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Nå er tiden inne for å skrive ‘’ordørerens side’’ til høstnummeret. 
Kommunen har et stort og vidt ansvarsområde som innebærer mange 
ulike fagfelt. De som bor og oppholder seg i bygda vår har kontakt med 
kommunen på en eller annen måte. Jeg har registrert at det er flere 
innbyggere, hytteeiere og ikke minst personer fra næringslivet som ønsker 
direktekontakt med ordfører. Det har vært en økning spesielt det siste 
året. 

‘’Visjon og verdier’’ er i h.h.t. kommuneplanens samfunnsdel 2014-2016: 
Ringebu kommunes overordnede mål er å skape et samfunn med identitet 
som kjennetegnes innad og utad ved at vi er rause, solide og spenstige, 
med kjerneverdier som er godt forankret i lokalsamfunnet.

Politiske saker:
Det er ingen tvil om at våre mål er å videreutvikle landsbyen Ringebu 
og Fåvang sentrum til attraktive sentra, med sine forskjellige særpreg. 
Sentrumsforskjønnelsen i Fåvang er snart i mål og det har blitt et nytt flott 
sentrum som vi håper alle blir fornøyde med. Her skjer det nå nyetableringer 
av bedrifter og det er planer om bygging av sentrumsnære leiligheter. I tillegg 
er nye tomtearealer kjøpt opp av investorer som ønsker å videreutvikle 
Fåvang. Vi gleder oss over alle som har vilje til å investere i vår kommune. 
 
Det er et faktum at det er få steder som har så mye på gang som i 
vår kommune. Her kan jeg nevne Kvitfjell, med Vardenprosjektet, som 
har ca. 105 tomter og ca. 50 mål med tuntomter som utgjør ca 60-70 
tomter i tilegg. Bergene Holm Eiendom AS har levert innspill knyttet til 
kommuneplanens arealdel – framtidig disponering og videreutvikling av 
sin eiendom, tidligere Ringebu Sag. 

Brekkebakken er en viktig politisk sak som vi jobber aktivt med og vi 
venter nå på endelig vedtak i fylkeskommunen. Vårt håp er at denne 
utbedringen kan starte på nyåret 2018.

Innovasjonssenteret i Jernbanegata 4. er ferdig og Ringebu bibliotek 
flytter i september inn i nye og funksjonelle lokaler.

I kommune-NM, som forteller om kommunenes attraktivitet og vekstkraft, 
har Ringebu rykket opp 28 plasser fra i fjor og ender på plass nr. 162. 
Nå er det kun Lillehammer som er foran i Gudbrandsdalen. Ringebu 
har gått opp 72 plasser fra 2014! Dette er en kjempebra utvikling. 
Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå for å finne ut hvordan landets 
kommuner scorer på en rekke områder sett fra næringslivets sider. 
 
I siste kvartal er det registrert ca 25 nyetablerte selskap ifølge 
næringssjefen, og butikken Værfast er en nyetablert butikk i Ringebu 
sentrum, i tillegg til Kiwi på Fåvang som åpnet den 17. august.
 
Ringebu kommune skal være et trygt lokalsamfunn der samfunnssikkerhet 
og beredskap er godt ivaretatt. Her er vi avhengige av god overordnet 
kommunal planlegging.  Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap har 
vi i den politiske ledelsen og administrasjon i fellesskap vurdert om et 
felles beredskapssenter i vår kommune kunne vært en god løsning. Det 
er da ønskelig å vurdere muligheten for å realisere et beredskapssenter i 

løpet av ca. to år. Det er som nevnt foreløpig positive signaler fra politiske 
styringsorganer, men prosjektet er ikke tatt stilling til i egen sak.
Gran kommune på Hadeland har et tilsvarende beredskapssenter/
nødetatsbygg. Et beredskapssenter bør være interessant for Røde 
Kors, sivilforsvaret, brannstasjonen, ambulansen og eventuelt et 
lensmannskontor.

Lensmannskontor:
Dette er en sak vi politisk har jobbet en del med og spesielt med bakgrunn 
i en bedre geografisk beliggenhet mellom Otta og Lillehammer jfr. en 
rapport 12.10-16, fra visepolitimester Arne Hammersmark, som kom med 
sine tilrådninger og som sier følgende: ”Når leiekontrakten utløper på 
Vinstra bør det vurderes om kontoret skal flyttes til Ringebu. Dette vil gi 
en bedre geografisk fordeling av tjenester’’.

Det er ingen tvil om at det fra politisk side er sterke ønsker om et 
lensmannskontor i Ringebu, og vi er svært spente på hva Innlandet 
politidistrikt kommer med i sin vurdering av fremtidig lokalisering av 
tjenesteenhet for Midt-Gudbrandsdal. Politimesteren har overlatt til 
region Gudbrandsdal v/ fungerende leder å komme med et forslag til 
fremtidig lokalisering. Det er satt sammen en egen arbeidsgruppe i 
politiet som skal komme med sitt forslag innen 1. oktober 2017. Dette 
blir spennende!

Framtidig Nav-kontor i Midt-Gudbrandsdal:
Moderniseringen og videreutvikling av NAV med bl.a. utgangspunkt i 
Stortingsmelding nr. 33:
En arbeidsgruppe er nedsatt. Hensikten er i første omgang å danne et 
beslutningsgrunnlag for om en ønsker å gå videre med en prosess for å se 
på interkommunale løsninger for oppgaver som ligger i, eller tenderer inn 
mot NAV i dag. Fra vår side i den politiske ledelsen er ikke saken behandlet 
foreløpig, og innholdet i dette med et fremtidig NAV kontor blir viktig.   
Som ordfører i Ringebu mener jeg helt klart at det blir en svært viktig 
sak om hvor det framtidige NAV kontoret skal ligge. Det er ingen tvil 
om at det gir en bedre geografisk plassering i Ringebu enn i de andre 
midtdalskommunene. Dette er offentlige arbeidsplasser som vi skal 
kjempe for å beholde i Ringebu. Jeg oppfordrer våre innbyggere til å se 
på hjemmesiden til kommunen (nyhetsbrev om fremtidig Nav kontor i 
Midt-Gudbrandsdal).

Nytt bofellesskap for funksjonshemmede:
Forberedelsene til bygging av nytt bofellesskap for funksjonshemmede er 
i gang og byggekomiteen hadde sitt første møte 28. juni. Framdriften på 
dette prosjektet ligger på kommunens hjemmeside, men jeg nevner noe 
av planen: Ca. 01.04.2018  - Frist for å gi pristilbud i anbudskonkurransen. 
Ca. 01.05.2018  - Valg av Totalentreprenør. Ca. 01.06.2018  - Start 
prosjektering og forberede byggestart.    Ca. 01.06.2019 - Ferdigstillelse.

Rovvilt og forvaltningen av Ulv:
Som ordfører i en region preget av høyt konfliktnivå mellom beitenæring 
og rovdyrforvaltningen reagerer jeg sterkt på forvaltningen av ulv. Vår 
kommune har vært utsatt for store skader på beitedyr denne sommeren. 
Dette var ikke uventet når vi ser på hvordan regjeringen har håndtert 
rovviltforvaltningen. Mer ulv i Hedmark vil også føre til mer ulv i vår del 
av regionen. Grunnlaget for både bosetting, næring og utvikling svekkes 
betraktelig slik forvaltningen til nå har vært. Mitt håp er selvfølgelig et 
regjeringsskifte og et nytt Storting som går inn for å rydde opp og får et 
uttak som gjør det levelig for alle med beitedyr i vår region.

God høst!
Arne Fossmo, Ordfører


