
Til  

Formannskapets medlemmer i Ringsaker kommune, Rådmann, Ordfører, Planutvalgssjef og 

saksbehandlende kommunalsjef 

Brøttum 6.november 2019 

Oppvekstkomiteens innstilling til Basseng og uteområdene ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole a 

23. oktober. 

Arbeidsgruppa ønsker å være en konstruktiv og koordinerende samarbeidspartner for Ringsaker 

kommune. Vi ser fortsatt fram til å komme i konstruktiv dialog med administrasjonen. Vi takker 

samtidig for at oppvekstkomiteen inviterte oss til å holde vår presentasjon i forkant av nevnte møte i 

oppvekstkomiteen. 

Vedrørende tidligere vedtatt erstatningsbasseng: 

Arbeidsgruppen erfarer at Oppvekstkomiteen den 23. oktober stemte imot bygging av 

erstatningsbasseng på Brøttum med et knappest mulig flertall. 

Dette er en innstilling som baserer seg på administrasjonens saksutredning der oppvekstkomiteen 

vet at vesentlige spørsmål fra arbeidsgruppen aldri har blitt besvart. Våre spørsmål har i hovedsak 

omhandlet hvordan, og hvorvidt, administrasjonen har forholdt seg til mange av de bestemmelser 

som nevnes senere i dette dokumentet. Dette ved kommunens planlegging, saksbehandling og 

gjennomføring av saken om basseng ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole. Herunder også 

forprosjektfasen av samspillsentreprisen som har blitt gjennomført med valgt entreprenør det siste 

året.  

I oppvekstkomiteens møte den 23. oktober merket vi oss med bekymring følgende uttalelse fra en av 

de som stemte mot bassenget: «Man kan ikke se at administrasjonen har gjort noe dårligere arbeid 

med brukerinvolveringen i denne saken enn i andre saker». Betyr dette at måten administrasjonen i 

denne saken har ivaretatt krav om brukermedvirkning av for eksempel barn, unge og personer med 

nedsatt funksjonshemmede er vanlig for kommunen? De to eneste brukerrepresentantene, 

representert ved skoleledelsen ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole, var først med i 

forproskjektmøte nr 4, to måneder etter forprosjektets oppstart og etter at vesentlige beslutninger 

for utviklingen av prosjektet var tatt. 

Arbeidsgruppa henstiller på bakgrunn av dette det nylig konstituerte kommunestyret om følgende: 

• Kontrollere om administrasjonen har forholdt seg til gjeldende lover og retningslinjer i sin 

behandling av det vedtatte erstatningsbassenget. 

• Eventuelt instruere sin administrasjon om å forholde seg til gjeldende lover og retningslinjer 

om det viser seg at administrasjonen ikke har forholdt seg til disse. 

• Be administrasjonen: 

o Innhente tilbud fra entreprenør som har ekspertise og erfaring på rehabilitering og 

bygging av basseng for å gjennomføre en analyse og utarbeide rapport for å avdekke 

muligheter og begrensninger for å bygge et erstatningsbasseng ved dagens 

plassering. 

o Det er vesentlig at denne entreprenøren har erfaringer med tilsvarende prosjekter 

der man har erstattet eksisterende bygg med et nytt og forbedret bygg på samme 

lokasjon.  



o Vi bemerker her at det frittliggende bassenget som administrasjonen har foreslått på 

grusbanen er like stort som det tilgjengelige arealet ved dagens plassering.  

o Videre må entreprenøren kunne vise til tidligere samarbeid med leverandør av 

bassengsystemer.  

o Vurderinger knyttet til universell utforming ved de eksisterende garderobene i 

tilfluktsrommet og eventuelle uforholdsmessig byrde ved tiltak må gjøres i reelt 

samråd med relevante brukerrepresentanter som kommunens eget brukerråd for 

funksjonshemmede og Handikapforbundet. Arbeidsgruppa har etablert kontakt med 

Handikapforbundet og de ønsker gjerne å bidra i denne prosessen. 

o Klargjøring av begrepene rundt de opprinnelige politiske vedtak om 

erstatningsbasseng. Et erstatningsbasseng vil innebære at det fortsatt er mulig for 

lukkede grupper som barneidretten og andre organisasjoner å benytte hallen til 

organiserte aktiviteter i avtale med kommunen, og sikring av relevant kompetanse 

hos den som er ansvarlig vakt for aktiviteten. Dette vil være det samme som at for 

eksempel barneidretten benytter kommunens flerbrukshall til sine aktiviteter. Dette 

betyr at det IKKE er et åpent publikumsbad som vil redusere kommunens mulighet til 

momskompensasjon på prosjektet.  

