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Denne høsten og vinteren har vært en hektisk periode. Etter ett 
år i ordførerstolen så er det fortsatt mye å sette seg inn i og ikke 
minst lære. Det har vært et år med svært mange reformer som 
viser en stor tendens til sentralisering. Noen er ferdige og andre er 
under behandling.  Jeg nevner bl.a. Skattereform, Kommunereform, 
Regionreform, Nav-reform, Sykehusreform, Politireform, osv.

Heltids beboere og deltidsbeboere:
Et kjennetegn for Gudbrandsdalen og Ringebu de siste tiårene er at 
store antall av fritidsboliger i fjellområdene har vært en av de viktigste 
ressursene for den økonomiske utviklingen i vår region. Økonomisk er 
utbyggingen av fritidsboliger, og det markedet fritidsboliger representerer, 
det viktigeste elementet i dette. Denne utviklingen har imidlertid vært 
en drivkraft for, og henger sammen med, utvikling av aktiviteter og 
opplevelser i fjellområdene som arena for idrett, rekreasjon og friluft. 
Dette til nytte både for lokalbefolkningen, fritidsboligeiere og turister. 
Det blir spennende å så på den videre utviklingen av «Vardenprosjektet» 
i Kvitfjell og ikke minst om vi får på plass en egengodkjent arealdel 
til kommuneplanen, der vi i dag har store utfordringer på østsiden av 
Gudbrandsdalslågen. Får vi ikke til en egengodkjent plan stopper det 
meste av den videre utviklingen for Ringebu kommune. Her vil nye 
sentrumsnære boligområder, næringsarealer og hytteområder være den 
største utfordringen. 

Ringebu kommune må ha gode barnehager, skoler og helsetjenester. 
Dette er viktig for alle som bor eller oppholder i kommunen og ikke minst 
for de som ønsker å etablere seg i kommunen.
Det er vi politikere som har et ansvar for alle som oppholder seg i Ringebu 
kommune. I forhold til rettigheter og plikter for bosatte på deltid, altså 
fritidsbosatte, så må Ringebu kommune ha gode tjenester til enhver tid 
der personer oppholder seg, som: legevakt, hjemmesykepleie, rett til 
institusjonsplass, barnevern, fysioterapi, kommunal sosialhjelp, nav-ytelser 
generelt, beredskap og ambulanse, legevakt og tannhelse for å nevne noe.  
Vi hadde et møte med hytte- og velforeninger i september. Vi håper å 
kunne etablere en bedre dialog med fritidsinnbyggerne, representert ved 
hytte- og velforeningene. Tema på møtet var møtearenaer der vi ønsker 
å fange opp behov og ønsker. Dette kommer vi til å fortsette med også 
i 2017.

I kommunebarometeret fra Kommunal Rapport (analyse) i 2016 havner 
kommunen på topp 100 listen i fire sektorer. Den totale plasseringen er 
nr. 37 og best av kommunene rundt oss. 
Dette er noe vi er stolte av. De beste plasseringene er innen vann, avløp 
og renovasjon, fulgt av eldreomsorg, barnevern og saksbehandling. Vårt 
mål i denne perioden er å bli bedre i alt.

Fra november ble UDI sin avtale med Norsk Mottaksdrift oppsagt. 
Årsaken til oppsigelsen er behovet for mottaksplasser er stekt redusert 
og dvs. at Ringebu statlige mottak nå står tomt. Når det gjelder enslige 
mindreårige flyktninger så får vi fem personer som skulle vært bosatt 
i 2016 og ytterligere fem til i 2017. Alle disse ti vil komme i løpet av 
vinteren 2017 og skal bosettes i Hageskogen bofellesskap.

Økonomi: 
Den totale skatteinngangen tom november var kr. 102.648 mill, som er
kr. 8.351 mill. mer enn budsjettert. 
Skatteinngangen inngår i inntektsutjamning på landsbasis, og kommunen 
får ikke beholde hele økningen. Det blir spennende å se på hva det 
totale blir etter endt regnskap, men det drives godt i Ringebu ifølge 
skatteinngangen.

