt.
54006 Kjøp av biler 0,00 300 000 299 000 1 000 Flerårig prosjekt.
54007 IKT-anskaffelser 2021 0,00 341 000 341 000 0 Ferdigstilles i 2021.
54416 Uteområde Prøysenhuset 131 731,76 0 131 732 0 Ferdigstilles i 2021.
54417 Teateramfi Kusvea 0,00 2 400 000 0 2 400 000 Flerårig prosjekt. 
54418 Adgangskontroll idrettshaller og kulturhus 0,00 552 000 552 000 0 Ferdigstilles i 2021.
54829 Tankbil 2021 0,00 1 500 000 0 1 500 000 Anskaffes i 2022.
54831 Tankbil Nes -29 658,75 1 400 000 1 398 798 -28 457 Ferdig og kan avsluttes.
54832 Feierbil 2021 0,00 463 000 380 352 82 648 Ferdig og kan avsluttes.
55804 Kjøp av tjenestebil 2021 287 000 287 000 0 Ferdig og kan avsluttes.
60007 Større rehabiliteringsarbeid/utbedring kom bygg 10 089,40 1 000 000 1 010 089 0 Flerårig prosjekt.
60010 ENØK 388 283,30 1 096 000 1 484 283 0 Flerårig prosjekt. 
60431 Stavsberg skole og stor flerbrukshall 6 205 588,03 5 027 000 10 609 588 623 000 Ferdigstilles i 2022.
60441 Moelvhallen - svømmebasseng og flerbrukshall 665 341,72 0 9 100 656 242 Ferdigstilles i 2022.
60442 Utbedring lekeapparater 214,00 445 000 445 214 0 Flerårig prosjekt.
60446 Opprustning miljørettet helsevern 315 931,02 5 000 000 5 287 334 28 597 Flerårig prosjekt
60453 Ombygging Moelv videregående skole -1 827 706,66 0 0 -1 827 707 Ferdig og kan avsluttes.
60455 Riving av basseng og bygging av ballbinge Brøttum skole 200 370,00 6 740 000 8 058 000 -1 117 630 Ferdigstilles i 2021.
60456 Uteområde Brøttum skole -302 884,37 19 229 000 19 461 606 -535 490 Flerårig prosjekt. 
60635 Diverse utbedringer barnehager 1 284,28 815 000 816 284 0 Flerårig prosjekt.



60636 Barnehagetilbud Moelv 0 548 166 -548 166 Flerårig prosjekt.
60715 Branntiltak 342 131,67 10 000 352 132 0 Fleråig prosjekt.
60750 Investeringer VO 40 ufordelt 131,96 771 000 771 132 0 Flerårig prosjekt.
60805 Nytt sykehjem i Moelv 2 090 352,72 26 084 000 10 797 948 17 376 405 Flerårig prosjekt. 
60806 Utbedring av 26 postkjøkken 917,44 2 321 000 2 321 917 0 Fleråig prosjekt.
60916 Utbedring/oppgradering av sykehjem 1 198,86 1 015 000 1 016 199 0 Fleråig prosjekt.
60918 Oppgradering av Nes helsesenter 181 917,76 4 989 000 2 538 310 2 632 608 Ferdigstilles i 2021.
61128 Utendørs kulturarenaer -2 338 756,10 3 025 000 686 244 0 Flerårig prosjekt.
61135 Prøysenutstilling/formidling 348 646,28 0 733 438 -384 792 Flerårig prosjekt.
61142 Moelv kulturhus, trinn 2 3 600 878,33 1 527 000 92 298 5 035 580 Ferdigstilles i 2021.
61208 Bygging/kjøp av boliger til flyktninger, vanskeligstilte m.m. 2 096 389,22 5 000 000 0 7 096 389 Flerårig prosjekt.
61211 Rehabilitering av tak 387 880,19 5 994 000 6 381 880 0 Flerårig prosjekt.
61214 Brannskade Kirkevegen 17A -546 049,50 0 0 -546 050 Forsikringsoppgjør. 
61215 Brannskade Storgata 31 (Kilde) -540 402,57 0 732 725 -1 273 128 Forsikringsoppgjør. 
61216 Kjøp av biler driftsavdelingen 2020 -220 000,00 0 0 -220 000 Ferdig og kan avsluttes.
61217 Kjøp av biler 2021 0,00 1 275 000 1 275 000 0 Ferdigstilles i 2021.
70062 Gang-/sykkelveg Sjusjøen -5 781 730,89 0 0 -5 781 731 Flerårig prosjekt.
70108 Rehabilitering grøntanlegg -70 247,83 500 000 500 000 -70 248 Flerårig prosjekt.
70109 Gatelys - styring/ENØK 53 840,41 1 646 000 900 000 799 840 Flerårig prosjekt.
70112 Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder -4 882,46 0 0 -4 882 Flerårig prosjekt.
