Ordføraren sitt hjørne – mai 2020
Våren nærmer seg i bygda og fjellene våre er sprengfulle av snø. Jeg håper alle har tatt seg en topptur,
langrennstur eller satt seg i solveggen og bare kost seg!
Siden sist kommunepost har mye skjedd og fokuset de siste ukene har skiftet fra å stenge ned, til på en
forsvarlig måte å åpne opp.
På mange måter var det lettere å forholde seg til forbud og absolutter, enn gråsoner med anbefalinger.
Dette har gjort at vi i kriseledelsen har hatt flere krevende, men gode diskusjoner om hvordan vi mener
åpning av samfunnet skal skje i Hemsedal.
Jeg kan ikke få rost alle i kriseledelsen og i smitteverngruppa nok for innsatsen og viljen de har vist for å
finne gode løsninger sammen med barnehagene og skolene.
Vi er på ingen måter ferdig med Koronasituasjonen. For noen uker siden rangerte Kommunal rapport
Hemsedal som mest fremtidsretta kommune i hele Norge basert på bla. utvikling og arbeidsledighet.
Kort tid etter tronet vi på toppen av en annen statistikk. Flest arbeidsledige i landet.
Ringvirkningene av dette vil vare lenge, ikke minst for økonomien og næringslivet vårt. Kommunen
jobber for fullt for å finne gode og målrettede tiltak for sysselsetting, aktivitet og bistand til bedrifter
som nå sliter. Balansen mellom å gi støtte og selv overleve økonomisk som kommune er krevende. Det
er viktig at vi hjelper på måter som styrker oss på kort sikt og lengre sikt. Strakstiltak og varige endringer
som styrker næringslivet vårt og gjør det mer robust for fremtiden.
Som den optimisten og kanskje opportunisten jeg er tenker jeg også at vi har et mulighetsrom foran oss.
Mange av våre gjester fra byene vil nok vurdere fast bosetting i Hemsedal framfor byen med tanke på
befolkningstetthet og smittefare. Med tilgjengelige boligtomter, god skole og barnehage, rikt kultur- og
reiseliv, og raskt fibernett tror jeg mange vil ønske seg å bli heltidshemsedøler.
Den digitale samhandlingen har fått en solid oppsving og jeg har aldri kjørt så lite bil i hele mitt yrkesliv som
nå. Disse nye vanene våre bygger også oppunder tanken om å «jobb fra der du vil bo, istedenfor å måtte
bo der du har jobb». Vi møtes digitalt og jobber fra lokalt.
I disse svært spesielle tider har jeg også blitt spurt, og takket ja til å sitte i en egen uavhengig
granskningskommisjon for å evaluere håndteringen av Koronapandemien i Norge. Dette blir et spennende
og viktig arbeid hvor jeg håper Hemsedals erfaringer vil kunne kaste lys på både beredskap og økonomiske
fordelingsnøkler.
At man skatter til bokommune, men er besøkskommunens ansvar helsemessig uten at det medfølger
økonomi er et eksempel på en ordning som ikke et tilpasset dagens livsstil hvor mange tilbringer mye
mer tid på hytta. At distriktene er storbyenes fritidsarena har jeg lenge visst, men det ble svært tydelig
nå hvor mye det betyr for folk.
Til slutt må jeg få takke dere alle for deres tålmodighet, utholdenhet og styrke i tiden vi har bak oss.
Vi er kanskje ferdige med sprinten, nå skal vi løpe maraton i sammen, og underveis
skal vi bygge Hemsedal sterkere og bedre enn noen sinne!
God nasjonaldag alle sammen!
17. mai i år blir noe helt annet og noe vi aldri vil glemme.
Benytt sjansen til å gjøre noe helt spesielt!
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