Ordføraren sitt hjørne – juni 2020

Kjære Hemsedøl!
Nå er det endelig sommer. Lange, lyse og forhåpentligvis noen varme dager. Med store mengder snø
i fjellet har vi frykta at kombinasjonen varme og nedbør skulle gi tidenes flom, men enn så lenge ser
det greit ut. Ikke vesentlig høyere vannstand enn vanlig på denne tiden.
I sommer kommer vi nordmenn til å feriere mye i eget land. Vi forventer mange sommergjester til
dalen og la oss ta ekstra godt imot dem. Kanskje kommer mange hit for første gang i
sommersesongen og jeg tenker dette er en super mulighet for å gi de et godt inntrykk av alt det
flotte Hemsedal har å by på hele året.
I kjølvannet av reiserestriksjoner i våres tror jeg mange vil vurdere å flytte nærmere sine
fritidsinteresser. Med satsingen vi i Hemsedal energi har gjort sammen med Hallingdal kraftnett på
fiber og bredbånd, er det fullt mulig å jobbe fra Hemsedal og ut i hele verden på raske nettlinjer.
Hvorfor klumpe seg sammen i storbyene da?
Vi er fremdeles sterkt påvirka av Korona pandemien, selv om vi i Norge og Hemsedal nå ser ut til å ha
kontroll. Ingen smitte i dalen og lite i landet selv med den åpningen av samfunnet vi har hatt siste
ukene. Det ser ut til at de enkleste reglene er de viktigste.
Vask hendene, hold avstand og hold deg hjemme hvis du er syk!
Kommunen har sammen med næringa utarbeidet noen lokale tiltak for bedrifter i Hemsedal som
sliter. Vi opplever at en del mindre bedrifter vegrer seg for å søke tiltakspakker eller
kompensasjonsordninger. Vi får tilbakemeldinger om at ordningene er vanskelige å finne, sette seg
inn i og å søke på. Derfor tilbyr kommunen sammen med Httl gratis hjelp inntil 5 timer med å
kartlegge ordninger for bedriften og sette opp søknad der det er mulig å hente støtte. Så langt har
flere takket ja til dette og vi er i full gang.
Kommunens økonomi er presset. Vi har fått noe i ekstra rammetilskudd og til utgifter for stenging av
barnehager, men hvor mye av ekstrautgiftene vi har hatt og inntektstapet vi har og vil ha i tiden
fremover som vi får dekket, vet vi ikke ennå. Budsjettering blir derfor en krevende jobb.
Rådmann Jan Olav Helling har takket for seg og tredd inn i ny stilling i regionrådet og vi er helt i
sluttfasen på jakten etter ny rådmann, eller kommunedirektør som er den nye tittelen, og håper å
ønske han/henne velkommen utpå sensommeren. Jeg tror vi har funnet rett person ;-)
Til slutt vil jeg få ønske dere alle en riktig god sommer!
Oppdag mer av Hemsedal. Fisk, gå tur, finn et troll, sykle, grille og ta en natt eller tre i naturen.
Hengekøye er den nye ute-senga! Vi har mange skjulte skatter rett utenfor døra!
Reis litt rundt i Hallingdal. Stopp og spis på en av de spennende spisestedene i regionen og meld deg
på et teater eller en utekonsert.
De aller beste sommerhilsener
Pål Rørby
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