THOR LILLEHOVDE – 7 ende far i huset?
I RB 4 des. skriver Thor Lillehovde et underlig leserinnlegg om Ringsaklista og budsjetter?
Ringsaklista har de siste 3 årene deltatt i kommunestyre, formannskap, planutvalg, kontrollkomite,
omsorgskomite, oppvekstkomite m.m.
Det viktigste budsjettarbeidet er allerede ført i pennen i foreliggende budsjettforslag da alle våre og andre
partiers politiske “resultater” er innarbeidet i rådmannens forslag.
Ringsaklista har bidratt til å sette befolkningsvekst og langsiktig tankegang på dagsorden. Først og fremst
kommunenes ledelse er den fremste målbærer av denne bevisstgjøringsprossessen.
Uten en viss andel av landets befolkningsvekst (ca 1,25% årlig) vil grunnlaget for fremtidige inntekter svekkes.
Det er økende krav til tjenesteproduksjonen og økende krav i eldresektor og PLO. Vi har terpet på at vi må
markedsføre Ringsaker og tilby tomter og annen relevant kvalitet som trekker nye innbyggere og dermed
skattebetalere til vår kommune. Potensialet er her – men det må utvikles og markedsføres. Byene har nå fått en
del utvikling (byfornyelse/kultur m.m.) Bygdene, som representerer noe av de sunneste oppvekstmiljøer vi kan
tilby, har fått liten plass i budsjettet – enda. Vi vil fortsette å kjempe for begge deler.
Ringsaklista har påvirket stabil skolestruktur – Moelv skole – Mørkved skole – skole og flerbrukshall i Furnes ny tomteutvikler – ny tettstedsutvikler –barnehager – nytt “Bjønnhaug” – VA-løsning i fjellet – energiplan – div.
grøntanlegg i Br.dal – gang og sykkelveier – senket fravær – bio – åpne Økelsrudkrysset – beholde eget
brannvesen – webutvikler – m.m. Vi har bidratt med å sette dagsorden nasjonalt til moderne jernbane gjennom
Ringsaker. Vi har blitt nedstemt – vi har fått noen saker utsatt – og vi har påvirket og fått saker vedtatt.
Vi hadde i valgkampen 2007 fjerning av eiendomsskatt som langsiktig mål som ett av 13 områder !
Når Thor Lillehovde sier at dette nærmest var eneste og viktigste sak for oss – så er det feil – (se over.)
Etter at vi kom inn i politikken har vi fått mulighet til å se mer detaljer om økonomisk status i
Ringsaker…(nærmest det boet som Thor Lillehovde etterlot seg etter 16 år i ordførerstolen.)
Og hva fant vi der?
Enorme etterslep i skoleinvesteringer. Skrikende behov for nyinvestering innen barnevern og psykisk helse.
Behov for investeringer og drift innen eldresektor. Høye VA-kostnader. Svak aktivitet innen tettstedsutvikling.
Nedleggingsspøkelse i skolesektoren – for å nevne noe.
Ja…vi har nedjustert våre ambisjoner om å fjerne hele eiendomskatten nå. Det er heller ikke flertall for det i dag.
Pr i dag ser vi det som et mål å ikke øke den – og vi ønsker å fjerne den for minstepensjonister og de som ligger
under fattigdomsgrensa ( her blir vi nedstemt). På lang sikt vil vi bidra til vekst over landsgjennomsnittet og
legge grunnlaget for økte skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten – slik at vi kan fjerne eiendomskatten.
Ringsaker har stort potensiale: Rikt næringsliv – rikt landbruk – landets største hytteby – fantastisk
kulturlandskap og grunnlag for boligbasert næringsutvikling – rikt friluft og kulturliv – Mjøsa – masse dyktige
folk med god arbeidsmoral og folkeskikk – og mye mye mer.
Vi vil fortsette å arbeide bevisst og fortelle verden at her er det fint å leve.! Så må vi få Stortinget og
Jernbaneverket til å forstå at med 1 times reisetid til Oslo – så ville hele Mjøsområdet få en vekstimpuls som
man ikke har fått siden jernbanen kom i 1894. ( Dagpendlingsavstand!)
Thor Lillehovde kan gjerne få ett tips om en viktig oppgave i Oslo…“selg inn Mjøsregionen`s behov for
moderne vei og jernbane og ett akuttsykehus”. Ringsaker og Mjøsregionen trenger fremtidsrettede politikere på
tinget. Kanskje en “Oppseth” og ikke en “7. far i huset”?
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