Politiske saker:
Formannskapet og kommunestyret har brukt mye tid i løpet av høsten 
2016 for å legge et godt grunnlag med økonomiplan og budsjett for 
2017. Budsjettarbeidet er krevende hvert år, og det er aldri enkelt å måtte 
foreta kutt i tjenester for å få til et budsjett i balanse. Vår prioritering har 
vært å ha en sterk god og økonomistyring for å kunne prioritere helse- 
og omsorgsutfordringene fremover.  En styrking av omsorgstilbudet på 
Linåkertunet HDO har vært nødvendig.  Årsbudsjett og avgiftssatser 2017, 
og kommunal planstrategi for 2016 – 2019 ble vedtatt i kommunestyret 
13. desember 2016. 

En stor sak i vinter har vært saken ang flomforebyggingen og 
avlastningsvegen på Fåvang. Det har vært en sterk politisk prioritering 
å sørge for at ca. 100 arbeidsplasser sikres rundt Fåvang sag, Morken 
betong og Blåne hytter/Horten hus. Spleiselaget vi har fått til med 
Oppland fylkeskommune, NVE og bedriftene som skal bidra med ca. kr. 
21.400.000 er stort. Anleggsstarten er beregnet til første del av januar 
2017. Dette er også bra når det gjelder trafikksikkerheten for Fåvang 
sentrum

Når det gjelder ny E6 gjennom Ringebu har vi vært på befaring med NVE, 
Fylkesmannen og Statens vegvesen for å se på alt 1.1 som vi har kjempet 
for i flere år. Det foregår nå en parallell regulering av begge alternativene.  
Det gjenstår fortsatt mye, men signalene er positive.  Det gjenstår å se 
på om det bevilges penger til nytt vannverk og ny E6 (dvs. en helhetlig 
utbygging av etappe 2) i tråd med bompengeproposisjonen når NTP blir 
behandlet til våren. 

Brekkebakken (fv.388) er en viktig sak for oss som det jobbes aktivt 
med. Spørsmålet blir om fylkestinget prioriterer denne fylkesvegen 388 i 
handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21(23) med høring på nyåret, 
og et vedtak forventes i juni. Vi håper på et positivt vedtak, slik at vi kan 
få satt i gang en rask utbedring og vedlikehold. Dette kan skje tidligst 
høsten 2017 eller i 2018. Det gjenstår også en del planlegging fra SVV 
sin side og det må til en regulering.
 
Forvaltningen av ulv er ute av kontroll:
Som ordfører i en region preget av høyt konfliktnivå mellom beitenæring 
og rovdyrforvaltningen reagerer jeg sterkt på konklusjonen fra statsråden. 
Dette rammer i første rekke Hedmark, men det rammer også andre deler av 
Innlandet. Mer ulv i Hedmark vil også føre til mer ulv i vår del av regionen. 
Grunnlaget for både bosetting, næring og utvikling svekkes betraktelig. 
Beslutninga er helt uakseptabel og etter mitt syn viser dette en regjering 
som viser en total mangel på forståelse for hva som skal til for at det skal 
bo folk i hele landet. Flere ordførere omkring i vår region mener også at 
dette er et brudd på hva Stortinget sa tidligere i år, og vi krever derfor 
at Stortinget går inn for å rydde opp. Der blir underlig at statsråden ikke 
finner juridisk grunnlag for å ta ut ulv når bestanden er langt over målet 
og flere faginstanser har anbefalt uttak. Landbruk, reiseliv, jakt og fiske 
er viktige næringsveger i vår region. Statsråden har med sin beslutning 
grepet rett inn og redusert lokalsamfunnets mulighet til å benytte seg av 
sine muligheter og rettigheter innenfor disse områdene. Dette er meget 
skuffende.

Jeg håper på en flott vinter, og ber om at flest mulig utnytter de fantastiske 
fjellområdene våre i løpet av vinteren. 

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!

Arne Fossmo
Ordfører


