
Kommunereformen har hatt og vil ha svært mye fokus frem tilfolke-
avstemmingen 22. mai.
Personlig har jeg valgt å gå inn i denne reformprosessen med et åpent 
sinn, og ser at en kommune som Ringebu vil få store utfordringer med 
å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på flere områder framover.   
Om svaret blir en større kommune, eller om det vil bli flere interkommunale 
samarbeidsordninger er håpløst å spå, men mere samarbeid i begge 
retninger tror jeg blir nødvendig i fremtiden. Vi har hatt, og kommer 
til å få økonomiske utfordringer i budsjett- og økonomiarbeid i årene 
fremover. Bedre blir det ikke ved å bestå som egen kommune, når vi ser 
på høringsforslaget til et nytt inntektssystem, som også stortingsflertallet 
ønsker. Overføringene fra de overordna myndigheter blir mindre og 
mindre for hvert år og det satses mye mer i byene enn i distriktene. 

I innbyggerundersøkelsen ang. en eventuell kommunesammenslåing 
med Sør-Fron og Nord-Fron, som var utført i februar/ mars, var 
innbyggerne i kommunen delt i sitt syn. Det var flertall i Ringebu for en 
kommunesammenslutning, mens det i Venabygd og Fåvang var flertall 
mot.
Innbyggernes syn i folkeavstemningen blir viktig og en rådgivende 
folkeavstemming med god valgdeltagelse har stor betydning.  
Jeg er nok helt klar på at uansett hva vi ender på i denne reformprosessen 
så vil det bli en endring i kommunestrukturen. Dette med bakgrunn i at 
det er et bredt flertall på Stortinget for kommune- sammenslutninger, så 
får vi håpe på at det blir på frivillig basis og ikke tvang.

Gledelig nytt: Vi er i god dialog med Statens Vegvesen angående 
utbedring i Brekkebakken. Denne veistrekningen har vært en problemvei 
i svært mange år. Flere avtaler med grunneier, både muntlig og skriftlig, 
var noe Ringebu kommune ble utfordret på og som vi har fått på plass. 
Vegvesenet har signalisert at de vil finne løsninger for strakstiltak. De sier 
at det ikke vil bli optimalt, men bedre enn i dag. Brekkebakken fører stor 
trafikk opp til Ringebu barnehage, flere kommunale boligområder og i 
tillegg flere tusen hytter på Venabygdsfjellet. 

Når det gjelder ny E6 i Ringebu så har det i denne saken ved flere 
anledninger blitt brukt stor spalteplass i lokalavisene. For oss som har 

ønsket en ny E6 ut mot Lågen har det ikke vært mye positiv støtte å få. 
Derfor var det for oss som har stått på for E6- saken i Ringebu en gledens 
dag den 14. mars. Samferdselsdepartementet ga oss full tilslutning og 
la Ringebu kommunes vedtak til grunn for en ny E6 langs med Lågen. 
Det gjenstår å se på hva Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 
som sitt endelige svar. Når denne utgaven av Ringebu Posten kommer ut, 
kan resultatet være avklart.

Det er stor aktivitet i kommunal regi i Ringebu kommune for tida. 
Opprusting og sentrumsforskjønnelse i Fåvang prioriteres høyt og vil 
forhåpentligvis være sluttført dette året. 
Dette medfører dessverre en del ulemper for næringsdrivende og alle som 
bruker butikkene. Arbeidet har tatt svært lang tid og jeg ber om at alle 
viser forståelse og tålmodighet med dette. Det kommer til å bli svært bra 
når det blir ferdig!
 
På St. Olavs plass har det startet en ny prosess med byggingen av åtte 
nye gjennomgangsleiligheter. Dvs. to bygg med fire leiligheter hver med 
ferdigstillelse september/oktober. Dette vil gi et svært godt tilskudd til 
botilbudet i kommunen, og gjøre det lettere for mange i etableringsfasen 
å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er ikke tenkt som varig 
botilbud for noen, men skal i første rekke være et tilbud til de som har 
vanskeligheter med å skaffe seg bolig på annen måte.
Det skal også bygges et bygg med fire leiligheter nord for sentrum, og 
en tomannsbolig på Ulberg med ferdigstillelse våren 2017. Det har vært 
gode tilskuddsordninger gjennom Husbanken og framtidige leieinntekter 
på leilighetene, som gjør at disse prosjektene i svært liten grad vil belaste 
kommuneøkonomien. Dette viser at Ringebu kommune har en aktiv 
politikk for å skaffe nok boliger nært sentrum i Ringebu, så får vi håpe at 
det også gjøres noe for å bygge sentrumsnære leiligheter også i Fåvang.

Det skal i løpet av 2016 startes opp ombygging av lokaler til nytt bibliotek 
i Ringebu sentrum. Plasseringen blir i det gamle DNB-bygget og her har vi 
mål om å få til et flerbrukssenter/innovasjonssenter, gjerne tilrettelagt for 
slektsgransking, et senter for lokalhistorie og gjerne med et nytt arkiv for 
Gudbrandsdalsmusea a/s. En god prosjektorganisasjon må etableres for å 
få avklart om disse ideene er gjennomførbare. 

Ringebu Prestegard har blitt et utrolig flott sted og jeg anbefaler alle 
å ta turen dit i løpet av sommeren, og ta gjerne med venner og andre 
besøkende.

I Ringebu har vi alle muligheter til å drive et aktivt friluftsliv sommer som 
vinter. Jeg håper alle både store og små vil benytte seg av den flotte 
naturen vi har i vår kommune.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer!

Arne Fossmo, Ordfører 


