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Terje A. Hoffstad fra 
Stor-Elvdal støttet 
Wang i fylkestinget, 
men sier Hamar bør 
betale skolepengene 
for elever som ikke 
har råd til å gå der.

FYLKESTINGET

BJØRN-FRODE LØVLUND
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Etter en nesten tre timer 
lang debatt med over 50 
innlegg og replikker ved-

tok flertallet i fylkestinget tirs-
dag å anbefale overfor Utdan-
ningsdirektoratet at Wang Top-
pidrett skal få etablere en pri-
vat videregående skole i Ha-
mar med 210 plasser. 

Meningene var svært delte i 
fylkestinget, ikke minst på 

grunn av frykten for at det pri-
vate tilbudet vil svekke idretts-
fag ved fylkeskommunens 
egne videregående skoler. Til 
tross for det valgte flertallet (23 
representanter fra deler av Ap, 
samt H, Frp, V, KrF, Pensjonist-
partiet og uavhengige repre-
sentanter) å stemme ja til 
Wang. 10 stemte nei (Sp, SV og 
deler av Ap). Nesten alle fyl-
kestingsrepresentantene del-
tok i debatten. Sp og SV sto 
steilt mot Wang. Margrete 
Skjærbæk, Tonje Granmo, 

Ragnhild Myklebust, May-Liss 
Sæterdalen og Svein Borkhus, 
alle fra Ap, sa plent nei til sko-
lepenger på 21.800 kroner i 
året og talte Wang midt imot. 

Fikk klar beskjed
Hamar Ap-leder Thomas Lan-
geland Jørgensen, som på Fa-
cebook har truet med konse-
kvenser for Ap-representanter 
som stemte nei, har åpenbart 
ikke styrket sin posisjon i fyl-
kespartiet. Snarere tvert imot. 
Fra fylkestingets talerstol fikk 

han både fra nei-folk og ja-folk 
i eget parti beskjed om at slik 
framferd er uakseptabel.

– Det som har foregått er de-
primerende, sa Reidar Åsgård, 
som selv stemte ja til Wang.

Flere Ap-representantene 
uttalte at de egentlig er mot 
skolepenger, men at Wang er så 
viktig at de likevel ville stem-
me for etableringen. En av dem 
var Terje A. Hoffstad fra Stor-
Elvdal. Han mener at de fleste 
familier vil ha råd til skolepen-
gene. For dem som ikke har 

Terje A. Hoffstad (Ap) stemte for Wang-etablering i Hamar, men er bekymret for elever som ikke har råd til å gå på privatskolen:

Mener Hamar bør betale skolepengene

FORESLÅR STIPEND: Terje A. Hoffstad (Ap) stemte ja til Wang, men mener Hamar bør bekoste en stipendordning. Ragnhild Myklebust (t.v.) og Margrethe Skjærbæk stemte nei 
til Wang. 

Slik blir lutefisk-musikken
Den andre Lutefiskfestivalen i 
Hamar avvikles mellom 28. ok-
tober og 1. november. Festiva-
lens leder, Oddvar Hemsøe, rø-
per nå hvem som blir festiva-
lens musikalske artister. 

Det hele starter med Kåre 
Spon Danseorkester fredag.

– Vi var lærerskolestudenter 
som spilte sammen på 70- og 
80-tallet, og tok en reunion i 
fjor i forbindelse med festiva-

len. Rundt 300 møtte opp på 
konserten, så nå møtes vi 
igjen, sier bandmedlem Bjarte 
Ytre-Arne. Han lover danse-
vennlig musikk – med alt fra 
diskomusikk til et innslag med 
«Mick Jagger» på scenen.

Ellers blir det lørdag etter-
middag en unik konsert med 
Britt Eva Løkkemo. Hun synger 
Piaf på nordnorsk, og har med 
seg tre bandmedlemmer.

– Det er litt i ånd med festiva-
len: Kulturutveksling mellom 
Nord-Norge og Innlandet.

Og, på kvelden lørdag kom-
mer Silya and The Sailors. 

Etter at Silya vant Stjerne-
kamp på NRK1 har hun fått et 
løft i karrieren, og nå har hun 
med seg et amerikansk band til 
Hamar. Hun lover masse ener-
gi, lidenskap og kontraster. 

Billettsalget er i gang.
STEMNING: Bjarte Ytre-Arne (Kåre Spon Danseorkester), Oddvar 
Hemsøe (Lutefiskfestivalen) og Jørn Nielsen (Gregers). 