Med dette som grunnlag kan administrasjonen presentere et reelt saksgrunnlag med muligheter og 

begrensninger ved dagens plassering slik at politikerne får et korrekt og presist grunnlag for sine 

politiske vedtak.  

Vedrørende Uteområdet: 

Når det gjelder uteområde og nærmiljøanlegg ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole ønsker vi å 

presisere følgende: 

Skoleleder beskrev dagens uteområde som «grusomt og trist» (Ringsaker Blad) ved 

oppvekstkomiteens befaring 4. september 2019. Det er enighet om at det straks må gjøres 

oppgradering av nevnte uteområder. Det har allerede gått ut for mange årskull som har måttet gjøre 

det beste ut av asfalt, uferdig jord og grus. 

Forutsatt politiske vedtak er det nå fullt mulig å gå videre med å oppgradere uteområdet gjennom: 

• God planlegging. Husk at de 15 millionene i de politiske innstillingene kun baserer seg på et 

uforpliktende estimat ved en arkitekts mulighetsskisse av utomhusplan rundt det foreslåtte 

bassenget på grusbanen. Det betyr at det ikke er tatt høyde for oppgraderinger på 

uteområdene som barneskolen disponerer. 

• Bedre brukerinvolvering. Med dette menes barn og unge, skole, FAU, arbeidsgruppa og 

andre eventuelle relevante brukerrepresentanter.  

• Bruk av kommunens, fylkeskommunens og idrettens egne relevante kompetansemiljøer på 

uteområder og nærmiljøanlegg. Dette er spesielt relevant på Brøttum da det ikke er 

tilgjengelige idrettsanlegg på sommerstid på grunn av trafikkfarlig veg til Tømmermyra. 

Videre er kommunen avhengig av et godt samspill med disse kompetansemiljøene knyttet til 

valg av løsninger for de foreslåtte 5 millionene til aktivitet for barn og unge. Felles 

tilskuddsordninger  

• Bruk av ekstern kompetanse på etablering av gode uteområder og nærmiljøanlegg. 

• Oppstart av anleggsarbeidet med uteområdet og nærmiljøanlegg ved Brøttum Barne- og 

Ungdomsskole.  



Dette er mulig å starte med nå til tross for at det iverksettes en skikkelig utredning av det politisk 

vedtatte erstatningsbassenget ved dagens plassering.  

Det er nemlig kun uteområdet markert med rødt som må 

avvente med selve anleggsarbeidet ved oppgradering av 

uteområdet dersom man finner at det er mulig å bygge 

erstatningsbassenget for en kostnad og konsekvens som 

er i tråd med opprinnelig ramme med naturlig 

prisjustering medregnet. 

Arbeidsgruppa henstiller på bakgrunn av dette 

formannskapet om å sørge for at det vedtas og 

iverksettes arbeid for å oppgradere uteområdet og 

nærmiljøanlegg på Brøttum Barne og Ungdomsskole. Her 

presiseres igjen behovet for mye bedre brukerinvolvering 

enn det som har blitt gjort ved kommunens prosjekt på Brøttum så langt.  

 

I det følgende nevner vi bestemmelser som vi mener er relevante ved en revisjon av Ringsaker 

Kommunes håndtering av aktuell sak. 

Forvaltningsloven § 11a: 

Arbeidsgruppa opplever at dialogen med Ringsaker kommune har vært krevende og unødvendig 

arbeidsomt ved at: 

• Vi har presentert innspill som vi ikke vet om er hensyntatt ved videreutvikling av 

forprosjektfasen før vi tilfeldigvis finner dokumentasjon på postlisten senere. 

• Sentral og offentlig dokumentasjon har ikke vært tilgjengelig på Ringsaker kommunes 

nettsider på tidspunkt der dette har vært sentralt for oss. Derfor har vi bedt om 

hendelseslogg på dokumentene i saken med datering på tidspunkt for publisering, tidspunkt 

for eventuell tilbaketrekking og tidspunkt for ny publisering. 

