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KORONAVIRUS- Covid-19
Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, ca. desember 
2019. Viruset ble senere identifisert av Kinesiske myndigheter 7. januar 2020. 
Det nye koronaviruset - Covid-19 - ble oppdaget i Norge i januar 2020. 
Lite visste vi om utbruddet og viruset og hvordan dette skulle håndteres. 
Informasjonen vi fikk ble justert i henhold til utbruddets utvikling, og 
kunnskapen om infeksjonen har endret seg fra uke til uke og fra dag til 
dag.  I skrivende stund er det fortsatt nesten unntakstilstand her hjemme 
og i store deler av verden. 

Påsken ble en utfordring for mange. 15. mars ble det innført et eget 
hytteforbud i Norge som ett av mange tiltak i forbindelse med 
spredningen av viruset. En nasjonal erklært krisesituasjon som 
Ringebu kommune fulgte opp med de oppfordringer og pålegg fra 
sentrale myndigheter som ble gitt. Kommunen måtte planlegge for 
en ekstraordinær situasjon i helsevesenet, og det var, og er, mange 
oppgaver å konsentrere seg om. Dette er og blir en nasjonal dugnad.  
 
Ringebu kommune la ikke ned noe forbud rettet mot fritidsinnbyggerne, 
og hadde heller ikke myndighet til det. Kommunen oppfordret 
fritidsinnbyggerne om å følge de råd som ble gitt nasjonalt. Det kom 
en del påstander om at vi ikke ønsker hyttefolket velkommen. Jeg har 
ingen problem med å forstå at mange friske folk gjerne skulle vært på 
sine fritidseiendommer og at dette ble sårt for mange, men påbudene ble 
nasjonalt bestemt.

Dette var en stor dugnad som de fleste aksepterte. Regjeringen vedtok 
forskriften som ble satt i kraft om å ikke oppholde seg på hytte 
(fritidseiendom) i annen kommune enn der hvor man er folkeregistrert. 
Dette skapte en del støy, men det var også flere positive henvendelser. 
 
Ringebu kommune ønsker å ha et godt forhold til alle hytteeiere - 
fritidsinnbyggere. Forhåpentligvis er vi snart tilbake til en normalisert 
hverdag. I mellomtiden må vi være tålmodige og lojale til de beslutninger 
og råd som til enhver tid gis av nasjonale helsemyndigheter. 
Det er viktig at vi står sammen og prøver å gjøre det beste ut av 

situasjonen. Jeg vil takke alle innbyggere og fritidsinnbyggere som har 
fulgt rådene som ble gitt fra sentrale myndigheter. Fritidsinnbyggere 
fortjener en ekstra stor takk! 

Som ordfører i Ringebu ønsker jeg alle fritidsinnbyggere hjertelig 
velkommen tilbake, etter at forbudet ble opphevet den 20. april. 
Vi trenger dere!

Ringebu kommune har vært lite utsatt for smitte i forhold til 
prognosene. Helseinstitusjonene, tjenesteledere, kommunelegen og 
kommunedirektørledelsen fortjener honnør for den fantastiske jobben 
som er utført. Mange har stått på døgnet rundt for å få så god kontroll 
som mulig på denne uvirkelige situasjonen. Kriseberedskapen har vært 
topp prioritert i alle ledd, og den har fungert optimalt i forhold til våre 
innbyggere og spredning av koronaviruset- Covid-19.

Næringslivet fortjener også en takk for sin tålmodighet.
På grunnlag av beslutninger fra regjeringen om iverksettelse av diverse 
tiltak for å hindre spredning av smitte, måtte mange bedrifter stenge 
helt ned. Eks: turistdestinasjoner, alpinanleggene, kafeer og restauranter, 
pluss mange andre næringer. Det er umulig å beskrive hvordan det føles 
når turistene blir borte, omsetningen stuper, det blir inntektstap, dørene 
må stenges og driftsutgiftene fortsetter å løpe. Dette er i skrivende stund 
en vanskelig situasjon for mange, og vi får håpe at noen av tiltakspakkene 
fra regjeringen fungerer og at bankene er med og bidrar.

