Ordføreren sitt hjørne – april 2022

Gode Hemsedøl!
Sola skinner, med mørke skyer i horisonten.
Nå har vi kanskje den aller fineste tida i Hemsedal med solrike dager, varme i solveggen og gras som
snart begynner å gro. Høysesong med mange gjester og god omsetning som næringa vår sårt trenger
etter to krevende år.
Selv med tøffe tak har vi klart oss greit. Ingen Hemsedalsbedrifter har gått konkurs under pandemien
og det tar vi både som et tegn på at mange har tatt tøffe, men kloke avgjørelser i en vanskelig tid,
stått på for egen bedrift og arbeidsplass og at virkemidler fra stat og kommune sammen har bidratt
til at de fleste har kommet seg gjennom dette.
Vi hadde håpet på en normal hverdag, nå som munnbind og meter`n ble skrota, men står i mange
andre krevende situasjoner. Strøm-, drivstoff- og byggevarepriser er høyere enn noen gang og
påvirker alle. Privatøkonomien for folk flest blir mer krevende og vil være det i en lang tid fremover. I
tillegg varsles det økt rentenivå og totalen gjør at vi alle må begrense både forbruk og vaner. Dette er
ikke nødvendigvis bare negativt, selv om det svir i lommeboka og bekymrer mange. Overforbrukersamfunnet og bevissthet rundt egne vaner har ikke bare en økonomisk side, men også svært viktig i
miljø og klimasammenheng. Vi må begrense oss både for planeten, samfunnet og egen økonomi.
Jeg trodde aldri jeg skulle skrive dette, men nå er det krig i Europa!
Russland har invadert Ukraina og over 3 millioner mennesker er på flukt. Nabolandene er under
massivt press for å håndtere flyktningestrømmen som hovedsakelig består av kvinner og barn, da
mennene er hjemme for kjempe mot okkupasjonsmakten.
At vi i 2022 skulle få en invasjon i Europa virker surrealistisk og det er med stor bekymring at Putin
ikke ser ut til å ha andre utveier enn å «få en seier» for å redde ansikt.
Norge og Hemsedal skal gjøre sitt!
I tillegg til å bistå med ressurser til Ukraina og naboland, skal vi ta imot flyktningene som kommer hit
på best mulig måte. Det ble slått opp stort i media at Hemsedal var en av 7 kommuner som ikke
skulle ta imot flyktninger og dette må kommenteres.
1. Hemsedal har et vedtak fra 2021 om å ta imot 15 flykninger i 2022. Dette står fast!
2. Hemsedals andel av 35.000 (som er målet i denne omgang) er ut fra befolkningen, 16
flyktninger. Vi ble nå forespurt om å ta imot 80. Det kan vi klare, men ikke akkurat nå.
Dette fordi:
a. Vi har stor boligmangel i Hemsedal og lite egna enheter for fast bosetting. Vi har
vokst mye de siste årene og boligmarkedet er svært pressa.
b. Vår oppvekst- og helse- og omsorgssektor er utslitt etter to år med pandemi, hvor
fritid, ferier og restitusjon har uteblitt for mange ansatte. Denne slitasjen ser vi i et
betydelig høyere sykefravær i sektorene.
c. Vi har høysesong i reiselivet og høyt belegg ut sesongen.

Vi har tre forskjellige måter å bidra på:
1. Bosetting av flyktninger. Dette medfører integreringsarbeid, rett til skole, barnehage og
fritidsaktiviteter, integreringstiltak og norskundervisning.
2. Asylmottak. Midlertidig, men med krav til kommunen om oppfølging av fysisk- og mental
helse, aktiviteter og innhold i hverdagen.
3. AMOT – Alternativ mottaksplass, hvor flyktninger kan bo i privat regi frem til de kan få fast
bosetting.
Alle disse krever tett oppfølging fra kommunen. Det er særdeles viktig at både bedrifter som sender
inn tilbud til UDI om å få asylmottak, og private som ønsker å tilby egen bolig, gjør dette i tett dialog
med kommunen og hvilke ressurser og kapasitet vi har. Våre hjerter blør for Ukraina og alle som er
på flukt, men ingen er tjent med at vårt lokale helsevesen kollapser.
Norge er støvsugd for helsepersonell og antall ledige stillinger på landsbasis har aldri vært høyere.
Dette er med andre ord i mindre grad et økonomisk spørsmål, men det er ikke folk til å fylle
stillingene som trengs.
Kommunen jobber aktivt med saken og skal bistå. Dette handler ikke om vilje, men om evne.
Hemsedal har lang erfaring med å ta godt imot både flyktninger og asylanter. Bosnia, Syria og nå
Ukraina. Vi skal stille opp, men trenger et godt system og en solid rigg for å klare dette. Hemsedølene
stiller opp for hverandre og for andre, og har lange tradisjoner for å ta imot og gi meningsfulle liv til
de som trenger det mest.
For å avslutte med en gladsak kan jeg bekrefte at det blir hornmusikk igjen på 17. mai!
Hemsedal hornmusikk er i gang med øvinger (som trengs…) og tubaen har ferdigsmurte ventiler og er
nypussa for nasjonaldagen.
Se gjerne Hemsedal hornmusikk på Facebook og annonse på side 15 om du spiller eller har spilt før.
Vi tar gjerne imot flere glade musikanter
De beste hilsener fra
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