70114 Parkering i Brumunddal og Moelv 249 674,59 22 295 000 6 000 000 16 544 675 Flerårig prosjekt.
70115 Gang- og sykkelveg Fagerlundv. 51 - Fremstadv. -148 210,80 0 0 -148 211 Flerårig prosjekt.
70127 Flomsikring - elveforebygning del 2 -4 144 663,30 0 0 -4 144 663 Ferdig og kan avsluttes.
70129 Gatelys i kommunale boligfelt -1 029 684,51 1 310 000 367 000 -86 685 Flerårig prosjekt.
70130 Erstatning grunn/gjerde 28 191,36 1 662 000 50 000 1 640 191 Flerårig prosjekt.
70131 Utskifting av gatelysmaster 251 329,31 566 000 300 000 517 329 Flerårig prosjekt.
70132 Asfaltering grusveger 766,69 125 000 125 767 0 Flerårig prosjekt.
70133 Trafikksikkerhet 133 205,60 5 524 000 3 000 000 2 657 206 Flerårig prosjekt.
70134 Estetisk opprusting -18 066,83 711 000 700 000 -7 067 Flerårig prosjekt.
70135 Transportmidler - veg 296,75 142 000 145 000 -2 703 Flerårig prosjekt.
70136 Maskiner - veg -33 726,00 0 337 500 -371 226 Flerårig prosjekt.
70137 Utstyr/maskiner park 410,01 479 000 479 410 0 Flerårig prosjekt.
70138 Utbedring av kommunale veger 402 269,30 2 084 000 2 000 000 486 269 Flerårig prosjekt.
70140 Utbyggingsavtaler -780 662,55 0 286 000 -1 066 663 Flerårig prosjekt.
70143 Sentrumstiltak -108 612,82 896 000 787 387 0 Flerårig prosjekt. 
70144 Utsmykning/belysning/skilting 976 751,99 1 000 000 1 976 752 0 Flerårig prosjekt.
70147 Lekeplasser/grøntareal-boligprosj./boligomr. 918 977,91 0 918 978 0 Flerårig prosjekt.
70149 Transportmidler park 128 733,00 500 000 618 365 10 368 Flerårig prosjekt.
70151 Infrastruktur veg/VA/strøm Strandsaga -48 987,84 0 0 -48 988 Flerårig prosjekt.



70153 Garveriparken, Moelv 7 524,49 3 800 000 500 000 3 307 524 Flerårig prosjekt.
70158 Turveg langs Brumundda 54 780,46 0 62 601 -7 821 Flerårig prosjekt.
70163 Parker i Brumunddal og Moelv 871 130,88 2 705 000 3 500 000 76 131 Flerårig prosjekt.
70164 Tilrettelegging Øverkvern 278 914,56 6 890 000 0 7 168 915 Flerårig prosjekt. 
70167 Rehabilitere bruer 400 000,00 1 600 000 0 2 000 000 Flerårig prosjekt. 
70171 Sykkelvegtiltak Brumunddal 427 425,03 0 4 000 423 425 Flerårig prosjekt.
70172 Flomsikring elveforebygging del 3 -584 239,09 0 0 -584 239 Flerårig prosjekt. 
70173 Elvepromenaden del 4 -990 686,88 0 0 -990 687 Flerårig prosjekt.
70175 Aktivitetsområder barn/ungdom/eldre 650 698,56 13 000 663 699 0 Flerårig prosjekt.
70176 Oppfølging habitatstiltak -2 109,15 850 000 90 000 757 891 Flerårig prosjekt.
70179 Veg til nytt boligområde Kval 283 826,99 1 019 000 1 150 000 152 827 Flerårig prosjekt.
70180 Maskiner/utstyr - parkvesen -457 107,58 0 0 -457 108 Flerårig prosjekt.
70183 Strandlinje ved Mjøsparken 151,18 0 0 151 Ferdig og kan avsluttes.
70188 Reetablere båthavn Brumunddal -911 327,84 1 760 000 848 672 0 Flerårig prosjekt.
70189 Veg Pellerviken 1 405 744,30 222 000 30 000 1 597 744 Flerårig prosjekt.
70193 Bru ved Strand unikorn 404 951,50 99 000 300 000 203 952 Flerårig prosjekt.
70194 Mjøsparken område Odden - pumpehusene 1 386 149,41 33 000 1 400 000 19 149 Ferdig og kan avsluttes.
70198 Store Amfi 0,00 4 000 000 2 000 000 2 000 000 Flerårig prosjekt.
70199 Skibladnerbrygga Moelv 0,00 3 000 000 500 000 2 500 000 Flerårig prosjekt.
70200 Adkomst til Mjøsparken med turveger og ny bru ved Stela -2 812 444,53 14 641 000 10 100 000 1 728 555 Flerårig prosjekt.
