
Nå er tiden inne for å skrive Ordføreren til sommernummeret i Ringebu 
Posten.

Det er viktig for oss å ha gode tjenester for alle som bor i vår kommune 
til enhver tid. Det er helt nødvendig å ha gode barnehager, skoler med 
SFO og helsetjenester som våre innbyggere er fornøyde med. Slik sett så 
er rådene innenfor eldre, ungdom og RFF sammen med brukerrådene 
arenaer hvor det er viktig å komme med innspill til politikerne. 
Brukerråd er en av flere måter å sikre god brukermedvirkning på i de 
kommunale tjenestene. Så langt har Ringebu kommune innført brukerråd 
innen helse- og omsorgstjenestene, skolene og barnehagene. Brukerrådet 
i den enkelte tjenesteenheten skal være med å sikre nyttig informasjon 
til, og tilbakemelding, fra brukersida. Dette brukes bl.a. til å videreutvikle 
tilbudene og tjenestekvaliteten i tjenestene våre.
Formannskapet skal i løpet av våren og høsten starte budsjettbehandlingen 
for 2019 og det er her brukerrådene kan påvirke med sine innspill.

Kommunestyret vedtok før jul økonomiplan og budsjett for 2018. Rammene 
er meget stramme, men Ringebu kommune vil i kommende år levere svært 
gode tjenester til sine innbyggere. Det er ingen tvil om at Ringebu kommune 
i årene framover får store utfordringer med investeringsplanen som er 
lagt til grunn i neste 12-årsperiode, og kommunestyret er forberedt på å 
måtte ta noen sterke grep i de nærmeste årene. Det er imidlertid positivt 
at eiendomsskatten er uendret for 2018 i vårt budsjettarbeid, selv om 
vi har utfordringer med stramt budsjett. Dette er vi svært fornøyde med.  
Eiendomstakseringen /retakseringen skal være ferdig innen 1. mars 
2019, og bli en viktig politisk sak å følge opp både for næringsdrivende 
og for alle med boliger og fritidsboliger.

En negativ befolkningsutvikling i siste halvår er noe vi må 
arbeide aktivt med. Det å kunne øke folketallet vil skape vekst i 
næringslivet. Dette vil gi økte inntekter til kommunen både gjennom 
innbyggertilskudd og økt skatteinngang, noe som gjør oss bedre i stand 
til å møte utfordringene med en stadig mer alderstung befolkning. 
 Vår hovedutfordring ved et redusert folketall er smalere og redusert 
næringsetablering og begrenset tilflytting. Det må skapes flere og 
varierte arbeidsplasser, og kommunen trenger arbeidsplasser som kan få 
ungdommen til å bli i bygda. 

Politiske saker:
En av de største sakene i 2017/2018 er kommuneplanens arealdel 2015-
2027. Den var inne til 4. gangs behandling i utvalget for plan og teknisk 
den 20. desember, og vi var i mekling med Fylkesmannen den 4 april. 
Innsigelsene fra Fylkesmannen var på jordvern og villrein. Det var tre 
områder vi var uenige om: næringsarealer, boligarealer/sentrumsnære 
tomter og fritidsbebyggelse på østsiden av Gudbrandsdalslågen. 
Fylkesmannen ønsker ingen eller minimalt med utvikling av nye 
hyttetomter. Etter fire timers mekling måtte vi dessverre innse at vi ikke 
ble enige på alle områder. Næringsarealene og boligarealer er vi nå enige 
om, mens fritidsbebyggelse med nye tomter går til departementet for 
avgjørelse etter at kommunestyret har behandlet saken, kanskje i løpet 
av mai mnd.

Vi har mål om et bedre samarbeidet med alle næringsgrupper og 
Ringebu kommune må få et apparat som fungerer raskt og effektivt 
ovenfor etablerte og nyetablerende. I den forbindelse har det vært en 
sak i høst som vi i vår region politisk har jobbet aktivt med. Oppland 
fylkeskommune ønsket å kutte tilskuddet til kommunalt næringsfond 
for 2018, men vi klarte vi etter politisk press å få opprettholdt dette. 
Disse midlene har en stor betydning for en videre næringsutvikling i vår 
kommune.

E6.
E6 er en sak vi blir utfordret på i 2018. I april la Statens Vegvesen frem 
en anbefaling om videre planlegging av E6. Signalene er at utbyggingen 
skal bli billigere, men likevel føre til en fullverdig vei for trafikantene. 
Så får vi se om E6-utbyggingen blir tidligere enn forslaget som ligger 
i siste periode av NTP 2018-2029, og om Stortinget bevilger penger til 
utbyggingen.
Vi var i møte med samferdselsdepartementet den 8. mars ang saken om 
en raskere E6-utbygging, og statssekretær Tommy Skjervold ønsker en 
befaring i Ringebu i løpet av året.

