
Tiden er inne for å skrive ordførerens side i Ringebu-posten for sommer 2021.
 
Fra mars 2020 til nå har vi vært preget av viruset, Covid 19. Det har vært et 
spesielt år for oss alle. Ringebu med sine mange ansatte har vært igjennom 
ei utfordrende tid. Ansatte innenfor skole, barnehage og ikke minst i 
helseinstitusjoner, har utført et fantastisk arbeid med mange omstillinger og 
uforutsigbare dager. Det har vært og er fortsatt utrolig mange utfordringer 
og vi må være forberedt på at smitte vil komme og gå i lang tid fremover. 
Alle ansatte fortjener en stor applaus fra alle som bor og oppholder seg i vår 
kommune til enhver tid. Tusen takk alle sammen!!

Beredskapsledelsen med kommunedirektør og kommuneoverlegen i spissen 
har utført en meget god jobb som også fortjener honnør. Vi registrerer er at 
Ringebu har klart seg bra mot mange andre kommuner. Påsken som mange 
fryktet gikk veldig bra. Det viser at tiltakene som ble satt i verk fungerte og 
alle tok hensyn til hverandre.

Det er veldig viktig at vi alle sammen fortsetter å forholde oss til de nasjonale 
råd og tiltak som gjelder til enhver tid .

Ringebu kommune fikk ny kommunedirektør høsten 2020. Søknadene var 
mange noe som var veldig gledelig og det ble utført en stor og god prosess 
før ansettelsen.
Navnet  på ny kommunedirektør er Håvard Gangsås og tiltredelsen var 7. 
september. Det har vært mange gode møter mellom den administrative og 
politiske ledelsen  og jeg er overbevist om at vi sammen skal få en god 
fremdrift på mange områder for Ringebu kommune i årene fremover. 

Våre overordna mål om 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 lokalsammunnet.
Det er en forventning til at næringslivet, våre innbyggere,
fritidsinnbyggere og turismen har sett ringvirkninger av dette i 2020 og som 
forhåpentlig vis vil fortsette i 2021.
 
Kommunen har gitt økonomiske støtteordninger for bedrifter i 2020 og i 
2021. Dette er penger som har vært avsatt av kommunale og nasjonale 
midler og som har vært fordelt ut til næringslivet.
Det må nevnes at det totalt har vært tilført næringslivet ca. 5,4 mill kr i 
forbindelse med Corona støtte av offentlige midler og ca. kr 500.000  til 
midlertidige støtteordning av kommunale midler.

Regnskapet for 2020 ble avsluttet med et mindreforbruk i forhold til 
budsjett med kr 10.069.789,91 som er avsatt til det frie disposisjonsfondet. 
Dette er meget gledelig tall i utfordrende tider. Dvs at kommunen har en 
meget bra fondsoppbygging de 5-6 siste årene. Disposisjonsfondet fikk en 
påfyll i 2020 på 14,9 mill kr som er svært bra. Ved utgangen av 2020 var 
fondsbeholdningen ca. 119 mill kr.
Måltallet netto driftsresultat endte på kr 3.511.426,67, som utgjør 0,7 % av 
driftsinntektene. Dette er tolvte år på rad med positivt netto driftsresultat. 
Det viser at politikerne og administrasjon jobber godt.
Det var bra med turister i 2020 noe som var gledelig for næringslivet og 
ikke minst for kommunen. Dette var noe vi håpet på, men ikke helt trodde 
skulle være mulig. Nå håper vi at 2021 vil fortsette med vekst og at 
næringslivet snart kan åpnes for fult. Turistnæringen og de sesongbaserte 
bedriftene er de som har hatt de største utfordringene i Ringebu. 
 

Ringebu kommune utmerket seg angående skatteinntektene som igjen viser 
at mange bedrifter gikk bra. Ringebu kommune var en av få som fikk økt 
skattevekst i 2020. De fleste andre kommunene i Gudbrandsdalen hadde 
nedgang.
  
