Hvorfor leie skole, hvis det er billigere å eie?.
Tema Fagernes skole: Vi er velig glad for innstillingen om rehabilitering av gymsalen.
Hipp Hurra! Ikke så glad for resten av innstillingen. Her redegjør rådmannen kun et
alternativ, leie av modulskole. Her vurderes kun leid skole som et alternativ til ingen
skole, og det stemmes kun over dette. Forstår ikke politikerne at prisen for en
permanent paviljong må vurderes som et alternativ. Hvis ikke administrasjonen kan
legge den prisen på bordet så har de ikke gjort jobben sin, og da må den på
framskaffes før vedtak kan fattes. Politikerne gjør heller ikke jobben sin hvis de ikke
etterspør dette alternativet. Barnehagen ble bygd permanent av moduler på
rekordtid. Hva var prisen her? Får kommunen refundert mva, og er de omtalte priser
med eller uten mva?
Politikerne må forstå at de ved å leie modulskole ødelegger potensialet for ei skole i
Næroset i framtida, og at dette gjør stor skade på ei bygd som er i utvikling.. De
MÅ minimum forsikre seg om at en leid skole oppfyller de lovpålagte krav som gjør at
den forholdsvis enkelt kan omgjøres til permanent bygg. Det MÅ likeledes
kontraktfestes en opsjon på kjøp av bygget til fastsatt og fornuftig pris ved endt
leieperiode.
Næroset har fler arbeidsplasser enn de fleste andre bygder. Vi har Ringalm tre,
Ringsaker almenning, Hedmark Bilsenter med verksted,bilopphuggeri og lastebiler,
OL Engen, KF Transport, Næroset regnskapskontor, Kiwi, Hulleberg maskin, ny
barnehage, mange enmannsforetak, heltids og deltids gardbrukere, skolens
arbeidplasser, og sikkert mange glemt.
Dette er ei bygd som mer enn noen har vist innsatsvilje i bygdeutvikling og
skolekamp, med bl.a. Trolparken, 4H-øya og båthavna(Kanalparken). Ringalm
planlegger utvidet produksjon lokalisert i Byggmakerbygget og ny Byggmakkerbutikk
planlegges på andre sida av Åsmarkvegen. Det bygges ny Kiwi, og byggefeltet er
ferdig regulert. Vi er landskjent for Lucky Næroset, og vi er pionerer på
helsevegbygging til skolebarnas og bygdas beste, osv...
Jeg har forsøkt å få innsyn i det som ifølge innstilling til politikerne skulle være en
nøye kartlegging av alle detaljer ved skolen. Dette for å vurdere muligheten av å
plassere modulbygg på betongdekke over eksisterende underetasje med sløydsal og
skolekjøkken/håndarbeidssal. Dette er totalt over 160 m2 undervisningsrom, 200 m2
med trapp og gang. Det er en stabil bygningskonstruksjon med betong i gulv, tak og
vegger. Det er 3-4 meters takhøyde med masse plass for nye ventilasjonskanaler.
Det er også god plass til heis som tilfredsstiller krav om universell utforming. Teknisk
rom i underetasjen mellom her og gymsal kan muligens huse nytt ventilasjonsanlegg.
Planlagt sløydsal i modulbygget er på 18 m2, i andre etasje. 18 m2 sløydsal ?? Det
blir ca 1 m2 pr elev pluss litt plass på arbeidsbenken. Hva er dette å by elevene i
dag, med økt fokus på viktigheten av praktisk læring for de som alltid blir tapere i
teoretiske fag?
Jeg har spurte bygg- og eiendomsjefen om et møte med skolen som tema for 4 uker
siden, og har ennå ikke fått et svar. Uviljen til kommunikasjon i denne saken er ikke
tilfredsstillende. Det føles respektløst og uverdig, og det er absolutt ikke noe
kommunen kan være stolt av. Det har vært mange elektroniske brev, ett av dem
journalført først etter 4 uker, mens det tok nærmere 7 uker før jeg fikk svar. Et
tidligere brev viser at det som framstår som en detaljert kartlegging utført av to

uavhengige fagfolk i innstillingen til politikerne, faktisk synes å ikke finnes.
Dokumentet som er produsert og lagt ved saken til behandling nå, er kun et generelt
sammendrag som ikke noe om spesifikke kritiske utbedringsbehov for det enkelte
rom eller den enkelte bygningsdel.
Dokumentet sa meg ingenting om sløydsalens tilstand. Jeg ble like klok, og føler meg
derfor like dum.
Helge Vestheim, Ringsaklista, med omsorg for hele Ringsaker

