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Behandling: 
Stig Vaagan, V, foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Kommunestyret sender saken tilbake til utvalget for miljø og oppvekst for å svare opp 
spørsmål som trenger ytterligere avklaring før vedtak kan fattes om skolestruktur i 
kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber utvalget for miljø og oppvekst (heretter kalt «utvalget») 
undersøke nøyere hvilke muligheter som finnes for å renovere og eventuelt 
utvide kapasiteten på Solvang skole, herunder kostnadsberegninger. 
 

2. Kommunestyret ber utvalget lytte til høringsinnspillene og undersøke 
kostnadsberegningene og mulighetene som finnes ved Alternativ E. 
 
 

3. Kommunestyret ber utvalget innhente prisoverslag ved etablering av nye 
trafikkstrukturer i forbindelse ved en eventuell nedleggelse av Storhamar skole. 
Det samme for sammenslåing av Solvang og Rollsløkken skoler, på tomtene til 
hhv Rollsløkken eller Børstad. Utvalget bør også få svar på om 
Rollsløkkentomta eller Børstadtomta skal brukes. 
 

4. Kommunestyret ber utvalget innhente ytterligere opplysninger om SSBs 
fremskrivinger, og i tillegg beregne økningen i antall skolebarn ut fra påbegynte 
og vedtatte byggeprosjekter. 
 

5. Kommunestyret ber utvalget ta hensyn til mulighetene for- og fordelene ved å 
beholde Lovisenberg skole. 
 

6. Kommunestyret ber utvalget definere «barnets beste», og innhente flere 
opplysninger om eventuelle følger av å gå fra dagens skolestruktur til ny. 
 

7. Kommunestyret ber utvalget gjennomføre en undersøkelse der ansatte tas 
med på råd. Deres faglige tilbakemeldinger bør tillegges større vekt, da mange 
oppfatter at de er forsøkt holdt tause gjennom kommunikasjonsreglene de ble 
forelagt.  
 

8. Kommunestyret ber utvalget vurdere tallene fra aksjonsgruppa ved Storhamar 
skole, forelagt Hamar kommune gjennom høringsuttalelser og møter med 
partigrupper.  
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9. Kommunestyret ber utvalget vurdere forskjellene i utregningen av kapasitet på 

Greveløkka. 
 

10. Kommunestyret oppfordrer utvalget til å komme med eventuelle andre innspill 
til usikkerhetsmomenter i utredningen. 

Forslaget falt med 10 stemmer (Stig Vaagan (V), Jane Meyer (H) Terje Selnes (MDG) 
Svein Ørsnes (Rødt) Joakim Solhaug (BBL), Vigdis Stensby (BBL), Live Giset (BBL) 
Sissel Løhaug Hansen (PP), Knut Busterud (SP), Ludvig Bjerke-Narud (SP) 
 
Stig Vaagan, V, la fram følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar helhetlig skolestruktur for Hamar kommune, «Alternativ E»: 
 

• Beholde dagens skolestruktur 
• Bygge ny Storhamar skole på dagens tomt 
• Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg på dagens tomt 
• Ny mulig gymsal ved Ener ungdomsskole 
• Beholde Lovisenberg skole på dagens tomt 
• Bygge ny Ridabu skole, fortrinnsvis ved Ener, subsidiært på Li. Dersom ny 

skole bygges ved Li, må det vurderes å bygge egen gymsal/flerbrukshall der, i 
tillegg til ny hall ved Ener 

• Totalrenovere eller bygge ny Rollsløkken skole på dagens tomt 

Rekkefølge:  
Gjennomføring av de endringene som foreslås må innarbeides i kommunens 
handlings- og økonomiplaner. 
Børstad, Ridabu, Rollsløkken og Storhamar skoler er i dårligst fysisk forfatning, og 
prioriteres med nybygg. 
Rehabilitere eller vedlikeholde øvrige skoler i forutsigbar rekkefølge etter behov, 
herunder Prestrud, Solvang, Lovisenberg, Greveløkka, Ajer, Ener og Lunden skoler. 
Ingeberg skole tas ut av rekkefølgeplanen og vurderes for seg. 
 