Politiske saker og informasjon:
Ingen skal være i tvil om at vi ønsker å utvikle våre to sentrum. Fåvang 
er godt i gang og har lykkes med  sentrumsnære leiligheter.  På Fåvang 
er det stor etterspørsel etter næringsarealer. Det er flere bedrifter som har 
henvendt seg til kommunen i løpet av 2021. Jeg tror det blir etablert nye 
bygg og bedrifter i løpet av 2021/2022. Ladestasjoner vil komme i løpet av 
2021.

Ringebu har flere reguleringsplaner som har vært ute på høring. 
Det forventes at det vil bli satt i gang bygging av sentrumsnære 
leiligheter høsten 2021 eller våren 2022. Ringebu sentrum som er 
vår landsby, må videreutvikles. Bobilparkering og ladestasjoner med 
hurtigladere  må prioriteres og det forventes at det kommer noe i løpet 
2021.  Sentrumsnære boliger må stå enda mere i fokus og vi er kjent 
med at det er mange som ønsker å bosette seg nært, eller i sentrum.  
Det er fra politiske side tanker om sentrumsnære fritidsboliger/leiligheter 
i framtida. Dette må vurderes grundig, men flere kommuner har lykkes, 
spesielt i turistdestinasjons kommuner tilsvarende Ringebu. 

Det blir viktig å finne nye nisjebedrifter som vil skape vekst i kommunen. 
Eksisterende bedrifter må kunne vokse og ikke minst videreutvikles. Vi må 
sørge for at det ikke stopper opp pga gamle reguleringsplaner, tiden har 
forandret seg mye de senere årene og vi må være villige tenke nytt.
Kommunen har ansatt en landsbyutvikler som blir viktig ang fremtidig 
sentrumsstruktur. Stillingen skal gi  medvirkning for alle i vårt samfunn og vi 
føler dette prosjektet går bra, slik at landsbyen formes fornuftig for de neste 
50-100 årene. 

Ny gangbru over Våla som et trafikksikkerhetstiltak er  ferdig og åpnet. Den 
høye bro ble høyt politisk prioritert. Raset i Gjerdrum ga oss og mange andre 
kommuner utfordringer ang  prosjekteringer.
Nå er byggingen av den høye bro godt i gang og det forventes at den er 
ferdig i løpet av juni måned. Den skal være klar til bruk for skoleelever ved 
skolestarten høsten 2021.
Bofellesskap for funksjonshemmede er ferdig. Det ble et kjempefint bygg 
som kommunen og brukere er veldig stolte av.
Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (VA) i Gunstadskogen 2020 -21  er 
godt i gang, der vann-, avløp-  rehabiliteres.  

Formannskap skal snart i gang med budsjettarbeid for 2022. Det vil bli 
store utfordringer med årets budsjett, innvesteringer og økonomiplan. 
Handlingsrommet til å kunne skaffe inntekter er begrenset, de statlige 
overføringene minker for hvert år og inntekter er helt nødvendig for 
å finansiere de kommunale tjenestene.  Den økonomisk seigpiningen 
fortsetter fra de overordna myndigheter, der en fremtidig kommunestruktur 
og sammenslåingen av  kommuner fortsatt er målet fra dagens regjering. 
Det er heller ingen tvil om at vi må tilpasse oss det kommunale driftsnivået 
med de inntektene vi har og som gjør at vi må ta grep i årene fremover.

Det er en gledelige sak som nylig kom fra vårt kraftselskap GEH. De har 
valgt å gi ut et større utbytte til eierne. GEH øker utbytte til sine eiere fra ca. 
27.mill kr til 50 mill kr. Dette gjør at Ringebu kommune får ca. 15 mill kr i 
utbytte for 2021 mot ca. 8.1 mill kr i 2020

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele kommunestyret for et utrolig 
godt og tillitsfullt samarbeid gjennom denne vanskelige perioden med Covid 
19 der møtestruktur og fjernmøter ikke er optimalt, men vi får gjennomført 
møtene som trengs.

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

Ønsker alle en riktig god sommer!

Arne Fossmo
Ordfører
 


