
Kommunestyret vedtok før jul økonomiplan og budsjett for 2018. Rammene 
er meget stramme, men Ringebu kommune vil også i kommende år levere 
svært gode tjenester til sine innbyggere. Det er ingen tvil om at Ringebu 
kommune i årene framover får store utfordringer med investeringsplanen 
som er lagt til grunn i neste 12-årsperiode. Kommunestyret er forberedt på 
å måtte ta noen sterke grep i de nærmeste årene. Men eiendomsskatten 
er uendret for 2018 i vårt budsjettarbeid, selv om vi har utfordringer med 
stramt budsjett. Dette er vi svært fornøyde med. 
 
En negativ befolkningsutvikling (første halvår) er noe vi må arbeide aktivt 
med. Det å kunne øke folketallet vil skape vekst i næringslivet. Dette vil 
gi økte inntekter til kommunen både gjennom innbyggertilskudd og økt 
skatteinngang, noe som gjør oss bedre i stand til å møte utfordringene 
med en stadig mer alderstung befolkning. Vår hovedutfordring ved 
redusert folketall er smalere og redusert næringsetablering og begrenset 
tilflytting. Det må skapes flere og varierte arbeidsplasser, og kommunen 
trenger arbeidsplasser som kan få ungdommen til å bli i bygda. 
Vi har et mål om et bedre samarbeid med alle næringsgrupper. Ringebu 
kommune må få et apparat som fungerer raskt og effektivt ovenfor 
etablerte og nyetablerende. Det har vært en sak i høst som vi i vår 
region politisk har jobbet aktivt med: fylket ønsket å kutte tilskuddet på 
kommunalt næringsfond for 2018. Dette klarte vi å få lagt inn igjen, og disse 
midlene har stor betydning for en videre næringsutvikling i vår kommune. 
Men det blir foretatt nyetableringer i Ringebu kommune. Tall fra næringssjefen 
tilsier ca. 98 nye bedrifter i 2017, mot 68 i 2016. Noen har også valgt å legge 
ned, og med litt forskjellig typer så reelt er det ca. 50 nye bedrifter i 2017.  
 
Vi prioriterer å få til gode tjenester innenfor barnehage, skole, SFO og 
helse. Det må skapes flere arbeidsplasser og vi må få på plass flere 
sentrumsnære boligtomter som kan utvikles raskt. Dette jobbes det aktivt 
med og vi har et mål om å få med boligutviklere på å få bygd enda flere 
boliger/leiligheter. Vi har vært i Ringsaker og sett på den utviklingen de 
har fått til, med befolkningsvekst og boligbygging. For vår kommune er 
dette spennende prosjekter vi må ta med i vårt videre arbeid. Behovet for 
boliger må ses i sammenheng med strategien om vekst og utvikling. Vår 
kommune må bruke flere ulike virkemidler for å få fart på boligbygging 
og å sikre et større mangfold av boliger. Husbanken har også gode 
økonomiske ordninger for både kommunen og private utbyggere. 
 
Ringebu kommune kjøpte for noen år siden nødvendig areal av 
Opplysningsvesenets fond til ny gravplass på nordsiden av Prestbekken. 
Driftstunet i Prestegarden, med forpakterboligen og driftsbygningen ble 
også kjøpt av kommunen. Det er ingen tvil om at denne investeringen 
var for å knytte Ringebu Stavkirke og Prestegarden bedre sammen. 
Prestegardsområdet er et satsingsområde innenfor kultur, utstilling 
og andre arrangementer, på lik linje med Kvitfjell og Peer Gynt. En 
videreutvikling av driftsbygningen har fått en svært gledelig økonomisk 
støtte av Sparebankstiftelsen DNB i desember 2017. Et beløp på 2,1 mill. 
kr er gitt til Stiftelsen Ringebu Prestegard. Dette vil kunne føre til en 
raskere prosess og ferdigstillelse av første byggetrinn i driftsbygningen. 
En gratulasjon til de involverte er på sin plass.

