NÆROSET – AV – eller UT - VIKLING??
Næroset har de 10 siste årene norgesrekord i entusiasme for egen bygd. Noe har vært galskap
– noe har vært humor og noe har vært forbilledlig innsats fra et lite bygdesamfunn - registrert
utover landets grenser. Bygda fremstår mer og mer som et smykke langs veien til Sjusjøen
med all frivillighetsinnsats bak. Det hele startet med å redde skolen – kanskje i forbindelse
med budsjettkutt?? Men holder regnestykkene til kommunen??
Ovenfor Næroset ligger landets største hytteområde Sjusjøen med sine 5-6000 hytter. Dette
området satser man nå historisk på vedr. næringsutvikling med ny VA-ledning og nye
tomtefelt i historisk størrelsesorden…hundrevis med tomter hos hver av de 3 store
grunneierne / almenningene er på beddingen. Mange hundre mill. i året i næringsutvikling.
Dette er et prioritert satsningsområde i Ringsaker kommunes næringsplan. Bygdene nedenfor
er leverandører av arbeidskraft og alle typer service i fjellet …de må utvikles samtidig?
Bygdesamfunnene i nordre Ringsaker er kulturer som er blitt til over flere hundre år….med
dugnadsinnsats i særklasse. Mesnali – Lismaska – Åsmarka – Næroset. ( Brøttum har skole
under bygging og Ring har Montessoriskole).
Disse 6 bygdesamfunnene har vist overlevelsesevne utover enhver rimelig forventning og har
fortjent å bygges videre på. Særlig når den overordnede visjonen i kommunen går på nettopp
vekst, utvikling og befolkningsvekst i hele kommunen og satsing på Sjusjøen.?
DA må man ha skole…skal det bli noe mer vekst i Næroset må man ha skole.
NÅ – for første gang er det klart et boligfelt for ca 30 tomter i sentrum. NÅ – for første gang
er det byggeplaner for et nytt KIWI – som er en suksess – selvsagt også pga god service og
Sjusjøtrafikken. Hva skal disse 2 aktørene gjøre om man ikke har skole i Næroset??
Når kommunen vurderer kostnadskutt – er det langsiktige eller kortsiktige
kostnadsvurderinger? Kortsiktige kutt kan være drepen på sikt.
Når man skal vurdere kostnader vedr. en skolenedlegging må man ta hensyn til følgende
faktorer:
1.
Administrasjonskostnader og lærerkostnader. Men det blir flere elever pr lærer ved å
flytte elever til andre skoler? Hva skjer med kvaliteten da…går den ned – eller behersker den
nye skolen større klasser? ( Innsparing ca -1,5 mill)
2.
Investeringskostnader. Må også vurderes langsiktig. Legger man ned 80 plasser ett
sted – vil selvsagt over tid investeringskostnadene måtte betjens på ny skole. Investering og
vedlikeholdskostnader må tas inn. ( Investering skole er ca 400.000 pr elev…kapitalkost 5%?
= 20.000 pr elev x 80 = ( ca 1,6 mill. )
3.
Transport av elever?? Må tas med i regnestykket. For å være nøyaktig så må mertransport tas med i regnestykket. Det er store beløp? ( 0,5 – 1 mill. pr år.. )
4.
Kvalitet av tiden for eleven ved å bli transportert? Helsebelastning? 2 ganger en
halvtime på bussen er over 200 timer med transporttid i året. For en voksen vil det bety 1,5
månedverk i tid? Ville noen voksne godtatt det uten videre? ( Man beregner ikke barns tid og
livskvalitet - hevdes det??)
5.
Trygghet i nærmiljøet – samholdet og ”barnepikene i nabolaget” – der alle i
nærmiljøet har oversikt over hvert barns sikkerhet. ( Har dette noen verdi…??)
6.
Flytt skolen – og man flytter skolens kveldsaktivitet med frivillighet og foreningsliv.
Foreldrene blir sjåfører til et sted utenfor bygda?? Hvor kommer kalkylen for kvalitetstid for
foreldrene – samfunnsslitasje på materiell og klima ved den unødige transporten av småbarn?
( Hvert barn 40 km i uka x 46 uker x 3 kr/km x 80 barn = 440.000 i året i bilutgifter – tid i
tillegg.)

7.
Befolkningsvekst? Hva skjer med ei bygd der skolen flyttes ut? Landsforeningen for
fådelt skole (LUFS) har svar på dette – så de som vil ha tall kan bare kontakte dem?? Hva da
med vekstmålet som er basert på flere innbyggere og dermed økte skatteinntekter til
kommunen.?
( Hver innbygger bringer ca 30.000 i året i frie inntekter uansett alder….10 innbyggere
300.000 hvert år….100 innbyggere 3 mill. hvert år. Forutsatt at de flytter ut av kommunen
selvsagt. Utgiftene med innbyggerne skal trekkes fra…..men det blir en god netto…derfor er
det en kamp om innbyggerne i Norge.!! Mange kommuner har forståt det.)
Skolenedlegging – oppimot vekst?? Det hele rakner – fullstendig i forhold til vekstvisjonen –
og rakner fullstendig i forhold til hovedmålet til kommunen – nemlig befolkningsvekst.
LA FAGERNES SKOLE OVERLEVE – SKANDALØST DÅRLIG VEDLIKEHOLD I
ÅREVIS ER GRUNNEN TIL DAGENS TILSTAND. NÅ MÅ ALLE PARTIER VISE
SUNN FORNUFT OG IKKE LEGGE NED NÆROSET SKOLE I EN BUDSJETTRUNDE.
DET VIL I TILFELLE VÆRE NORGESREKORD I UBARMHJERTIG
SKOLENEDLEGGING.
I TILLEGG VIL DET VÆRE ULØNNSOM LANGSIKTIG ØKONOMISK POLITIKK.
Dessuten er det julekvelden i Ringsakes nærområde om dagen: Nå kommer IKEA,
Prøysenhus, Sykehus, 4-feltE6 innen 3-4 år?, Intercity innen 2023? Etterspørsel etter
tomter og skoler kommer. Tenk langsiktig! Tenk utvikling også i praksis!
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