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GRUPPE 3 – ARBEIDE:  

Kvitfjell møterom - (Sekretær: Jan Magne Langseth) 

Framtidsbilde fra utkast til samfunnsdelen– Ringebusamfunnet i 2025 

Ringebusamfunnet oppleves som et attraktivt og naturlig midtpunkt med sitt gode og 

inkluderende vertskap, særpreg, trivelige møteplasser, spennende sentrumsområder og 

spenstige opplevelser. Ringebu har et godt og variert botilbud – et godt valg for bosetting. 

En offensiv og støttende holdning til idéutvikling og nyskaping har resultert i et blomstrende 

næringsliv. Ringebu har et rikt kulturliv - fra et bredt spekter av frivillige lag og foreninger til 

fyrtårnarrangementer som setter Ringebu på kartet nasjonalt. Lokalsamfunnet legger til 

rette for, inviterer og oppfordrer til en aktiv fritid.  

Ringebuingen kjennetegnes innad og utad som raus, spenstig og solid – kjerneverdier som er 

godt forankret i hele lokalsamfunnet. Respekt og omsorg for andre preger vårt 

multikulturelle og inkluderende samfunn. Ringebusamfunnet oppleves som et trygt 

lokalsamfunn, gjennom godt ivaretatt samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er alle opptatt av 

å ta vare på fellesskapstradisjonene, miljøet og naturen vår med en langsiktig bærekraftig 

forvaltning av ressursene. 

Innbyggeren opplever kommunen som et godt sted å bo, leve og arbeide gjennom hele 

livsløpet. Det er stort rom for individuell tilpasning ut fra behov. Oppveksten i familien, 

barnehagen, skolen og på fritida gir trygge barn og unge som er glad i og stolte av 

hjemstedet. Kreativitet, utfoldelse og trivsel står sentralt. I Ringebu er det tilrettelagt for en 

aktiv og god alderdom. 
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(Hentet fra utkast til samfunnsdelen.) 

SATSINGSOMRÅDE - ARBEIDE 

• Ringebu skal ha godt kvalifisert arbeidskraft som er tilpasset morgendagens 

arbeidsliv. 

 

• Ringebu skal ha gode muligheter for arbeidskvalifisering for den enkelte. 

 

• Ringebu skal ha miljø og kultur for aktiv arbeidsplassutvikling. 

 

• Ringebu skal være en næringslivs- og etablerervennlig kommune. 

 

• Ringebu skal ha et variert arbeidsliv. 

 

• Ringebu skal ha levende sentrumsområder med stor tiltreknings- og 

konkurransekraft. 

 

• Ringebu skal ha vekst innen turisme og turistrelatert virksomhet. 

 

 

Noen stikkord til gruppeoppgaven: 

• Omlegging av E6 

• Sentrumsutvikling 

• Forretninger og næringsliv, hva mangler vi? Potensial? 

• Nytt OL? 

• Større arbeidsmarkedsregion med ny E6 

 

 

 

 

 

 

Slik vil vi ha det: 
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1. HVILKE FORHOLD SER DERE SOM VIKTIG FOR Å KUNNE NÅ MÅLENE I 

FREMTIDSBILDET OG MÅLENE FOR SATSINGSOMRÅDET «ARBEIDE»? 

Fra arbeidsgiver sitt ståsted: 

- Trenger lokaler for næring 

- Nisjebedrifter, småhandel: bygge lokaler for stor risiko for den 

enkelte 

- Parkeringen ved gamle Texaco tas med som innspill i forhold 

til næringsbygg 

- Tilrettelegge fra dagens handelsgater og utover: trekanten i 

sentrum i Vålebru 

- Transport: sentrallager på Frya? 

- Ikke grovindustri for tett innpå sentrum 

- Framtidig bruk av sagtomta: Trekanten i sentrum og bruk av 

Vålejordet prioriteres først. Adkomstløsning til området viktig 

og må løses. 

 

Fra arbeidstaker sitt ståsted? 

- Kommunikasjon: bussforbindelse til ny E6 må løses. 

Bussforbindelse mot nord en utfordringer. 

- Arbeidsplasser for unge i etableringsfase 

- Kompetansearbeidsplasser 

- Arbeidsplass til partner 

- Fengsel 
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2. HVILKE KONSEKVENSER VIL DETTE FÅ DETTE FÅ FOR 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL? 

 