Forslaget falt med 4 stemmer (Sissel Løvhaug Hansen (PP), Stig Vaagan (V), 
Terje Selnes (MDG), Svein Ørsnes Rødt) 
 
 
Forslag på vegne av Hamar SP og Jane Meyer: 
Kommunestyret vedtar endringer i skolestruktur for Hamar kommune, som følger: 

1. Bygge ny Storhamar skole på dagens tomt. 
2. Bygge ny Børstad ungdomsskole på dagens tomt. 
3. Det bygges ny skole på Ridabu og det vurderes på et senere tidspunkt om det 

er hensiktsmessig med en sammenslåing av Ridabu og Lovisenberg skoler. 
4. Endringer i struktur for Rollsløkken og Solvang barneskoler må vurderes på 

nytt, og trafikksikkerhet må være bedre utredet.  
5. Idrettsareal til Ener Ungdomsskole vurderes i sammenheng med ny 

barneskole på Ridabu. 
6. Vedlikehold av andre skoler i fremlagt saksgrunnlag må tas inn i Handlings- og 

økonomiplanen.  
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Ingeberg skole trekkes ut av prioriteringsrekkefølgen for byggestart. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette arbeidet med forprosjekt på 
Ingeberg skole. 
 
Gjennomføring av de endringene som foreslås må innarbeides i kommunens 
handlings- og økonomiplanen. 
Rehabilitering og vedlikeholde av skoler må gjøres løpende for å ikke komme i 
samme situasjon som i dag, der skolebygg er forsømt i flere år. En vedlikeholdsplan 
for skolebygg må på plass snarest.  
Forslaget falt med 9 stemmer (Knut Busterud (SP), Agnete Børresen (SP), 
Ludvig Bjerke-Narud (SP), Jane Meyer (H), Terje Selnes (MDG), Svein Ørsnes 
(Rødt), Live Giset (BBL), Joakim Solhaug (BBL), Hanne Mette W. Paulsen (BBL),  
 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 11 stemmer (Jane Meyer (H), Knut 
Busterud (SP), Agnete Børresen (SP), Ludvig Bjerke-Narud (SP), Sissel 
Løvhaug Hansen (PP), Stiv Vaagan (V), Terje Selnes (MDG), Svein Ørsnes 
(Rødt), Joakim Solhaug (BBL), Live Giset (BBL), Hanne Mette W. Paulsen (BBL) 
 
 
Vigdis Stensby, BBL, la fram følgende forslag: 
Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode 
overgangsordninger som ivaretar elever og ansatte. Planen skal lages i samarbeid 
med de berørte skolene i henhold til prioriteringsrekkefølgen og forankres i 
skolemiljøene.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
 
Anne Nilsen, MDG, la fram følgende forslag:  
Hvis Storhamar og evt. Solvang skole blir nedlagt, skal tomtene ikke privatiseres, 
men reguleres om til et formål som kommer barn og unge i bydelen til gode.  
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (Knut Fangberget (H), Tor Skraastad (H), 
Magnus Østeraas (H) 
 
 
Tom Sagen, SV, la fram følgende forslag: 
Kommunen vil ikke legge til rette for at eksisterende boligmasse eller tomter ved 
avviklede skoler benyttes til etablering av privatskoler enten via utleie eler salg. 
Forslaget ble vedtatt mot 11 stemmer (Charlotte V. Hoven (KRF), Sissel 
Løvhaug Hansen (PP), Stig Vaagan (V), Knut Busterud (SP), Ludvig Bjerke 
Narud (SP), Tor Skraastad (H), Magnus Østeraas (H), Jane Meyer (H), Knut 
Fangberget (H), Anne Nielsen (MDG), Terje Selnes (MDG) 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Kommunestyret vedtar ny skolestruktur i Hamar, slik den er presentert i 
sluttrapport. 
 
