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Ringebu kommunes overordnede mål er å skape et samfunn med 
identitet som skal kjennetegnes innad og utad ved at vi er rause, solide og 
spenstige. Formannskapet skal i løpet av høsten arbeide med økonomiplan 
og budsjett, årsbudsjettet behandles i kommunestyre den 14. desember.

De økonomiske rammene er stramme, men vi er opptatt av at vi i de 
kommende årene skal levere gode tjenester til våre innbyggere. Det 
er ingen tvil om at Ringebu vil få store utfordringer med budsjett og 
investeringer som er planlagt den neste 12-årsperioden. Politikerne 
må være forberedt på å ta flere upopulære grep for å  få budsjett og 
innvesteringer i balanse. Strukturendringer på flere felt vil bli tema i årene 
fremover.

Vi har alle vært preget av  Covid 19. Det har vært et spesielt år for vår 
kommune, og ikke minst for mange ansatte innenfor våre helseinstitusjoner, 
barnehager og skoler. De fleste møtene har vært avholdt digitalt, men for 
høsten forventes det at vi kan starte opp med fysiske møter. 

Vaksineringen har gått svært bra, og i skrivende stund får også 
ungdommene på videregående tilbud om vaksinering. De som har stått 
for vaksineringen i Ringebu kommune fortjener en stor takk for sin innsats. 
Vi i den politiske ledelsen har fått veldig positive tilbakemeldinger på det 
opplegget helsetjenesten har laget for vaksineringen på Tromsvang.

Næringslivet i kommunen har hatt en god sommer, flere har gitt 
tilbakemelding på god omsetning. Det har vært mange besøkende som har 
valgt å legge hele- eller deler av ferien sin til Ringebu og Gudbrandsdalen.

Ringebu kommune har vært i dialog med flere aktører innenfor 
ladeselskaper for elbiler.  Kommunen har fått mange henvendelser om at 
det trengs flere ladeplasser. Dette har vi tatt tak i, og det kommer flere 
elbil ladestasjoner/hurtigladere  i både  Ringebu og på Fåvang i løpet av 
høsten 2021
Det er også blitt etablert et utleieselskap for elsykler, DølabikE AS, som 
opererer i vår kommune. Her er det muligheter for å komme seg rundt i 
på en bærekraftig måte.

Som mange sikkert er kjent med i media så arbeides det med å etablere 
landbasert fiskeoppdrett på Frya, Dette arbeidet går fremover og det blir 
spennende å se om det blir gitt konsesjon. Dette kan i framtida bli mange 
arbeidsplasser. Interessen for næringsarealer/tomter er økende og flere 
bedrifter utvider eller etablerer seg på Frya Næringspark.  Viste du at det 
er en aktiv flyklubb med økt aktivitet ved flyplassen på Frya?

Reguleringsplaner for sentrumsnære bolig/leiligheter nærmer seg 
sluttfasen, og det vil bli bygd noen i løpet av 2022/2023. Det har vært 
mange henvendelser om slike prosjekter fra både innbyggere og andre 
som kan tenke seg fritidsleiligheter.

På Fåvang er Gausdal Landhandleri i ferd med å etablere ny 
trelastforretning til glede for både fastboende og fritidsinnbyggere. Dette 
vil skape flere arbeidsplasser og det forventes en åpning i løpet av høsten.
 

Kommunen er kjent med at det er planer om utvikling av et større 
forretningsbygg på Fåvang i tråd med reguleringsplanen. Dette kan stå 
ferdig sommeren 2022 og vil ved en slik realisering øke aktiviteten.

Det jobbes også aktivt med noen nyetableringer av nisjebutikker i 
Landsbyen. Jeg oppfordrer leserne å følge med i sosiale medier.

Reiselivet merker en økt pågang til booking og reservasjoner av julebord 
og opphold utover høsten og vinteren, dette er gledelig for en bransje 
som har merket pandemien godt. 

Den Høye bro vil forhåpentligvis bli ferdig i høst. Dette har beklageligvis 
tatt lenger tid enn forventet, men det nærmer seg en kjært, etterlengtet 
åpning av gangbrua.

E6 brua ved Cirkle K i Ringebu blir lyssatt så raskt som mulig, slik at 
skoleelever og andre myke trafikanter får en lyssatt gangbru.

Det er åpnet nye offentlige toaletter i både Ringebu og Fåvang, med 
mange positive tilbakemeldinger.

Økonomiske tall for 2020 var veldig bra, der skatteanslag og aksjeutbytter 
ble økt med til sammen kr 8.2 mill. og vi avsatte i overkant av kr 5. mill. 
til disposisjonsfond.

Ringebu kommune har i 2020/2021 gledelige fødselstall som gjør 
at politikerne har tatt en større og viktig økonomisk prioritering ang. 
angående utbygging av barnehager. Dette gjelder både Ringebu og 
Fåvang. Dette vil gi flere barnehageplasser og det skal i tillegg åpnes en 
0-3 år barnehage i kommunal regi. 

Politisk har vi gitt administrasjon et oppdrag på å komme med overslag 
på oppgraderinger og utvidelser av lekeplassene i sentrumsområdene 
våre i både Ringebu og Fåvang. Målet er å få oppgradert og utvidet 
arealene med nye og oppgraderte lekeapparater med ferdigstillelse  
forhåpentligvis sommeren 2022. Uteområdet ved Ringebu ungdomshus 
blir omgjort til en god møteplass for ungdom med nærmiljøanlegg som 
trigger til uorganisert fysisk aktivitet sommeren 2022. Vi ser alle frem til å 
videreutvikle bygda vår i årene framover.

Ny E6  gjennom Ringebu.
Vedtak om utleggelse av planprogram for Øyer - Otta skal til politisk 
behandling i løpet av høsten. Det blir spennende. Behandlingen og 
fastsettelsen av planprogrammet skal behandles i løpet av februar, 
hvis fremdriften går som planlagt. Det vil bli avholdt åpne dialog-/
informasjonsmøter med innbyggere, næringsliv og jordeiere i høst. Dette 
vil bli viktige møtearenaer der vi politikere får synspunkter og innspill i 
den videre prosess for Ny E6 og vedtakene som skal fattes i 2022 

Ringebu kommune har gledelige tall fra SSB på befolkningen . 
Tallene  fra  2.kvartal (30.6.21)  viser at antall innbyggere er 4401, mot 
4369 i fjor, dvs. en økning på 12 innbyggere. Når vi sammenlikner med 
nabokommuner og Gudbrandsdalen, så er dette veldig bra, og Ringebu er 
en av svært få kommuner med økning i 2021.

Jeg vil takke alle innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende som har 
vist stor tålmodighet under Covid 19 tiden. Alle ansatte i de kommunale 
tjenestene fortjener honnør for sin innsats i en krevende tid. Dere har 
klart å opprettholde svært gode tjenester.

Ønsker alle en riktig fin høst!

Arne Fossmo
Ordfører


