
Ringebu kommune, og vi som politikere, har et stort ansvar for alle. 
Gode barnehager, skoler og helsetjenester er viktig for alle som bor eller 
oppholder seg i kommunen til enhver tid. Filosofien må være at folkets 
penger skal brukes til å gi folket gode tjenester!
Vår visjon er: «Ringebu kommune - der det er lov å lykkes!» Vi må 
kjennetegnes både innad og utad som rause, solide og spenstige. Vi er 
godt kjent med at byråkratiet vokser, men her i vår kommune bør vi etter 
min mening gå litt imot den strømmen. Målet burde være å bli en av 
Norges minst byråkratiske kommuner. Dette har også en stor betydning 
for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Kommunen må vise 
handlekraft for å skape vekst, med raske og gode saksbehandlinger.  Det 
er heller ingen tvil om at vi har forbedringspotensialer. Det er også en 
typisk tanke fra industrien; forandring og forbedring må vurderes hele tida.  
 
Vi er en kommune som er framoverlent når det gjelder digitalisering og bruk 
av gode IT-systemer. Vi har også klart å holde administrasjonskostnadene 
nede på et fornuftig nivå.

Stor aktivitet
Det pågår mye i vår kommune om dagen, med opprusting av vann 
og avløp i Tollmoen, E6-utvidelse nord for sentrum og et større 
vedlikeholdsarbeid og utvidelse av Brekkebakken.  Det er en stor satsing 
på den tredje dalsiden i Kvitfjell, Varden, som gjør at Kvitfjell er unik 
i både norsk og nordisk sammenheng, med alpinanlegg på alle tre 
sider. Kvitfjell er en utrolig turistdestinasjon, som har betydning for hele 
regionen.
Mye av det som foregår nært sentrum medfører en del ulemper for 
mange. 
Jeg håper alle viser forståelse og tålmodighet i forhold til dette arbeidet. 
Jeg kan love at det som utføres, fører til at det meste blir mye bedre. 
Brekkebakken kommer til å bli svært bra når den endelig blir ferdig i 
løpet av august 2019.

FV. 27 til Venabygdsfjellet opp mot Trabelia, er i gang med vedlikehold, 
utbedring og med ferdigstillelse i løpet av september 2019.

Næringsutvikling og arbeidsplasser
Sentraliseringen og utarmingen av distrikts-Norge fortsetter. De fleste 
offentlige arbeidsplassene forsvinner ut av vår region. Det er allikevel 
flere bedrifter, store og små, som har etablert seg i Ringebu de senere 
årene.  Etter samtale med næringssjefen, er det ca. 100 nye arbeidsplasser, 
noe vi er svært fornøyde med. Vi er svært glade for at disse bedriftene 
har valgt å satse i vår kommune, hvor de fleste har etablert seg på 
Frya industri-område. Omsetningen innenfor varehandel er stigende. 
I løpet av de fem siste årene er Ringebu den kommunen som har 
klatret flest plasser på rangeringen i kommune-NM i vårt distrikt. 
 
Ringebu kommune har svært lite med næringsarealer igjen. Vi trenger 
mer til videreutvikling av nye og eksisterende bedrifter. Kommunen må gå 
i dialog med grunneiere, både i Ringebu og Fåvang, for å sikre seg nye 
arealer for næring. Det er gledelig at det er en del etterspørsel etter arealer 
i hele kommunen.
 
Ringebu kommune trenger flere arbeidsplasser. Mitt håp og mål, er å få 
til minst 100 nye arbeidsplasser de kommende år. Det ble i løpet av 2019 
registrert ca. 40 nye aksjeselskap i Ringebu, som er nesten dobbelt så 
mange som i Øyer og 22 selskap flere en i Nord-Fron.

Økonomisk utvikling
Økonomisk har Ringebu kommune gått svært godt de siste 
årene. Det har vært en sterk og god økonomistyring innenfor 
alle tjenester, både politisk og administrativt.  Det har vært satt 
sterkt fokus på gjenoppbygging av fond.  Fondsbeholdningen av 
bundne og frie fond pr 31.12.2018 er på 125,1 millioner kroner. 
Næringslivet drives meget godt i Ringebu. 
I følge skatteinngangen etter 1. kvartal, er tallene ca. 33 millioner kroner, 
som er 2,2 millioner kroner over budsjett. 
Det lover meget bra for 2019.

Ringebu kommune hadde ved utgangen av 2018, 491 ansatte, fordelt på 362 
kvinner og 129 menn. Dette viser at kommunen er en stor og viktig arbeidsplass 
for mange. Antallet ansatte er inklusive de interkommunale selskapene.  
Det er en spennende sak på gang. Formannskapet har bevilget kr 300.000 
som stimuleringsmidler for sysselsetting av ungdom fra 15-18 år i 2019, 
som vi håper bedrifter og alle næringer ser positivt på. Det er kjempeviktig 
å få yngre ut i arbeid.

