
 
Da er tiden kommet for å skrive Ordfører`n til  sommernummeret. 
Ringebu kommune, og vi som politikere, har et stort ansvar for alle som 
oppholder seg i kommunen til enhver tid. Gode barnehager, skoler og 
helsetjenester er viktig for alle som bor eller oppholder i kommunen. Dette 
har også en stor betydning for de som ønsker å etablere seg i kommunen.  
Vår visjon er: «kommunen der det lov å lykkes!» Og vi må kjennetegnes 
både innad og utad som rause, solide og spenstige. Dette er kommentert 
i kommuneplanens samfunnsdel og i handlingsplanen, og dette er noe 
både politikere og administrasjon må sørge for at blir fulgt opp.

Det er viktig å sørge for nok boligtomter, og ikke minst satse på et godt 
næringsliv med tilgang på arbeidsplasser, men vi må heller ikke glemme 
å ta vare på alle de arbeidsplassene vi har i dag.  Det må arbeides hardt 
både politisk og administrativt for å etablere flere. Dette vil i framtida gi 
kommunen skatteinntekter som sørger for at vi fortsatt kan opprettholde 
og styrke helse- og omsorgtjenester, skole og barnehager.
 
Det siste året har vist en stor tendens til sentralisering og utarming 
av distrikts Norge. Noen reformer er ferdige og andre er under 
behandling. Noen av reformene har vært Skattereform, Kommunereform, 
Regionreform, Nav reform, Sykehusreform, Nærpolitireform, osv. 
Fylkesreformen som regjeringspartiene og Jan Tore Sanner går for er et 
«stordriftsparadis» og betyr sentralisering, byråkratisering, lydighet og 
A4-tilpasning. Sentrale styresmakter har lenge lagt opp til at kommuner 
og regioner skal kjempe om ressursene. 
Sanners stordriftsmani vil, uten tvil, legge distrikts Norge i grus, dersom 
han får fortsette gjennom tvangsløsninger. Dette vil bli en sulteforing 
av distrikts Norge, og verken bli «robust» eller «bærekraftig» for våre 
distrikter. En tvangssammenslåing i Oppland skal altså føre til at vi blir 
et større fylke sammen med Hedmark, selv om dette ble avvist med stort 
flertall i begge fylkestingene, mot stemmene fra H, Frp og V.
 
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 drives godt i Ringebu ifølge skatteinngangen, som 
pr. mars mnd. viser et resultat på kr: 1 064 000 mer enn budsjettert. Dette 
lover bra for 2017.

Politiske saker: 
Kommuneplanens arealdel 2016-2027 ble behandlet i kommunestyret 
den 21. februar 2017 og er en stor og vanskelig sak.  Kommunestyret 
har vedtatt å legge denne planen til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  
Vi går for å få til en egengodkjent plan, men med stor sannsynelighet 
blir det nok en mekling med fylkesmannen i løpet av sommeren. Blir 
vi ikke enige kan saken havne i departementet. Dette vil kunne sette 
en del videreutvikling på vent, men det får tiden vise. Det er mange 
reguleringsplaner i vår kommune, men en ny stor rasteplass ved Muen har 
bekymret mange. Spesielt dette med å få på plass et toalettanlegg i området. 
Dette er noe vi skal jobbe hardt med og sanitærproblemet må løses. 

Vi er godt i gang med godkjenning av prosjektplan og prosess for ny 
alminnelig taksering av eiendommer. I  2009 vedtok kommunestyret å 
innføre eiendomstakst i hele kommunen. 

Takseringen /retakseringen skal være ferdig innen 1. mars 2019, og blir 
en viktig politisk sak å følge opp både for næringsdrivende og for alle 
med boliger og fritidsboliger.
 