• Administrasjonen har ikke involvert arbeidsgruppa bedre, i henhold til politiske vedtak og 

presiseringer de siste måneder og ved innspurten av saken som omhandler uteområder og 

basseng ved Brøttum Barne- og ungdomsskole. 

• Arbeidsgruppen har sendt inn sine dokumenter i saken til Ringsaker kommunes postmottak, 

Rådmann, planutvalgssjef, saksbehandlende kommunalsjef og Ordfører. 

• Arbeidsgruppen får ikke bekreftelse på at vår korrespondanse og at de dokumenter vi sender 

inn i saken er mottatt. 

• Arbeidsgruppen får ikke svar på de spørsmål som presenteres i de dokumenter vi sender inn. 

• Arbeidsgruppen får ikke tilbakemelding på at saksbehandling eventuelt vil ta lengre tid enn 

det man kan legge til ugrunnet oppholde, ei heller med anslag om når svar kan ventes. 

• Arbeidsgruppen mottok invitasjon til befaring og mulighet til å komme med innspill i 

Oppvekstkomiteens møte kun en uke før møtet skulle holde sted. Møtet foregår i ordinær 

kontortid og det krever god planlegging fra arbeidsgruppas side for å kunne delta. 

Kommunen har hatt mulighet til å avklare tidspunkt for møtet i flere måneder. 

• I epost av 27.8.2019, fra Kommunalsjef Håvard Haug, for øvrig den eneste eposten vi har fått 

svar på innen rimelig tid, vises det til at Ringsaker kommune ikke kommer til å svare på de 

spørsmål som er stilt kommunen i brev av 9 august da saken er oversendt til politisk 

behandling. 



Plan- og bygningsloven: 

• Etter § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en 

særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.  

o Kan kommunen dokumenter om og eventuelt i hvilken grad denne er involvert i en 

sak som omhandler mulig nedbygging av barn og unges områder for lek og aktivitet? 

• Etter § 3-1 i plan- og bygningsloven skal planleggingen bidra til å gjennomføre internasjonale 

konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde(se under, FNs Barnekonvensjon) 

• §3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet andre ledd: «Kommunestyret selv 

har ledelsen for den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 

bygningslovgivningen følges i kommunen.» 

• Planprogrammet skal redegjøre for hvordan medvirkningen jfr § 5-1 skal gjennomføres og 

ivaretas (av og med hvem og hvordan), og spesielt med hensyn til medvirkning fra barn og 

unge. 

FNs Barnekonvensjon: 

• I FNs barnekonvensjon artikkel 3 går det frem at «Ved alle handlinger som berører barn, 

enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» 

o Kan kommunen vise til hvordan den har lagt barnets beste til grunn for de 

beslutninger som er gjort vedrørende uteområdet og bassenget? 

Rikspolitiske retningslinjer, Krav til den kommunale planleggingsprosessen. Kommunen skal: 

• Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan og 

bygningsloven. 

o Er det gjennomført konsekvensutredninger for barn og unge? 

• Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

o Hvordan er dette ivaretatt i Brøttum som barne og ungdomsskole med ca 300 elever 

og to barnehager. 

• Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt.  

o Hvilke er disse vedtekter? 

• Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 

og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 

o Hvordan er planprosessen organisert for å sikre berørte barn og unges deltagelse? 

  



Rikspolitiske retningslinjer, Krav til fysisk utforming. Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:  

• I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

• Arealene skal være store nok og egner seg for lek og opphold. 

o Hvilke vurderinger ble gjort når man foreslo å bygge ned uteområdet? 

• Arealene skal gi muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. 

o Hvordan har Ringsaker kommune tilrettelagt for at arealer kan benyttes på ulike 

årstider? 

• Arealene skal kunne brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling 

mellom barn, unge og voksne. 

o Hvordan har Ringsaker kommune utnyttet den sjeldne muligheten som er på 

Brøttum, med eldreboliger, sykehjem, barneskole, SFO, ungdomsskole og barnehage 

innen en radius på 500 meter? 

• Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes 

ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller 

dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b 

ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

o Hvordan planla samspillentreprisen i forhold til dette, uten arbeidsgruppas 

innsigelser? 

