
Da er tiden kommet for å skrive  min siste ”ordførerens side ” 
i RingebuPosten.

I skrivende stund er ikke kommunevalget avholdt, men det er uansett det siste 
innlegget mitt innenfor denne valgperioden. Det har vært fire meget lærerike 
år, med mange interessante arbeidsoppgaver. Det har vært en krevende tid på 
mange måter. Jeg har blitt kjent med mange personer fra forskjellig departement, 
fylkesmann, fylkeskommune og ikke minst  ordførere og politikerkolleger fra 
hele innlandet. Jeg  er stolt og heldig som har fått møtt så mange flinke folk 
både administrativt og politisk. Alle har vært  svært gode samarbeidspartnere  
uavhengig av parti. Det er også på sin plass å gi ros til alle  gode ansatte i 
Ringebu kommune, som gjør en stor solid jobb hver dag for at alle som bor her 
skal ha det bra.

Det er mye spennende på gang i Ringebu når det gjelder bygging av sentrumsnære 
boliger.
 
Vi klarte til slutt å lande kommuneplanens arealdel.
Det skal i ettertid  utarbeides nye reguleringsplaner som vil få en stor betydning 
for den videre utviklingen av Ringebusamfunnet. Det er helt avgjørende at 
Ringebu kommune har et ambisiøst planverk på plass for å kunne utnytte de 
mulighetene som vil kunne by seg til enhver tid. Ringebu kommune har et stort 
ansvarsområde for alle som oppholder seg i vår kommune på svært mange ulike 
fagfelt. Det er dette som er drivkraften for de fleste politikere.
Når det gjelder kommunereformen så er vi neppe ferdig med den når valget i 
2019 er over. Jeg er helt trygg på at de overordna myndigheter kommer på banen 

i løpet av høsten 2019, våren 2020. Våre innbyggere ga oss helt klare 
signaler på at vi skulle bestå som egen kommune. Det var en selvfølge 
for meg å lytte til innbyggerne.

Vi registrerer at kommunen  har en  alt for stor befolkningsnedgang 
det siste året. Det må vi prøve å gjøre noe med. Det er viktig å satse på 
sentrumsnære leiligheter og boliger, for å sikre mer bosetning og tilflytting.   
Vi må stå opp for å skape nye arbeidsplasser og ikke minst la de som 
allerede er etablert få muligheter for videreutvikling. Derfor er det 
nødvendig å  sikre seg nok næringsarealer  i både i Ringebu og Fåvang. 
Et livskraftig næringsliv med tilgang til arbeidsplasser  er viktig. Dette 
skaper flere barn i barnehager og skoler og det gir oss skatteinntekter 
som igjen sikrer at vi kan ha gode tjenester.

Det er nødvendig å ta et steg tilbake for å se på de fire årene som 
snart er omme. Det er vedtatt mange store og små saker som alle er 
like viktige. Saksfeltet er utrolig stort og mange saker kan til tider være 
utfordrende å få igjennom  raskt nok.
 
Nevner noen saker som har vært politisk prioritert:
Bofelleskap for funksjonshemmede, innføring av Ipad i skolene, endring 
og flytting av måltider for eldre ved institusjoner, nytt gulv i idrettshallen, 
kommuneplanens arealdel, avlastningsveg/flomforebygging på Fåvang 
og ikke minst en stor utbedring av Brekkebakken, for å nevne noen få. 
Dette har vi stått sammen om i kommunestyre.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele kommunestyret for et utrolig 
godt og tillitsfullt sammarbeid  gjennom fire år, der saklig uenighet i 
noen saker ikke vil ødelegge for et godt sammarbeid de neste fire årene 
uansett resultat av høstens valg.

Til slutt vil jeg takke for en svært god støtte fra mange innbyggere 
og politikerkollegaer, og ser frem til fire nye år som en aktiv politiker i 
Ringebu kommune. Jeg ser fortsatt frem til å være med å videreutvikle 
bygda vår uansett hvilke rolle jeg får i neste kommunestyreperiode.

Ønsker alle en riktig fin høst!


