
Da er det tid for min første ”Nytt fra ordfører'n”

Jeg ønsker å takke velgerne som har gitt Arbeiderpartiet et rent flertall, 
og ikke minst gitt meg tilliten som ny ordfører i Ringebu. Tusen takk!  
Hele det nye kommunestyret kan være stolte over tilliten de har fått, men 
vi skal heller ikke glemme at vi om fire år må stå til ansvar foran de 
samme velgerne.

Vi startet med konstituerende kommunestyremøte 27. oktober, og 
jeg var på ordførerkontoret fra mandag 2. november.  Etter ca. 22 år 
som innehaver av Fåvang jakt & våpen- MX sport på Fåvang, ble det 
en stor overgang med opplæring i kontorarbeid og møtevirksomhet. 
 
Første store oppgave for kommunestyret var å få på plass økonomiplan 
26. november og budsjettet for 2016 10. desember. Utgangspunktet var 
krevende, og selv om rammene er svært stramme, vil Ringebu kommune 
også i kommende år levere svært gode tjenester til sine innbyggere. En 
takk til administrasjonen, og særlig til seniorrådgiver/økonomiansvarlig 
Jan Magne Langseth. Han har utført en formidabel jobb i å rettlede nye 
politikere!

En samlet skatteinngang som er 7,4 mill. over opprinnelig budsjett pr 
desember måned er svært gledelig i disse trange økonomiske tider.

Ny E6 i Ringebu er noe vi alle ser frem til, og vi håper på ny E6-trase 
langs Lågen som vi har jobbet for i flere år. Dette er svært viktig for 
innbyggerne. Jeg var i møte med Samferdselsdepartementet sammen 
med aksjonsgruppen v/ Erik S. Winter og Pål Brandstad angående E6 
17.desember 2015. Der møtte vi tre forskjellige statsråder og hele 14 
personer fra andre offentlige organ. Jeg har et håp om en avklaring av 
trasevalg tidlig i 2016, men fikk ingen signaler om at veien blir slik vi 
ønsker og i tråd med vårt vedtak.
 
Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke - Elstad er også lagt ut på høring, 
med høringsfrist 15. februar 2016. Dette er en sak som er svært viktig for 
Ringebu kommune.

Det er mye spennende på gang i Ringebu! Vi er inne i en periode der 
kommuneplanens arealdel vil bli prioriter høyt. Det skal i ettertid også 
utarbeides nye reguleringsplaner. 

Det er helt avgjørende at Ringebu kommune har et ambisiøst planverk på 
plass for å kunne utnytte de mulighetene som vil kunne by seg.
Fra i høst er Oppland fylke med på en samordning med statlige innsigelser 
til kommunale planer med iverksetting fra 1 okt.2015. Formålet med 
forsøket er ifølge brev fra Miljødepartementet: Mer effektiv og målrettet 
behandling av plansaker, bedre samarbeid mellom kommune og 
statlige myndigheter, bidra til å styrke kvalitet og gjennomførbarhet for 
kommunale arealplaner.  Så gjenstår det å se om dette bidrar til raskere 
prosesser.

Kommunereformen og intensjonsplanen med Lillehammer, Øyer, 
Gausdal og Ringebu ble tatt til orientering i Kommunestyret 
26. november. Denne saken er nå avsluttet.
Vi er godt i gang med å se på muligheten for å skape en ny 
midtdalskommune sammen med Sør-Fron og Nord-Fron, der målet er en 
folkeavstemming i alle kommunene den 22. mai 2016.
 
Som ny ordfører var jeg 19.november med på fag- og svennebrevutdeling 
på Vinstra videregående skole til ca. 45 personer i midtdalen. Dette viser at 
Vinstra videregående skole er svært viktig for alle aldersgrupper, og jeg håper 
at flere av de som fikk sitt fag- eller svennebrev finner seg en arbeidsplass 
i vår region. De vil være ettertraktet i både privat og offentlige sektor. 
 
Ringebu kommune fikk overtatt den nye gangbrua over Våla med offisiell 
åpning 27.november. Dette bør knytte sentrum og næringsliv på begge 
sider av elva bedre sammen. Brua er også et trafikksikkerhetstiltak for 
skolebarn mellom bosted og skole.

«Starte og drive bedrift-dagen» 18.november var et gratisarrangement 
for de som ønsker å starte egen bedrift eller er i startfase for dette. Her 
var det god deltagelse og svært engasjerte personer som vi håper fikk 
inspirasjon til å våge å ta steget videre. Dette var en nyttig og bra ide som 
det må bygges videre på.

Rema 1000 har åpnet ny butikk på Vålejordet og arealet er 1.300m2. 
Prosjektet startet høsten 2014, med byggestart våren 2015 og åpning 
4. des. 2015.

Kløverhagen v/ KOA åpnet omsorgssenter for mindreårige asylsøkere rett 
før jul i 2015, noe som også gir sårt trengte arbeidsplasser i kommunen. 
Her viste noen initiativtagere i Ringebu gode holdninger og verdier, og 
startet en innsamlingsaksjon for disse barna. Dette fortjener både givere 
og de som sto bak en ekstra honnør for.

Jeg og varaordfører Kristin Teigen har funnet tonen oss imellom, og håper 
at vi vil utfylle hverandre på en god måte. Kristin er et befriende, positivt og 
friskt pust inn i Ringebupolitikken, noe vi i utvalgene og kommunestyret 
kommer til å dra store fordeler av de neste åra.

Jeg håper til slutt at mange får anledning til å nyte denne fine tida 
fremover, med snø og godt skiføre i de fantastiske løypenettene vi har i 
fjellområdene våre. 
Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!

Arne Fossmo, Ordfører