70201 Miljøgata Nils Amblisveg og fortau i Strandvegen 111 036,00 41 700 000 0 41 811 036 Flerårig prosjekt. 
70202 Avfallsløsning Brumunddal sentrum -421 604,51 0 0 -421 605 Ferdig og kan avsluttes.
70203 Flomsikring og elvepromenade - Strandvegen 0,00 2 000 000 0 2 000 000 Flerårig prosjekt.
70204 NVDB - objektregistrering 0,00 400 000 0 400 000 Flerårig prosjekt.
70205 Oppdimensjonering stikkrenner 0,00 400 000 0 400 000 Flerårig prosjekt.
70208 Toalett Boligvika 0,00 700 000 10 000 690 000 Fleråig prosjekt.
73031 Lille Almerud II -30 329,76 0 0 -30 330 Ferdig og kan avsluttes.
73032 Lille Almerud III 112 626,78 0 0 112 627 Ferdig og kan avsluttes.
73033 Pellerviken -499 127,74 0 0 -499 128 Flerårig prosjekt.
73051 Næringsområder 672 265,62 500 000 1 210 000 -37 734 Flerårig prosjekt.
73052 Tomteutvikling ufordelt 276 562,00 850 000 900 000 226 562 Flerårig prosjekt.
73056 Kval 4 473 557,87 1 860 000 120 000 2 213 558 Flerårig prosjekt.
73057 Frambakklia 926,71 1 857 000 0 1 857 927 Flerårig prosjekt.
73058 Næringsområde Rudshøgda E21 44 392,20 2 972 000 3 016 392 0 Flerårig prosjekt.
73061 Pellerviken Nord -243 383,81 1 300 000 1 000 000 56 616 Flerårig prosjekt.
74004 Transportmidler - vann/avløp -406 906,42 858 000 450 000 1 094 Flerårig prosjekt.
74005 Sanering vannledninger -2 657 225,06 85 312 000 29 000 000 53 654 775 Flerårig prosjekt.
74006 Rehabilitere styring trykkøkere/pls 382 270,80 932 000 1 300 000 14 271 Flerårig prosjekt.
74007 Vannbehandling -451 247,94 591 000 139 752 0 Flerårig prosjekt.