En stor sak i vinter og i vår har vært flomforebyggingen og 
avlastningsvegen på Fåvang som sikrer ca. 100 industriarbeidsplasser.  
Anleggsstarten var i januar, og signaler pr. april viser at 
entreprenørens fremdriftsplan i skrivende stund er i meget god rute.  
Avlastningsvegen /flomforebyggingen skal være ferdig i god tid før 
vårflommen kommer. Denne veien blir meget bra når det gjelder 
trafikksikkerheten for Fåvang sentrum. Ca. 200 lastebiler har kjørt 
i gjennom sentrum i uka, og det vil bli en befrielse for boligeiere, 
næringsdrivende, turister, skoleunger og alle som ferdes i sentrum når 
disse store bilene blir borte.

Sentrumsforskjønnelsen i Fåvang er i sluttfasen og vil forhåpentligvis være 
ferdig når dette bladet kommer ut. Dette har tatt svært lang tid og det må 
vi beklage for alle involverte. Men vi håper at våre innbyggere og turister 
blir fornøyde når åpningen har vært. På Fåvang skal det bygges en ny 
Kiwi butikk med ca. 20 årsverk. Butikken skal være ferdig høsten 2017.  

Brekkebakken er fortsatt et hett tema og er en viktig politisk sak som det 
jobbes aktivt
med. Spørsmålet blir om fylkestinget prioriterer denne fylkesvegen i 
handlingsprogrammet for fylkesveger i juni. Vi håper selvfølgelig på et 
positivt vedtak, slik at vi kan få satt i gang rask utbedring og vedlikehold. 
Her må kommunen få opp en politisk sak om forskuttering, slik at 
byggingen og utbedring kan starte høsten 2017 eller på nyåret i 2018. 
Byggetiden vil bli 8 mnd ifølge SVV. Det gjenstår også en del planlegging 
fra SVV sin side og det må til en regulering. Det kan finnes kulturminner 
som ikke er synlige og det må til tilgjengelige arkeologer for undersøkinger 
av kullgroper, ifølge Oppland fylkeskommune. Dette arbeidet startet i vår. 

Innovasjonssenteret i Jernbanegata 4 ble ferdig ca 1. mai og noen 
leietakere har flyttet inn. Disse lokalene ble meget spennende. Først etasje 
med bibliotek kommer langt i løpet av sommeren og det er beregnet en 
åpning den siste uken i august.

Etableringen av bofellesskap for 10 mindreårige flyktninger sto klart ca. 
1. januar og det har kommet 3 mindreårige pr april 2017.  Jeg kan også 
nevne at det skal bygges et bofellesskap for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, med prosjektoppstart i løpet av 2017. Det er opprettet en 
byggekomité med politikere, personer fra administrasjon og brukerrådet. 
Dette vil bli et nytt og spennende prosjekt som Ringebu kommune vil 
være stolte av når det står ferdig.

Det er også flere bedrifter som har etablert seg i Ringebu i løpet av 
2016 og 2017, og vi er svært glade for at disse har valgt å satse i vår 
kommune.  Selskapet Skarpsno Stenumgård AS bygger  en ny Kiwi med 
ca 20 arbeidsplasser på Fåvang. Coop prix på Fåvang endrer i løpet av 
våren 2017 sin butikk type til Coop Extra.
Erling Rolstad med konsernets virksomhet har flyttet til Ringebu og fra 
mars 2017 endres Gudbrandsdal Pukk AS forretningsadresse og flytter 
den til Ringebu kommune. Fron Diesel AS vil våren 2017 åpne et helt nytt 
verkstedbygg i Maskinvegen 1 på Frya industriområde som også eies av 
Erling Rolstad.
Nytt rørfirma etableres i det gamle Ringebu Sag, administrasjonsbygget
 fra april/mai 2017. med navn Midt-Norsk Rør avd Ringebu.
Som dere ser, skjer det svært mye positivt i vår kommune når det gjelder 
etableringer og arbeidsplasser. 

Til slutt vil jeg minne dere på å nyte det flotte fjellet vi har i løpet av 
sommeren og høsten, og jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Arne Fossmo
Ordfører Ringebu
 


