
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.
Formannskapet skal i løpet av høsten arbeide med budsjett og 
økonomiplan og årsbudsjettet for 2019 blir lagt frem for kommunestyret 
den 18. desember.

Det er viktig for oss å ha gode tjenester til enhver tid. Det er viktig å 
prioritere sterkt innenfor barnehager, skoler, SFO og helsetjenester, slik at 
alle som bor i vår kommune blir fornøyd med de kommunale tjenestene.  
Det er viktig at brukerrådene kommer med sine innspill, fordi brukerråd 
er en av flere måter å sikre god brukermedvirkning på til de kommunale 
tjenestene. 
Ringebu kommune har to møter i året med fritidsinnbyggerne gjennom 
de respektive hytte- og velforeninger. På dette møtet kan de komme med 
sine innspill og ønsker om saker som ønskes prioritert.

De økonomiske rammene er meget stramme, men Ringebu kommune er 
opptatt av at vi i kommende år skal levere gode tjenester til våre innbyggere.  
Det er ingen tvil om at Ringebu kommune i årene framover vil få store 
utfordringer med budsjett og investeringer som er lagt til grunn i neste 
12-årsperiode. Kommunestyrerepresentantene må være forberedt på å ta 
flere grep for få å budsjett og innvesteringer i balanse. Eiendomsskatten 
for 2018 har vært uendret, og vi er spent på resultatet av retakseringen 
for 2019.

Politiske saker:
Fv. 388 Brekkebakken og fremdriftsplanen fra Statens vegvesen: 
Byggeplan er ferdig. SVV vil i løpet av sommeren/høsten kvalitetssikre 
konkurransegrunnlaget, samt foreta et byggherreoverslag i løpet av 
august. Et brev til grunneierne med forslag om erstatninger skal være 
sendt ut. Hvis dette går greit vil grunneieravtalene være underskrevet 
i løpet av august, og SVV tar sikte på å lyse ut prosjektet i Doffin i 
starten av september 2018, noe som gjør at de kan komme i gang med 
utbyggingen/vedlikeholdet medio oktober.

Det arbeides fortsatt med trafikksikring for skoleelever og andre 
trafikanter i sentrum v/ Circle K, sammen med Statens Vegvesen. Noen 
tiltak er startet opp, og ny gang/sykkelbru håper vi kommer på plass så 
raskt som mulig i 2019. En ny gangbru er nødvendig for en trygg skoleveg.

Flomforebyggingen/avlastningsvegen på Fåvang skal være ferdig asfaltert 
ca. 1. september 2018. Denne veien har vært sterkt prioritert fra politisk 
side med bakgrunn i få sikret mange lokale industriarbeidsplasser og ikke 
minst fotballanlegget, som har stor betydning for mange. 

Kommuneplanens arealdel angående fjellområdene blir sendt til 
departementet for avgjørelse, men i meklingen med fylkesmannen ble vi 
enige om bolig og næringsarealer. 
Det arbeides videre med kommunedelplan for Fåvang kirke / Elstad.

Formannskapet har fordelt midler fra utviklingsfondet til landbruksbaserte 
søknader. 

Den politiske ledelsen har sammen med andre medlemmer av 
kommunestyre og tatt opp en viktig sak med administrasjonen, der vi 
ønsker et nytt opplegg for mer politisk involvering i investeringsprosjekter 
for 2019.

Sentrumsnære boliger/leiligheter er prioritert fra den politiske ledelsen
sin side.
 
I løpet av høsten legges noen tomter ut for salg i Ringebu, slik at 
investorer kan få bygge leiligheter for salg eller utleie. Leilighetene på 
Fåvang som Stenumgård Bygg holder på med er utsolgt, og vi registrer 
en bra etterspørsel etter sentrumsnære leiligheter.

Ringebu kommune sitt regnskap for 2017 viste et mindreforbruk på kr 
8.411.569.
Av dette har kommunestyret avsatt kr 1. mill. i tilskudd til forsterkning av 
eksisterende flomvoller i kommunen.  Samtidig bevilget kommunestyret 
kr 300.000,- i stimuleringsmidler for å få ungdom ut i arbeid, dvs. 
sysselsetting av ungdom for sommeren 2019.

Ringebu kommune har fått til gode løsninger med partene rundt 
Marienhøsaken, og ser frem til en videre god prosess med bygging av 
leiligheter.
 
Kommunestyret har bevilget penger til kjøp av Linåkervegen 4 ved 
Linåkertunet for å bedre og opparbeide flere parkeringsplasser. Dette 
vil også bedre tilkomsten til varemottaket, og en slik løsning bedre 
trafikkbildet og trafikksikkerheten rundt hele Linåkertunet.

Trøndelags-, Hedmarks- og Opplandsordførere har sendt brev til 
Statsministeren med oppfordring om å følge opp Rovviltforliket slik det 
er vedtatt og ta beitenæringen og lokalbefolkningen på alvor.  Flere 
Opplandskommuner ber Statsministeren på det sterkeste om å engasjere 
seg i den eskalerende utfordringen.  I brevet står det b.la. at nok en 
beitesesong med stort trykk på beitenæringa i flere av landets fylker, 
på nytt viser at det er påkrevd med en fullstendig gjennomgang av 
apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis. En slik fullstendig 
gjennomgang må, etter vårt syn, omfatte følgende:
- Rovviltforlikets todelte målsetting 
- Beiteprioriterte områder 
- Bestandsmål
- Kalvingsområder for villrein

Det er mange andre politiske saker som kunne vært nevnt, men jeg 
oppfordrer alle til å gå på kommunens hjemmeside, som har et bredt 
utvalg av interessante saker.

I NHOs kommune-NM (tall fra 2017) og rangering etter attraktivitet og 
lokal vekstkraft som er basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, 
demografi, kompetanse og kommunal økonomi scorer Ringebu kommune 
meget bra på flere nivå.

Rapporten som ble lagt frem i slutten av august viser at ved de siste 
fem årene er det Ringebu kommune som gjør det best i Lillehammer/
Gudbrandsdalen, med hele 70 plasser opp. Med det, er Ringebu kommune 
nest best i hele Innlandet. Ringebu har ifølge NHO sin beste indikator på 
arbeidsmarked og kommuneøkonomi.
Dette er en positiv utvikling som viser at det jobbes godt i kommunen 
både administrativt og politisk. Langsiktig og målrettet jobbing gir 
resultater.

Jeg ønsker alle en riktig fin høst

Arne Fossmo
Ordfører