Brekkebakken
Signalene Ringebu kommune har fått er en anleggsstart i løpet av 2018. 
Avtaleforslag om forskuttering av fv. 388 Brekkebakken fikk kommunen 
den 20 april. Det er imidlertid noen forutsetninger i saken ang en eventuell 
kostnadsøkning i forhold til avsatte midler på kr 15.6 mill. Oppland 
fylkeskommune må ved en kostnadsøkning avklare om prosjektet skal 
settes i gang. Dette må eventuelt Ringebu kommune løse sammen med 
fylkeskommunen, slik at veg prosjektet blir gjennomført.

FV. 27 Venabydsfjellet.
Statens Vegvesen starten en regulering for å få utbedret deler av veien 
opp mot Trabelia, og dette er en bra sak som vi ser frem til.

Trafikksikring i/gjennom Ringebu sentrum.
Statens vegvesen vil vi gjennomføre noen tiltak så snart det praktisk lar 
seg gjøre, og tiltakene som er vurdert er utskifting av skilt (for å få bedre 
synlighet) og nedsatt hastighet til 40km/t.  I tillegg ønsker de å forsterke 
belysningen gjennom sentrum med spesiell vekt på krysningspunkt. Til 
stor glede er Gangbru over Våla er finansiert, og byggingen av denne vil 
forhåpentligvis starte i løpet av høsten 2018. Dette trafikksikkerhetstiltaket 
for alle som ferdes langs dagens E6 er et etterlengtet prosjekt som vi har 
jobbet med i mange tiår.

Bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 12 leiligheter 
+ avlastningsleilighet er på gang, men prosessen er dessverre noe 
forsinket i forhold til fremdriftsplan.

Ringebu Prestegard er under utvikling, og driftsbygningen og 
igangsetting er et tema. Kommunen og stiftelsen Ringebu prestegard 
er avhengig av mere penger og tilskudd for å få til en raskere prosess 
og ferdigstillelse av driftsbygning. Driftstunet i Prestegarden, med 
forpakterboligen og driftsbygningen, ble kjøpt av kommunen. Det er 
ingen tvil om at den innvestering var for å knytte Ringebu Stavkirke og 
Prestegarden bedre sammen, og prestegardsområdet er et satsingsområde 
innenfor kultur, utstilling og andre arrangementer, på lik linje med Kvitfjell 
og Peer Gynt. Prosjektmedarbeider Eivind Slettemeås ble tilsatt 1. januar 
2018. Det er viktig å holde trykket oppe og få til noe mere på dette flotte 
kulturområdet. 

Avlastningsveien på Fåvang har ferdigstillelse i 2018 og vi forventer 
at den er klar når vårflommen kommer. Anleggsarbeidet skal i gang igjen 
ca. 1 mai.
Marienhø og avtaler med partene har vært en viktig sak å løse politisk. 
Slik saken ligger i skrivende stund, ser dette ut til å gå bra. Vi håper at 
dette fine tomteområdet skal få utviklet sentrumsnære boliger så raskt 
som mulig. 

Reiseliv og hyttebygging.
Ringebu kommune er en av de største reiselivs- og hyttekommune i 
Oppland. Dette er en viktig næring som gir store, positive ringvirkninger i 
kommunen. Vardenutbyggingen i Kvitfjell er et spennende prosjekt som i 
årene fremover vil tilføre oss mange nye fritidsinnbyggere. Jeg må nevne 
at alt som nå er regulert er solgt, og det reguleres flere tomter i Varden. 
For vår kommune er og blir Kvitfjell og Venabygdsfjellet store spydspisser 
i reiselivet.

Interkommunale samarbeidsordninger / løsninger.
Der det er hensiktsmessig vil vi videreføre samarbeidet om 
interkommunale ordninger og løsninger med de kommuner vi finner de 
beste forhandlingsløsninger med, og gjerne i begge retninger. 
Det er liten tvil om at vår Midtdalsregion, bestående av bare 3 
kommuner, neppe overlever 2019. Her blir det nødvendig å se på flere 
alternativer. En deling av Gudbrandsdalen med 6 kommuner i hver, kan 
bli et av forslagene. For min del er Ringebu best tjent med å se mot 
Lillehammerregionen sammen med Øyer, Gausdal, Sør-Fron og Nord-
Fron. Dette blir en slagkraftig region med ca. 45.000 innbyggere. Det er 
viktig at de folkevalgte i Ringebu gjør et godt strategisk prosessarbeid for 
å endre regioninndelingen før de andre overordna myndighetene kanskje 
tar valget og tegner et kart vi ikke får påvirket. Her må vi være bevisste, 
for dette får stor betydning for Ringebus utvikling. Forholdet mellom by 
og dal i Gudbrandsdalen og Lillehammer har stor betydning for oss i 
Ringebu. 

Ringebu kommune går mot en spennende tid pga av mere snø en normalt 
og fare for en eventuell vårflom. I skrivende stund ser det bra ut, men det 
er svært mye snø i fjellet. Kommunen følger beredskapsmessig godt med 
på det som skjer og prøver å være forberedt på det som eventuelt måtte 
komme.

I Ringebu er det alle muligheter til drive aktivt friluftsliv i hele kommunen. 
Grip mulighetene og bruk naturen til rekreasjon! Jeg ønsker alle en riktig 
god sommer!

Arne Fossmo, Ordfører