Ringebu kommune er en av de største reiselivs- og hyttekommunene i 
Oppland. Dette er en viktig næring som gir store, positive ringvirkninger 
i kommunen. Vardenutbyggingen i Kvitfjell er et spennende prosjekt som 
i årene fremover vil tilføre oss nye fritidsinnbyggere som vi i kommunen 
ønsker hjertelig velkommen. Kvitfjell og Venabygdsfjellet er store 
spydspisser i reiselivet.
 
Politiske saker:
E6 er en sak vi blir utfordret på i 2018. I april legger Statens Vegvesen frem 
en anbefaling om videre planlegging av E6. Signalene er at utbyggingen 
skal bli billigere, men likevel en fullverdig vei for trafikantene. Så får vi se 
om E6-utbyggingen blir tidligere enn forslaget som er i siste periode av 
NTP 2018-2029 og at det bevilges penger til utbyggingen.
Brekkebakken Fv. 388. er en veistrekning som flere av våre innbyggere 
er opptatt av. Planbeskrivelse og reguleringsplan kom fra SVV ca. 
15.desember. Tiltaket ligger inne i fylkesvegprogrammet og vi ønsker å 
sluttføre arbeidet med avtale med fylkeskommunen om forskuttering 
snarest mulig. Penger til forskuttering ligger inne i budsjettet for 2018. 
SVV har gitt tilbakemelding på at byggeplanlegging vil starte med sikte 
på utlysing av arbeidet i 2018. Før anleggsarbeidet kan starte må også 
nødvendig grunnerverv være gjennomført. Dette er foreløpig ikke helt i 
mål.

Det arbeides aktivt med å få til trafikksikring av skoleelever og andre 
myke trafikanter i sentrum v/ Circle K, sammen med Statens Vegvesen. 
Dette håper vi kommer på plass så raskt som mulig i 2018. En ny gangbru 
er nødvendig, og en løsning kan være å få til trafikklys ved fotgjengerfelt 
der E6 må krysses.

Flomforebygging/avlastningsvegen på Fåvang er snart ferdig. Denne 
vegen har vært sterkt prioritert med bakgrunn i å sikre mange 
arbeidsplasser på Fåvang sag, Morken Betongvare, Blåne Hytter og ikke 
minst fotballanlegget, som har stor betydning for mange. Det vil også bli 
en svært god trafikksikring for sentrum i Fåvang når tungtrafikken får 
endret kjøremønster.

Sentrumsnære tomter for nybygging har vært og er mangelvare i vår 
kommune. Det er i løpet av 2017 ferdigstilt arealer til bygging av boliger 
på Flyausa og Tromsnesmoen. Her vil det kunne bli husbygging våren 
2018. Ringebu kommune håper at disse tomtene vil bli ettertraktet og at 
utbygging av nye boliger kommer i gang så raskt som mulig.

En av de største sakene i 2017/2018 er kommuneplanens arealdel 2015-
2027. Den har vært til 4. gangs behandling i utvalget for plan og teknisk 
den 20. desember, og de ber om at Ringebu kommune sin kommuneplans 
arealdel 2015-2027 tas opp til mekling mht. innsigelser knyttet til villrein 
og jordvernhensyn. Denne saken er bekymringsfull pga. at den kan 
stoppe ny utvikling når det gjelder næring, bolig og fritidsbebyggelse. 
Det er viktig å få til en egengodkjent plan. Det vil nå i løpet av våren bli 
gjennomført mekling med fylkesmannen. 

Rovdyr med ulveskader har i 2017 vært meget kontroversielt i vår kommune. 
Store rovdyrskader i Samtjønna har påvirket svært mange i sauenæringen. 
Den 1. januar startet lisensjakta og det blir spennende å se hvor mange 
individ av de to ulveflokkene i Julussa- og Osdalsreviret som blir tatt ut. 
Inntil 16 ulver kan felles i disse revirene. Med dette blir det åpnet for 
lisensfelling av totalt 42 ulver i Norge denne vinteren. En vellykka lisensjakt 
vil også ha betydning for beitenæringen i store deler av Gudbrandsdalen.
Vinterstid har vi mange utrolig flotte skiløyper.  

Jeg håper vi får en bra vinter for her er det unike muligheter for alle som 
vil benytte de fantastiske fjellområdene våre i løpet av vinteren og våren.

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!

Arne Fossmo
Ordfører


