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SKOLEBEHOVSPLANEN – HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til vår høringsuttalelse fra januar 2021, og til formannskapets vedtak hvor man ber 

om at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på linje med pedagogiske 

og organisatoriske perspektivet.  

 

Det den reviderte og utvidede utredningen sier om det samfunnsmessige perspektivet, er at det 

er lite forskning på området, og at det ikke foreligger noen entydige svar.  Vi hadde forventet 

at prosjektgruppen hadde tatt mer tak i de lokale forholdene som tas opp i høringsinnspill fra 

første høringsrunde, og drøftet de momentene som blir brakt opp. Det som sies om det 

samfunnsmessige perspektiv i den reviderte utredningen, gir etter vår oppfatning ikke 

beslutningstakerne noen bedret informasjon om konsekvenser og muligheter i Kongsvingers 

grender i forhold til dette perspektivet. 

 

Vi som høringsinstans for idretten tror ikke man trenger å være forsker for å si noe om 

skolens betydning for grendeidrettslagene. Det er nok å se over kommunegrensene til de 

kommuner som har foretatt en sentralisering av skolene, noe vi også påpekte med eksempler i 

vår uttalelse fra januar. Vi vil gjerne presisere at det i første rekke er lagidrettene som 

forsvinner fra grendeidrettslagene når skoler blir lagt ned. Sentralisering av skolene vil øke 

sannsynligheten for at utøvere havner i et sentralt idrettslag, og det blir ikke grunnlag for et 

tilbud å hjemstedet. 

 

Så vil vi også presisere at det for idrettslagene er vesentlig hva som skjer med eksisterende 

skolebygg dersom det gjennomføres en sentralisering.  Gymsalene benyttes i vinterhalvåret til 

trening og har stor betydning for idrettslagenes aktivitet. Vi mener fortsatt at hva som skal 

skje med skolebygg ved en sentralisering, burde vært en del av en utredning som anbefaler 

nedleggelser.  Det kan neppe være verken økonomisk fornuftig eller gi godt omdømme å være 

eier av forfalne skolebygg på tre ulike tettsteder i kommunen, hvis de stort sett ikke skal 

benyttes.  Hvis de rives eller selges, har idrettslagene på tettstedene mistet en arena for 

aktivitet, i tillegg til de trimaktiviteter som gymsalene benyttes til av andre grupperinger enn 

idrettslagene. 
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