74008 Sanering Skarpsno I 1 000 849,21 10 661 000 10 000 000 1 661 849 Flerårig prosjekt.
74009 Rehabilitere maskin/bygg 1 248 683,50 5 029 000 3 000 000 3 277 684 Flerårig prosjekt.
74012 VA-avtale Sjusjøen -3 315 708,41 0 700 000 -4 015 708 Flerårig prosjekt.
74013 VA Sjusjøen-Moelv -158,75 0 0 -159 Flerårig prosjekt.
74020 Utbyggingsavtaler 360 279,42 4 296 000 0 4 656 279 Flerårig prosjekt.
74022 Trykkøker Åsen -842 392,49 0 155 000 -997 392 Flerårig prosjekt.
74023 Lismarka vann og avløp, forprosjekt 179 521,40 1 949 000 1 502 000 626 521 Flerårig prosjekt.
74027 Større maskiner - vann/avløp -292 560,80 1 176 000 890 000 -6 561 Flerårig prosjekt.
74028 Utstyr og lette maskiner - vann/avløp 200 949,60 570 000 770 950 0 Flerårig prosjekt.
74031 Rehabilitere trykkøker 148 815,97 1 772 000 500 000 1 420 816 Flerårig prosjekt.
74032 Sanering Krokstadvegen 4 241 700,28 0 0 4 241 700 Ferdig og kan avsluttes.
74033 Prisjustering fjellet bygdekostnader -80 317,60 0 0 -80 318 Flerårig prosjekt.
74035 Prisjustering VA-avtale fjellet 1 774 208,68 0 0 1 774 209 Flerårig prosjekt.
74040 Rehabilitere styring pumpestasjoner 375 224,65 2 271 000 0 2 646 225 Flerårig prosjekt.
74041 Rehabilitering pumpestasjoner 428 364,46 5 571 000 1 500 000 4 499 364 Flerårig prosjekt.
74042 Enøk/renseprosess 760,81 1 347 000 0 1 347 761 Flerårig prosjekt.
74055 Næringsområder Brumunddal sør/vest 1 771 213,86 1 993 000 0 3 764 214 Flerårig prosjekt.
74057 Rudshøgda TØ -197 585,43 9 002 000 5 800 000 3 004 415 Flerårig prosjekt.
74058 Inntaksledning Moelv vannverk 361 633,54 0 50 000 311 634 Flerårig prosjekt.
74059 Råvannspumpestasjon Moelv 506 298,83 0 475 000 31 299 Flerårig prosjekt.
74060 Moelv vannverk 1 648 072,12 2 248 000 -307 570 4 203 642 Flerårig prosjekt.
74061 Ledningsanlegg Moelv vannverk 799 766,75 3 265 000 300 4 064 467 Flerårig prosjekt.
74066 VA-avtale Sjusjøen-Moelv, fase 2 - Mesnali vannverk 1 516 823,44 10 009 000 500 000 11 025 823 Flerårig prosjekt.
74067 Vannledning Næra, TØ -138 398,52 0 0 -138 399 Ferdigstilles i 2021.
74068 Sanering Moelv - Rudshøgda 173 069,08 25 576 000 13 000 000 12 749 069 Flerårig prosjekt.
74076 Trykkøker Olasvea -182 761,34 0 0 -182 761 Ferdigstilles i 2021.
74077 Inntaksledning Mesnali vannverk 0,00 800 000 0 800 000 Flerårig prosjekt.
74078 Råvannspumpestasjon Mesnali vannverk 0,00 1 700 000 0 1 700 000 Flerårig prosjekt.
74079 Vannledning Mesnali vannverk - hovednett 0,00 900 000 0 900 000 Flerårig prosjekt.
74080 Fløithølen og Mesnali trykkøker -2 479 886,22 0 5 200 -2 485 086 Flerårig prosjekt.
74081 Skarpsno trykkøker -207 083,52 4 097 000 1 750 000 2 139 916 Flerårig prosjekt.
74082 VA kryssinger som følge av ny E6 -73 577,79 23 574 000 20 000 000 3 500 422 Flerårig prosjekt.
74083 Sanering Mjøssenteret 0,00 9 000 000 9 000 000 0 Flerårig prosjekt.
74084 Sanering Skarpsno 0,00 4 000 000 3 000 000 1 000 000 Flerårig prosjekt.
74085 VA til nytt boligområde Kval -703 162,62 2 356 000 750 000 902 837 Flerårig prosjekt.
74086 Sjøledning Pellerviken - Botsenden 0,00 11 000 000 0 11 000 000 Flerårig prosjekt.
74088 VA E21 Rudshøgda 99 916,80 724 000 800 000 23 917 Flerårig prosjekt.
74089 Pumpestasjon Hagavika -1 468 831,80 0 0 -1 468 832 Ferdigstilles i 2021.
74091 Hemma TØ -2 259 254,51 0 0 -2 259 255 Ferdigstilles i 2021.



74092 Tandeskogen avfallsdeponi 268 649,50 0 0 268 650 Flerårig prosjekt.
74093 Sikring av anlegg -14 075,22 890 000 913 000 -37 075 Flerårig prosjekt.
74094 Næroset trykkøker -1 972 848,44 10 000 000 7 000 000 1 027 152 Flerårig prosjekt.
74095 Sanering Brandbutajet - Moelv -70 607,20 300 000 0 229 393 Flerårig prosjekt.
74097 Flomsikring av Narud vannverk 0,00 3 000 000 0 3 000 000 Flerårig prosjekt.
74100 Pellerviken avløpspumpestasjon 0,00 6 000 000 0 6 000 000 Flerårig prosjekt.
74101 Luktreduksjon - Sjusjøledningen - Nutrinox 0,00 300 000 0 300 000 Flerårig prosjekt.
80022 Riving av bygg Strandvegen 1 -661 276,75 0 0 -661 277 Ferdig og kan avsluttes.
80052 Rehabilitering av kirkene 0,00 4 500 000 4 500 000 0 Flerårig prosjekt.
80060 Slukkeanlegg Ringsaker kirke 0,00 1 500 000 1 500 000 0 Ferdigstilles i 2021.
SUM 3 324 404 505 352 000 255 564 091,26 253 112 312,78
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