
Kommunestyret vedtok 18. desember avgiftssatser og budsjett for 
2019. Rammene er svært stramme, men Ringebu kommune vil også i 
kommende år levere svært gode tjenester til sine innbyggere. Overordna 
myndigheter snører til sekken med de økonomiske overføringene for 
hvert år, noe som gjør at utfordringene blir større for hvert budsjettår. 
Økonomiplan og budsjett for vår kommune for 2019 er vedtatt med 
et tilnærmet nullresultat, dvs med et svært begrenset overskudd i de 
neste fire årene. Det er dette grepet kommunestyret har tatt for fortsatt 
å kunne levere gode tjenester på alle nivå. Det å kunne bygge opp 
kommunale fond i fremtiden vil bli en stor utfordring.  Det er heller ikke 
sikkert at politikere og våre innbyggere ønsker at vår kommune skal 
fungere som en bank med midler på fond, men heller bruke pengene på 
de mange tjenestene vi er avhengig av å gi alle som bor og oppholder 
seg i vår kommune til enhver tid.
 
Statsbudsjettet for 2019 med endringer i eiendomsskatteloven ble 
behandlet i Stortinget den 12. desember. Dette får store konsekvenser 
for mange kommuner fra 2020. Det er viktig at kommunene tar disse 
utfordringene og tilpasser seg endringene på en god måte.

Brukerråd er en av flere måter å sikre god brukermedvirkning på for 
de fremtidige kommunale tjenestene. Det er viktig at alle brukerrådene 
kommer med innspill, ønsker og sine prioriteringer til formannskapet i 
løpet av 2019. Vi må alle arbeide hardt i felleskap for å snu den negative 
befolkningsutviklingen. Det å øke folketallet vil skape vekst i næringslivet. 
Det vil gi økte inntekter til kommunen både gjennom innbyggertilskudd 
og økt skatteinngang. Dette vil ikke minst gjøre oss bedre i stand til å 
møte utfordringene med en stadig mer alderstung befolkning.

Alle ildsjeler, store som små, må få mer plass og muligheter, enten de 
er næringsdrivende, fritidsinnbyggere, politikere, ansatte i kommunen 
eller privatpersoner. Vekst og utvikling kan ikke vedtas, men det må 
skapes. Det kan skapes ved at alle bidrar til at vi får et lokalsamfunn 
med engasjement som oser av raushet, og at de som lykkes føler seg 
sett og ikke minst verdsatt.

Politiske saker:
Kommuneplanens arealdel ligger i Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) for avgjørelse. Vi skal i skrivende stund møte KMD 
den 28. januar 2019 for å gi noen innspill og kommentarer angående 
kommunens ønsker om en videre utvikling for våre fjellområder på 
østsiden av Gudbrandsdalslågen.

Utbyggingen i Kvitfjell går så det suser. Her rekker kommunen knapt 
nok å få regulert hyttetomter raskt nok. Tomter selges før de er regulert! 
Utbyggere viser til stor etterspørsler etter tomter. Dette er en utvikling 
som er rene eventyret for de fleste og ikke minst for Ringebu kommune. 
Hytteutbygging i alle deler av vår kommune vil gi oss mange nye 
fritidsinnbyggere i årene fremover, som også vil gi mange lokale 
håndverkere og bedrifter betydelige oppdrag. 

Boligbygging og sentrale sentrumsnære boliger i Ringebu og 
Fåvang:
Fåvang sentrum har snart ferdig sju leiligheter som alle er solgt. Fåvang 
Ysteri holder på med å videreutvikle flere leiligheter for utleie. Ringebu 
kommune har i vår/sommer satset hardt på å få i gang flere prosjekter for 
sentrumsnære leiligheter/boliger med private investorer. Disse byggene 
er for utleie eller salg gjennom private aktører på tilvisningsavtaler. 
Bygningene for utleie vil bli finansiert med 80 % husbank og 20 % på 
utbygger. Målet er at disse prosjektene kan komme i gang både i Ringebu 
og Fåvang i løpet av våren/sommeren 2019.

Ringebu kommune har i løpet av desember 2018 lagt ut tre tomter 
for salg slik at private aktører kan komme på banen for å bygge 
mellom 15 - 25 leiligheter. Det er kjempeviktig at personer som 
ønsker å kjøpe eller leie gir signaler til vår næringssjef slik at det blir 
enklere og ikke minst en raskere prosess for å få i gang en utbygging.  
Bergene Holm har også planer om bygging av boliger/leiligheter på 
sine arealer (på yttersiden av jernbanen) der de nå er i gang med en 
reguleringsprosess.
Marienhø: 
Avtaler med utbyggere og kommunen ble løst politisk. Vi ser frem til 
et videre godt samarbeid med utbyggere av leiligheter på disse flotte 
sentrumsnære boligtomtene og er beredt til at dette skal være mulig å få 
i gang så raskt som mulig.

E6: Etappe 2 forbi Ringebu.
Ringebu kommunestyre har sendt en henvendelse til samferdsels-
departementet om et nytt trasevalg. Dette ble godt mottatt og Statens 
vegvesen har fått i oppdrag å kostnadsberegne dette alternativet som vil gi 
oss en kryssløsning i Tollmoen og E6 ut mot lågen fra Elstad til jernbanebrua. 
Det er bedt om et møte med samferdselsminister J. G. Dale og statssekretær 
T. Skjervold på nyåret.

Brekkebakken fv. 388.
Dette har vært en viktig politisk sak som det er brukt svært mye tid på. 
Arbeidet er endelig i gang med avskoging i desember 2018. Det var sju 
entreprenører som viste interesse for denne vegen. Prognosene viser per 
desember at byggherreoverslaget til Statens vegvesen var noe høyt og at 
totalkostnadene blir noe lavere enn budsjettert. Kontrakten signeres med 
entreprenør ca. andre uken i januar 2019, og veien skal være ferdigstilt 
den 15. august 2019.  Det er kjempebra!

Trafikksikring- Lyssetning av Høystadvegen er i gang og vil bli 
ferdigstilt på nyåret.

FV 27 (Rondevegen) Venabygdsfjellet:
Detaljreguleringen ble vedtatt i kommunestyret den 19. desember 
2018 med planbeskrivelse og plankart med planbestemmelser. Denne 
utbedringen, og ikke minst trafikksikkerhetstiltaket, er kjærkommen for 
alle som kjører fv. 27 Rondevegen. Vegen utvides til ca. 6,5 m bredde. 
Oppstart forventes i mai 2019 og det forventes en ferdigstillelse i løpet 
av 2019.

Ny telefonmast på Gullhaugknappen (Fåvangfjellet):
Sikkerhet og beredskap er helt nødvendig og er spilt stort inn for å få til 
en rask saksbehandling. Dette prosjektet har også vært prioritert politisk 
med bakgrunn i videre næringsutvikling for landbruket i Brekkom. Det er 
mange fritidsinnbyggere som trenger godt nett for å kunne tilbringe mer 
tid på sine fritidseiendommer. 
En god dekning vil få betydning for alle som ønsker å bruke sin eiendom 