Vi i Ringebu kommune er spent på den videre utviklingen. De siste 
dagene har barnehager og skoler fra 1.-4. gjenåpnet.  Virksomheter med 
en-til-en kontakt, som frisører, hudpleie og massasje, ble gjenåpnet ca. 
27 april. Det var disse bedriftene som måtte stenge ned først. Det var 
mange som i en periode hadde koronasveis, og det minnet oss litt om 70 
tallet. Vi må alle se framover, og håpet er at det ikke tar for lang tid til 
før ting normaliseres. 

Det er viktig at barn og skolelever får møtes, at idretten og kulturen kan 
gjenåpnes, at folk kommer seg ut i arbeid og at samfunnet begynner å 
fungere så normalt som mulig. 

Digitalisering: 
Digitaliseringen med satsingen fra administrasjon og 
kommunestyre har båret frukter. Fjernmøter ble brått den eneste 
muligheten for å få igjennom politiske saker. Våre skoler var helt 
avhengig av løsninger som fungerte for hjemmeundervisning.  
Ringebu kommune med sin satsing innenfor IKT, de ansatte på IKT-
avdelingen med lærlinger og en aktiv digitaliserings-koordinater, 
fortjener en stor takk.  Ringebu kommune er av de fremste i vår region 
innenfor digitalisering. Vi skal sørge for en oppgradering og utvidelse 
av kapasiteten for bruk av videokonferanse innen helse og omsorg i 
møterommene på Linåkertunet. 

Bruken av videokonferanser, både eksternt og internt, er fordelaktig både 
i forhold til fleksibilitet og tidsbesparelser, og vi ser at de har et stort 
behov for å utvide bruken. Rådhuset har fått en oppgradering for å kunne 
håndtere fjernmøter som er helt nødvendig i disse tider.

Næringsutvikling og lokale sysselsettingstiltak: 
Kommunestyret tok regjeringens oppfordring om ekstrabevilgninger, 
og bevilget ca. 26,9 mill til ekstraordinære tiltak innenfor bygg og 
anlegg. Dette er prosjekter som vil igangsettes så raskt som mulig, 
og med en gjennomføringshorisont ut 2021. Vi er spente på hvor mye 
regjeringen kommer med til disse ekstraordinære tiltakene, men det 
forventes en betydelig ekstraoverføring. For oss i kommunen var det 
viktig å få i gang igjen arbeidslivet med det vi kaller «gryteferdige 
tiltak». Til opplysning så er det fortsatt en del etterspørsel etter 
næringsarealer på Frya, som forhåpentligvis vil gi oss flere arbeidsplasser. 
 
Alpinco, med sine offensive eiere, satser igjen stort i Kvitfjell. Det 
er besluttet oppstart av første byggetrinn av sentrumsområdet på 
Vestsiden. Det er to bygg med nærmere 300 utleiesenger (38 leiligheter) 
og fullt garasjeanlegg. Leilighetene vil være i 100% utleie, og vil bli eid 
av Skitorget Kvitfjell AS som eies 100% av Alpinco. Byggestart i april/
mai 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. Byggeprosjektet har en 
kostnadsramme på 150 mill., og er den største enkelt investeringen i 
Alpinco siden Gudbrandsgard ble bygd. Det er inngått avtale med en 
lokal entreprenør om utbygging. Stenumgård Bygg AS kom best ut i 
konkurranse med store landsdekkende entreprenører. De har med seg 
en rekke lokale underentreprenører i prosjektet. Det er svært gledelig og 
utrolig bra at det finnes kompetanse og kapasitet lokalt til å utføre et så 
stort prosjekt, der Alpinco bidrar til svært mange lokale arbeidsplasser i 
tiden framover. Dette blir et fantastisk flott prosjekt for Kvitfjell og Ringebu. 

