
Da er tiden kommet for å skrive «ordfører`n» høsten 2016.
Etter 9 mnd. i ordførerstolen kan jeg si at dette har vært en 
svært hektisk periode. For meg har det vært svært interessante 
og lærerike, men krevende måneder. Jeg har blitt kjent med 
mange dyktige og trivelige folk blant kommunens ansatte og 
ikke minst nye engasjerte politikere, både i Ringebu og fra 
andre regioner. Det er mange samarbeidspartnere på mange 
ulike arenaer og fagfelt å forholde seg til.  Det er svært mange 
som legger ned en stor innsats for at vi som innbyggere skal 
trives, og som er med på å skape en god framtid for alle 
generasjoner.
Ringebu Kommune, og vi som politikere, har et stort ansvar 
for alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid. Vi 
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.  Vi må 
sørge for nok boligtomter, og ikke minst satse på et godt 
næringsliv med tilgang på arbeidsplasser. Det er viktig å ta 
vare på alle de arbeidsplassene vi har i dag og det må arbeides 
hardt for å etablere flere. Dette vil i framtida gi kommunen 
skatteinntekter som sørger for at vi kan opprettholde og 
styrke helse- og omsorgtjenester, skole og barnehager.

Ringebu kommunestyre og formannskapet har behandlet flere viktige 
saker og jeg kommer ikke utenom å nevne kommunereformen. Vi har brukt 
svært mye tid på den. Kommunereformen var et oppdrag vi fikk fra de 
overordna og som vi har tatt på alvor. Ringebu kommunestyre har gitt en 
tilbakemelding med svar på flere spørsmål fra Fylkesmannen innen 1. juli.  
Våre innbyggere ønsket ikke at Ringebu kommune skulle slå seg sammen 
med Frons- kommunene. Det viste et klart nei i folkeavstemmingen 22. mai. 
I innbyggerundersøkelsen sørover der alternativet var en sammenslåing 
med Lillehammer, Øyer og Gausdal var det også et klart nei.

Dette betyr at Ringebu kommunes innbyggere ønsker å bestå som 
egen kommune. Det må vi som sitter i de forskjellige politiske miljøene 
respektere.
 
Andre saker: 
Kommunal planstrategi er under utarbeidelse. Samfunnsdelen vedtok 
vi i 2014, og den skal være førende for hva kommunen skal ha fokus 
på framover. Kommuneplanens arealdel har nå vært ute på andre 
gangs høring, og vi har fått tilbakemelding om at Fylkesmannen 
ønsker et møte med politisk og administrativ ledelse med et formål 
om å utdype sine innsigelser. Det ser ut til at det blir harde tak med 
både fylkesmann og fylkeskommune for å få lagt til rette for den 
utviklingen vi ønsker i fjellområdene på østsiden og nede i bygda.  
E6 og trasevalg er ikke avklart i skrivende stund og en annen utfordring 
blir å få til en avtale med Statens vegvesen om eksisterende vannverk 
i Ringebu som må være etablert, driftsklart og prøvekjørt før en E6- 
utbygging kan starte. Opptrekksarmen til Ringebu sentrum er også viktig 
og det ser ut til at kommunestyret får gjennom sitt forslag til opptrekksarm 
og innkjøring til Tollmoen, nedenfor Ringebuhallen og over Våla elv.

Arrangementer:
Sommerfesten i Ringebu med Multikultidager, Fåvangdågån og 
Ringebudagene samt Landsbyrock, Frya motorshow, Gudbrandsdalsløpet, 
Fårikålfestivalen og Sommerkonsertene, 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 skal vi være stolte av alle sammen.
 
Formannskapet og kommunestyret bruker mye tid i løpet av høsten 
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. Det å være en 
ombudsmann for innbyggerne er ikke alltid så lett. Det kan være svært 
ulike synspunkter i mange saker, men noen må tilslutt ta et endelig valg 
til det beste for kommunen.  
Jeg håper at alle partia vil bidra til et godt samarbeid og med gode 
gjennomarbeidede forslag.

En oppfordring til alle våre innbyggere, både fastboende, hytteeiere og turister:  
Ta med dere hele familien, store som små, benytt anledningen til å nyte 
denne fine årstida, bruk de vakre fjellområdene våre til rekreasjon, med 
turer i fjell og skog.
 
Jeg ønsker alle en riktig god høst!
Arne Fossmo, Ordfører


