Tankesmier – for ungdommen
Visste du at etter mange år med fraflytting er mange av Ringsakers bygder i ferd med å avfolkes?
Det er lite attraktivt for ungdom å etablere seg i bygder der skoler legges ned, folketallet synker og
næringsgrunnlaget svikter? Dette vil vi i Ringsaklista gjøre noe med – men da må vi ha politisk flertall.
Og det mangler ikke penger – vi har de ressursene som skal til - det mangler bare målbevisst politisk
arbeid – og det ville skape ny vekst og nye inntekter.
Derfor vil vi i Ringsaklista arrangere tankesmier i alle skolekretser i løpet av neste 4 års periode.
Hva er ei tankesmie? Også kalt plansmie?
Det er ei ukes prosess i en krets om gangen - for å utføre lokal stedsutvikling og planlegging av
framtida nettopp der- med nettopp de forutsetninger man har der.
Deltagere er fagfolk i kommunen, utbyggere, politikere, frivillige, alle organisasjoner i kretsen,
beboere, grunneiere, næringsdrivende og evt. andre interessegrupper – unge og eldre.
Fordelen med ei slik tankesmie vil være at ting løser seg over bordet veldig smidig istedenfor i verste
fall lange prosesser med rettsaker i reguleringssaker for små detaljer det går prestisje i.
Prosessen hindrer også at f. eks utbyggere, veivesen, en stor grunneier eller andre får for stor
innflytelse og at uformelle samtaler får for stort gjennomslag. Prosessen blir åpen og effektiv.
Tankesmie er noe mer enn en idedugnad eller et folkemøte – det er mer forpliktende og fører til
raskere gjennomføring av reguleringsplaner. Slike prosesser er mye brukt i England og USA, men også
i Norge.
( Se f. eks ref. i Kommunal Rapport feb. 2011 – der plansmie er omtalt og benyttet i Rakkestad –
Gjerdrum, Drangedal, Nittedal, Åfjord m.fl.)
Hva kan så oppnås i en slik plansmie?
Man kan planlegge et sentrum i bygda som blir mer samlende og som har ungdomshus – frivillighet –
butikk – skole – barnehage – eldresenter – eldreboliger – leiligheter – møteplasser m.m. i en mer
gjennomført plan for hvordan det skal bli. Med en slik plan vil man etter hvert kunne nå den.
Man kan planlegge hvor fremtidige hus skal ligge – som fortetting av gammel bebyggelse –
ombygging av låver til moderne leiligheter – eller som nye boligfelt med vår tids krav til utsikt og
landlighet .
Man kan planlegge å forsterke gardstun med husklynger som f. eks på Vestlandet - ( og dermed slåss
med fylkesmannen – og det må vi skal Ringsakers bygder overleve ).
Man får med en slik tankesmie en mer åpen og effektiv prosess - flere ser ting samlet – og ikke bare
sitt eget tunell syn for egen eiendom og interesse.
Man kan for litt større steder sørge for at livet forblir i sentrum og ikke flyttes til kjøpesenter utenfor
– langs en evt. ny vei. Om 30 år kommer kanskje enda en ny vei – og hvor blir det av sentrum da?

Det må derfor inn mer fag og mer langsiktighet. I Norge har vi hatt altfor mye plass. Se på hvordan
man planlegger i Frankrike? Det holder nesten å se på tv-sendingene fra Tour de France….da skjønner
man at her har noen tenkt stedsutvikling i hundrevis av år….for ingen må tro at det blir slik av seg
selv.
Gjenoppdag elva og vassdraget i bygda di – og gjør noe ut av den med en kultursti langs den ?
Ta konsekvensen av framtidsplaner for vei og jernbane – og legg til rette for boligutvikling som gir
gangavstand til det? (Gjelder mest Br. dal og Moelv.)
Det er meningsløst at bygdene i Ringsaker fraflyttes – hus legges øde – jorder legges brakk og
kulturlandskapet gror igjen. I et klima og miljøperspektiv blir dette enda mer meningsløst.
Vi i Ringsaklista ønsker å fremskynde løsninger for boform og bolyst på bygdene som gjør at vi tar
bygdene tilbake og gir dem nytt liv. Det er meningsløst at bl. a. bygdene på Nes på Hedmarken vil bli
avfolket de neste 50 årene – for det er det som skjer nå !
Vi i Ringsaklista har de siste 4 årene slåss for dette og vunnet og tapt saker som går på fradeling – nye
hus – kjøpesenter – frivillighetens bevilgninger – stabil skolestruktur m.m. Dette henger sammen. Vi
ønsker å gå lenger enn dette. Vi ønsker at administrasjonen og folket sammen tar tak i
lokalsamfunnet sitt og selv bestemmer hvordan vi skal se ut i framtida. Det kan vi klare – men da må
vi få slippe til – vi i Ringsaklista og andre som vil noe med bygdene i Ringsaker. Da må politikerne og
kommunen gå foran og drive gjennom disse tankesmiene…til beste for ungdommen som skal ta over
dette i neste generasjon.
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