Sentrumsnære boliger: 
Flere aktører ønsker å bygge sentrumsnære leiligheter både i Ringebu 
og Fåvang. Noen reguleringsplaner er godt i gang. Leiligheter er under 
oppførelse i Fåvang sentrum. Marienhø-prosjektet, der Ringebu kommune 
gikk inn med kommunal garantistilling for salg av leiligheter på nærmere 
vilkår, er også under oppførelse.  3 leiligheter er solgt, slik at kommunens 
forpliktelser er innløst. 

Ny E6: 
Kommunen hadde et positivt møte med Nye Veier i april 2020 der de la 
frem sine tanker angående planleggingen og konkurransene de har ute. E6 
Øyer - Otta er planarbeidsområde. Noen områder har reguleringsplaner, 
noe må ha revisjon, og Øyer - Frya trenger en reguleringsplan.  Det er en 
teoretisk mulighet for byggestart i 2023 hvis prosjektet blir prioritert fra 
Nye Veier, samt at det er vilje til finansiering. 

FV 27 Venabygdsfjellet 
er under utbedring, og vi ser frem til en ferdigstillelse i 2020.

Ny bru 
for skolelever og andre myke trafikanter ved Circle K / brannstasjon er 
påbegynt, og utbygger er Anlegg Øst Entreprenør AS. Ferdigstillelse er 
planlagt i løpet av høsten 2020.

Økonomi: 
Tjenester innenfor skole, SFO, barnehager og helse er høyt 
prioritert. Formannskapet skal i løpet av våren/sommeren starte 
budsjettbehandlingen for 2021. Dette vil bli veldig utfordrende 
da skatteinntektene svikter i den situasjon vi og landet er i pr i dag. 
Det er viktig at brukerrådene i de enkelte tjenesteområdene 
kommer med sine tilbakemeldinger fra brukersida. Dette 
brukes bl.a. til å videreutvikle tilbudene og tjenestekvaliteten.  
Årsresultatet viser et regnskapsmessig mindre forbruk i 2019 på kr 
9.948.557. Politisk kalles det ca. 10 Mill i overskudd.

Bofellesskapet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne er kommet langt. Et etterlengtet 
bygg med 11 leiligheter og 1 avlastningsleilighet. Ferdigstillelse ca høsten 
2020. 

Ny kommunedirektør (rådmann):
Ringebu kommune er inne i en prosess der ny kommunedirektør skal 
ansettes. Vi har en fremdriftsplan der målet er å få ferdig en innstilling 
til kommunestyret i juni med et tilbud om ansettelse før ferien. Dette 
er en meget spennende og viktig sak for Ringebu kommune som får 
stor betydning i årene fremover. Vår kommunalsjef, Gro Li Sletvold, er 
konstituert som kommunedirektør til ny person forhåpentlig er på plass 
i løpet av høsten 2020.

Flom: 
Ringebu kommune går mot en spennende tid angående flom. Det er mer 
snø i fjellet enn normalt stort sett over hele Gudbrandsdalen. Kommunen 
følger beredskapsmessig godt med på det som skjer. Kommunen har søkt 
om fire mulige masseuttak i sideelver og lågen, der tre er innvilget. Det 
mest kritiske punktet på Frya avslår NVE og krever en konsesjon.  Jeg er 
helt klar på at det må være kommunen som i en krisesituasjon får ta ut 
masse som et beredskapsuttak, men overordna myndigheter aksepterer 
dessverre ikke dette.  Så kan vi lure på hvem som har ansvaret hvis en 
større flom kommer nå i vår.

Grip muligheten til å bruke vår utmark til aktivt friluftsliv i hele kommunen. 
Bruk naturen og kom dere ut i frisk luft sammen med venner eller familie.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer i en svært spesiell tid.

Arne Fossmo
Ordfører