• Barns bruk av nærområdet: De fleste planene har konsekvenser for barn og unge. Det er 

viktig at både planleggere og politikere har kunnskaper om hvordan barn og unge bruker og 

beveger seg i nærmiljøet. Med andre ord barnas arealbruk i kommunen. Det er 

planleggernes ansvar å synliggjøre dette i saksframstilling og kartgrunnlag i plan- og 

byggesaker, slik at politikerne har god kunnskap om saken før vedtak fattes, jf. 

forvaltningslovens § 17, og forskrift om konsekvensutredninger § 1. Barn og unge vet selv 

best hvilke arealer de bruker. Registreringene er viktige fordi de er basert på barns og unges 

egne kunnskaper. Ved å dokumentere egen arealbruk på denne måten, gis barn og unge en 

stemme i planprosessen og kan medvirke i beslutninger som berører dem. Registreringene 

gir planleggere og lokalpolitikere oppdatert og reell informasjon fra eksperter på 

uteromsbruk. 

o Har kommunen gjort denne registreringen og skaffet seg nødvendig innsikt for å 

sikre gode løsninger for barn og unge? 

  



Andre relevante styringsdokumenter som Ot.prp og St.meld: 

• Odelstingsproposisjonen (Ot.prp. nr.32 (2007-2008) Om lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen): «Dersom det oppstår konflikt om 

et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser.» 

o Hvilke hensyn til barna har Ringsaker kommune lagt til grunn i denne saken ved 

vurdering av eksisterende plassering kontra grusbanen for erstatningsbassenget. 

• St.meld nr 16 (2002-2003) resept for et sunnere Norge: Det er viktig at folkehelse må være et 

hovedhensyn ved all areal- og samfunnsplanlegging.  

o I hvilken grad har dette lagt føringer for planleggingen av uteområdet og basseng? 

Har man benyttet kommunens egen eller ekstern kompetanse som er relevant i 

forhold til dette kravet? 

• St.meld 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge: «Kommunene 

(må) i større grad å høre barn meninger om deres møtesteder og lekemiljø og bruke deres 

meninger og synspunkter aktivt i plan og beslutningsprosessene i kommunene.»  

o I hvilken grad har kommunen gjort dette? 

 

Universell utforming, Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 

Når det gjelder krav til universell utforming viser vi til tidligere presentasjoner for oppvekstkomiten 

som viser at det har vært tilsvarende dårlig eller totalt fravær av brukermedvirkning av kommunens 

råd for funksjonshemmede eller Handikapforbundet. 

• Universell utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at 

virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig. 

• Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell 

utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en 

uforholdsmessig byrde for virksomheten.  

o Kan forprosjektfasen i samspillentreprisen vise de vurderinger som er gjort i forhold 

til dette? 

• Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig 

byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 

funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig 

art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, 

sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. 

o Kan forprosjektfasen i samspillentreprisen vise de vurderinger som er gjort i forhold 

til dette? 

o I hvilken grad er det gitt funksjonshemmedes råd i Ringsaker kommune og 

funksjonshemmedes interesseforinger reell involvering i disse vurderingene om 

universell utforming og uforholdsmessig byrde? 

 

  



Videre prosess for arbeidsgruppa 

For arbeidsgruppen framstår det med dette som at Ringsaker kommune ved administrasjonen og det 

politiske ikke kjenner godt nok til, eller bryr seg med, de gjeldende lover og retningslinjer og de krav 

til forvaltning og saksbehandling som disse pålegger kommunen. Derfor vil arbeidsgruppa nå vurdere 

å henvende oss til følgende instanser: 

• Fylkeskommunen og Fylkesmannen. 

Som det går frem av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge i planleggingen, og 

Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, har fylkeskommunen og fylkesmannen et ansvar 

for å veilede kommunen slik at de ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Dette 

ansvaret innebærer også veiledning til de som er tildelt funksjonen som særskilt ordning for å 

ivareta barn og unge i planleggingen. 

 

• Kontrollutvalget 

«Kontrollutvalget i Ringsaker består av fem medlemmer. To medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon 

av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller 

fylkeskommunen har eierinteresser i.» 

 

Vi håper nå på et godt samarbeid med politiske utvalg og administrasjonen i Ringsaker kommune. 

  

Mvh  

Arbeidsgruppa for uteområde, nærmiljøanlegg og basseng ved Brøttum Barne- og ungdomsskole. 

Deltagere; Stian Undbekken fra Brøttum Idrettslag, Ida Mæhlum fra Brøttum Idrettslag, Erik Mæhlum 

fra Brøttum Idrettslag, Andre Eriksen fra FAU, Anne Karin Sveen fra FAU og Guro Havig fra FAU. 

 