Overordnet strategi  

• Fylle opp skoler med ledig kapasitet. 
• Rehabilitere og utvide skoler dersom dette er nødvendig for å avvikle 

skoler som vedtas avviklet.   
• Bygge nye skoler der dette er nødvendig for å opprettholde eller øke 

elevkapasitet for å kunne avvikle skoler som er vedtatt avviklet.   
• Rehabilitere og utvide skoler dersom dette er nødvendig for å øke 

elevkapasitet. 
• Rehabilitere skoler dersom dette er nødvendig for å oppnå godt fysisk 

læringsmiljø. 
• Bygge nye skoler dersom dette er nødvendig for å oppnå godt fysisk 

læringsmiljø.  
 
Framtidig skolestruktur 
Barneskoler sentrum / Hamar vest 
Antall barneskoler reduseres fra 3 til 2.  

- Storhamar skole legges ned 
- Prestrud skole oppgraderes og utvides etter behov 
- Greveløkka skole opprettholdes som i dag 

 
Barneskoler sentrum / Hamar øst 
Antall barneskoler reduseres fra 2 til 1 

- Rollsløkken og Solvang skoler slås sammen i ett skolebygg 
- Kommunestyret ser for seg 2 alternative plasseringer av et nytt 

skolebygg.  
▪ Ved Rollsløkken skole 
▪ Ved Børstad u-skole 

 
Barneskoler i Vang  
Antall skoler reduseres eventuelt fra 4 til 3. 

- Lunden skole opprettholdes 
- Ingeberg skole opprettholdes og rehabiliteres og utvides ved 

behov 
- Ny skole på Ridabu der sammenslåing med Lovisenberg vurderes 

på et senere tidspunkt.  
- Kommunestyret ser for seg 2 alternative plasseringer:  

▪ Ved Lie 
▪ Ved Ener u-skole 

 
Ungdomsskoler 
Skolestrukturen opprettholdes som i dag.  
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- Det bygges ny Børstad u-skole på dagens tomt 
- Ener ungdomsskole oppgraderes med idrettsareal 

 
Nye skoler 
Det settes av tomter til nye skoler i områdereguleringsplaner for Hamar  
 
Prioritert rekkefølge 
Gjennomføring av de endringene som foreslås må innarbeides i kommunens 
Handlings- og økonomiplaner.  
 
Følgende prioriteringsrekkefølge:  

1. Prestrud skole rehabiliteres/utvides for å kunne ta imot elever fra 
Storhamar skole 

2. Det bygges ny Børstad u-skole 
3. Det bygges ny skole til erstatning for Rollsløkken og Solvang 

skoler 
4. Det bygges ny skole på Ridabu og det vurderes på et senere 

tidspunkt om det er hensiktsmessig med en sammenslåing av 
Ridabu og Lovisenberg skoler. 

5. Idrettsareal til Ener Ungdomsskole vurderes i sammenheng med 
ny barneskole på Ridabu.  

 
Ingeberg skole trekkes ut av prioriteringsrekkefølgen for byggestart.  
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette arbeidet med forprosjekt 
på Ingeberg skole. 
 
Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode 
overgangsordninger som ivaretar elever og ansatte. Planen skal lages i 
samarbeid med de berørte skolene i henhold til prioriteringsrekkefølgen og 
forankres i skolemiljøene. 
 
Hvis Storhamar og evt. Solvang skole blir nedlagt, skal tomtene ikke 
privatiseres, men reguleres om til et formål som kommer barn og unge i 
bydelen til gode.  
 
Kommunen vil ikke legge til rette for at eksisterende boligmasse eller tomter 
ved avviklede skoler benyttes til etablering av privatskoler enten via utleie eler 
salg. 
 
 