 
Ringebuhallen får nytt gulv og ventilasjonsanlegg i løpet av våren/
sommeren. Dette vedlikeholdet har stor betydning for alle som benytter 
idrettshallen. 

Brukerrådene – viktig brukermedvirkning
Brukerrådene har i skrivende stund sitt vårmøte. Brukerrådene er en 
av flere måter å sikre god brukermedvirkning på i de kommunale 
tjenestene. Ringebu kommune har innført brukerråd innen helse- 
og omsorgstjenestene, skolene og barnehagene. Brukerrådet i den 
enkelte tjenesteenheten skal være med å sikre nyttig informasjon 
og tilbakemeldinger fra brukersida for både store og små. Dette 
brukes blant annet til å videreutvikle tilbudene og tjenestekvalitetene.  
Formannskapet skal i løpet av våren og høsten starte budsjettbehandlingen 
for 2020. Brukerrådene kan påvirke med sine innspill og ønsker. Det er 
viktig å videreutvikle det som er bra, og vi må få tilbakemeldinger på det 
som ikke fungerer optimalt.

Bygging av nytt bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
med 12 leiligheter+ avlastningsleilighet er på gang. Totalentreprenør er 
Fron Bygg AS. Prosjektet forventes å ha byggestart i løpet av sommer/
høst 2019. Anleggsmaskiner er i gang med grunnarbeidet pr mai mnd. 
 
Sentrumsnære boliger
Det er ferdigstilt et prosjekt på Fåvang med 7 leiligheter. Alle er solgt.  
Vi har flere utbyggere som ønsker å bygge, både i Ringebu og Fåvang. 
Tomter er solgt til ca. 11 nye leiligheter på Fåvang. En utbygger har kjøpt 
arealer i Ringebu til ca. 20 leiligheter, med en forventet byggestart i 
løpet av høsten 2019. Marienhø-prosjektet kommer også med leiligheter 
for salg i løpet av 2019. Bergene-Holm har sine planer på sag-tomten 
sør for jernbanelinjen. Brødrene Trøstaker har satt i gang et prosjekt 
midt i Ringebu sentrum, der prospekt på leiligheter er ute for salg. 
 
Det forskjønnes rundt tomtene på Flyausa, som får en fantastisk utsikt. 
Det har vært flere som har sett på disse tomtene den siste tiden, så 
forhåpentligvis vil det bli en utvikling og salg innen kort tid. 
Det er viktig for kommunen at blir det flere muligheter for de som ønsker 
å bosette seg sentrumsnært.

Arrangementer
Arrangementer som Multikultidager, Sommerfesten med Fåvangdågån 
og Ringebudagene, Sommerkonsertene, Landsbyrock,  Sykkelviku, 
Gudbrandsdalsløpet og Fårikålfestivalen, for å nevne noen, er alle 
store, tradisjonelle og gode arrangement. Dette viser at kommunen, 
næringslivet og kulturetaten jobber svært godt sammen for å få til liv og 
røre i bygda vår. Det vil bli aktiviteter hver lørdag  sommeren igjennom. 
Denne store kulturaktiviteten skal vi være stolte av alle sammen.
 
Valg 2019
Mandag 9. september skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
I Ringebu kommune vil da valglokalene være åpne mandag  9. september 2019.  
Stemmetidene ved valglokalene i Vålebru og Fåvang er fra kl. 10:00 - kl. 20.00. 
I Vålebru-krets inngår: Venabygd, Kjønås og Vekkom.   
I Fåvang-krets inngår: Brekkom, Strand, Nord-Fåvang og Sør-Fåvang. 

Tidligstemmegivning:
I perioden 01.07.2019 til og med 09.08.2019, kan velgere 
henvende seg til kommunen og avtale tid for å avgi stemme 
(tidligstemmegivning).  Stemme tas i mot i 1. etg. i Ringebu rådhus. 

Forhåndsstemmegivning: I perioden 12.08.2019 til og med 06.09.2019 
kan velgere forhåndsstemme i 1. etg. i Ringebu rådhus mellom kl. 09.00 
og 14.00. I tillegg holdes rådhuset åpent for forhåndsstemming torsdag 
29.08.2019 fra kl. 15.00 til kl. 18.30 og onsdag 04.09.2019 fra kl. 15.00 
til kl. 18.30.

I tillegg blir det avholdt forhåndsstemmegivning  følgende steder:-
Linåkertunet-Ringebu eldresenter og tidspunkt for dette er ikke avklart.  

Ambulerende stemmegivning: Søknad om å få avgi stemme hjemme 
pga. sykdom eller uførhet, må være mottatt av Ringebu kommune senest 
tirsdag 03.09.2019 kl. 14.00.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer og lykke til med årets valg, bruk 
stemmeretten. Det er viktig! GODT VALG!  

Arne Fossmo
Ordfører


