
Nå har tiden kommet for å skrive ordførerens side i Ringebu-posten for 
høsten 2020.
 
Fra mars dette år har vi vært preget av det smittsomme viruset, Covid 
19. Det har vært et spesielt år for vår kommune og ikke minst for mange 
ansatte innenfor våre helseinstitusjoner, barnehager og skoler. Alle disse 
ansatte fortjener en stor applaus fra alle som bor og oppholder seg i vår 
kommune til enhver tid. Tusen takk alle sammen!!

Den administrative ledelsen, sammen med kommuneoverlegen og de 
andre som har vært med i beredskapsledelsen har utført en fantastisk 
jobb som også fortjener honnør.
Ringebu har klart seg veldig bra, og per i dag har vi ingen smitte i vår 
kommune, mye takket være den jobben som beredskapsledelsen har 
gjort. 

Våre overordna mål er å skape et samfunn med identitet som skal 
kjennes både innad og utad, ved at vi er rause, solide og spenstige, med 
kjerneverdier som er godt forankret i lokalsamfunnet.
Jeg håper næringslivet, våre innbyggere, fritidsinnbyggere og turismen 
har sett ringvirkninger av dette i 2020. 

Det har vært veldig bra med turister i hele sommer, noe som er veldig 
gledelig for næringslivet, og ikke minst for kommunen. Dette var noe vi 
håpet på, men ikke helt trodde skulle være mulig. Vi får håpe at høsten 
og vinteren blir like bra.
   
Vi registrerer at det går så det suser for mange butikker og bedrifter, noe 
som betyr mye for oss alle.
Skatteinntektene for kommunen per juli er nesten 6 millioner over 
budsjett. Kommunen utmerker seg i hele Gudbrandsdalen også når 
det gjelder skattevekst sammenlignet med 2019-året. Ringebu har 
en betydelig oppgang på 6,2 %, mens de fleste andre kommunene i 
Gudbrandsdalen har nedgang, med unntak av Gausdal (1,5% ).

Politiske saker og informasjon:
Politikerne kom tidlig på banen med ekstra økonomiske midler fra 
næringsfondet som ble utbetalt før ferien. Dette var for å styrke det 
lokale næringslivet. Lag og foreninger fikk også ekstra støtte. Det ble i 
tillegg bevilget ekstraordinære bygg- og anleggsmidler i forbindelse med 
koronakrisen for å stimulere lokalt næringsliv i den spesielle koronatiden. 
Det ble bevilget 6.35 mill kr til ekstra vedlikeholdstiltak, og vi framskyndte 
investeringer på om lag 27 mill kr som skulle brukes på lokale bedrifter. 
Flere bedrifter fikk tildelt noe midler igjennom tiltakspakkene fra de 
statlige ordningene. 
 
Vi holder i skrivende stund på med et ekstraordinært kommunalt 
næringsfond der kommunen har fått tildelt kr 1.785.000,- på grunn 
av Covid-19. Det kan og bør gis tilskudd til bedrifter, etablerere og 
andre næringsaktører med forretningsadresse kommunen og det er 
formannskapet som er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter 
innstilling fra kommunedirektøren.

Det er ingen tvil om at vi ønsker å utvikle våre sentrum. 
Fåvang er godt i gang med bygging av sentrumsnære leiligheter. Coop 
pusser i disse dager opp med ny farge og det blir spennende å følge den 
videre utvikling på arealene i Fåvang.

Ringebu sentrum, som er en landsby, må videreutvikles. Bobilparkering, 
flere ladestasjoner med hurtigladere må prioriteres. Sentrumsnære 
boliger må stå mere i fokus. Det må satses på nye nisjebedrifter og 
eksisterende bedrifter må kunne videreutvikles. 

Kommunen har ansatt en landsbyutvikler som blir viktig for fremtidig 
sentrumsstruktur og prosesser fremover. Stillingen skal være med å gi en 
medvirkning for alle i vårt samfunn, slik at landsbyen formes fornuftig for 
de neste 100 årene der mange vil bli berørt.

Ny gangbru over Våla som et trafikksikkerhetstiltak er godt i gang og vil 
forhåpentligvis åpnes høsten 2020. 

Den høye bro er høyt politisk prioritert.
Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevenformannskapet 
skal ha en befaring den 14. september.

Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (VA) i Gunstadskogen 2020-
21  er i gang. Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, 
Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 
2021.  Vi ber våre innbyggere om å være tålmodige i denne prosessen.  
Arbeidet med rehabilitering vann og avløp Tollmoen 2020 fortsetter.  

Hele det politiske miljøet, med formannskap og kommunestyret i spissen, 
får store utfordringer med årets arbeid med budsjett, innvesteringer og 
økonomiplan. 
 
Våre overordna myndigheter v/regjering og storting har gitt oss et svært 
dårlig utgangspunkt når det gjelder de statlige overføringer, men også 
handlingsrommet til å kunne skaffe inntekter. Inntekter er helt nødvendig 
for å finansiere de kommunale tjenestene. 
 
Vi registrerer en fortsettelse av den økonomiske seigpiningen vi har hatt 
i mange år, der en fremtidig kommunestruktur og sammenslåingen av 
kommuner er målet fra dagens regjering.

Får å gi litt innblikk i denne situasjonen så har vi utfordringer på å kutte 
ca. 14 mill for 2021 med stigende kutt frem til 2024 på ca. 18 mill.  
Dvs at vi må tilpasse oss det kommunale driftsnivået med de inntektene 
vi har og som gjør at vi må ta grep. Vi er alle satt til å gjøre en jobb 
for å få et budsjett i balanse der vi må gjøre noen vanskelige valg og 
prioriteringer i løpet av høsten og kommende år. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele kommunestyret for et 
utrolig godt og tillitsfullt samarbeid gjennom denne vanskelige perioden 
med Covid 19 og møtestruktur og fjernmøter som ikke bestandig er 
optimalt. Min intensjon er at vi skal fortsette med et tett samarbeid for å 
videreutvikle bygda vår i årene fremover.

Til slutt vil jeg takke for en svært god støtte fra svært mange innbyggere 
og fritidsinnbyggere i denne vanskelige perioden som ikke er over. Vi må 
alle fortsette å ta hensyn slik at vi ungår smitte i vår kommune.

En oppfordring mot høsten er:
Vi fått en ny kunstinstallasjon på Høgkleiva mellom Ringebu og Fåvang 
gjennom tankeplass prosjektet som er verdt et besøk. 
 
Bruk fjellområdene til rekreasjon. Her er det unike fjellområder med flotte 
turstier der høstfargene allerede er på plass og er noe eget som de fleste 
kan misunne oss.
  
Ønsker alle en riktig fin høst!

Arne Fossmo
Ordfører


