Ordføreren sitt hjørne - november 2022
Snøen trekker nedover fjellsidene og vinteren har meldt seg med glatte veier og kaldere vær.
Strømprisene fortsetter å være skyhøye og deler av næringslivet vårt rammes hardt. Strømstøtteordninga fra staten
er ikke god nok. Etter lang tid med pandemi, stengte grenser og strenge restriksjoner hadde vi sett frem til roligere
tider og normale forhold. Det fikk vi ikke.
Et spørsmål vi i Buskerud Sp stiller regjeringen er hvor mye det ville koste å gi flat strømpris på 100 øre pr. kw/t til
næringslivet?
Svar ca. 62 mrd. Det er 62 mrd. mindre inntekter til staten og kraftbransjen, men også 62 mrd. mindre i utgifter for
næringslivet. Egenprodusert rimelig og fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk næringsliv!
Vi mener det likevel ligger god fortjeneste i kraftproduksjonen all den tid det koster ca. 13 øre pr. kw/t å produsere
strømmen. Denne modellen mener vi ikke vil påvirke inflasjonen, men gi forutsigbare energiutgifter for næringslivet.
I Hemsedal skal vi nå i gang med budsjett 2023 og økonomiplan 2024-26. Administrasjonen har lagt frem sitt forslag,
som skal behandles politisk utover høsten. Selv med økte inntekter på strøm, ser vi at investeringsbehovet fremover
er stort. For stort.
Med stigende renter kan ikke kommunen sette seg i for mye gjeld. Som vekstkommune med stort etterslep innen
oppvekst, helse og omsorg må vi investere i gode tjenester for innbyggerne våre og trygge forhold for våre
besøkende, samtidig som det er viktig at kommunen legger til rette for samfunnsutvikling og økt folkehelse.
Vi kan ikke investere i alt vi ønsker oss og lovpålagte tjenester må gå foran. Det blir en tøff prosess å prioritere. Hva er
viktigst? Barnehager, omsorgsboliger, flerbrukshall, svømmehall, sykkelsatsing eller langrenn? Budsjettet skal landes i
kommunestyret 14. desember.
Det er lenge til valget, men mange lokallag jobber i disse dager med å fylle listene med samfunnsengasjerte
innbyggere. Jeg må igjen få oppfordre til å være med i lokalpolitikken. Uavhengig av hvilket parti man representerer
opplever jeg at alle har et brennende engasjement for bygda, og det trenger vi. Verden er i endring og vi står foran
viktige beslutninger for hvordan vi møter dette lokalt i Hemsedal.
Ungdommene våre har det krevende om dagen. Mange fikk revet bort nesten 2 år med sosialisering og personlig
vekst under pandemien. De opplever skyhøye krav fra samfunnet om å lykkes på skolen og dessverre har aldri så
mange følt seg stressa, utenfor og ensomme. Vi ser også økende rusmiddelbruk langt ned i ungdomsskolealder i
Hallingdal og Hemsedal. Her har vi alle et ansvar. Jeg møter så ofte jeg kan i både Hallingdal og Hemsedal
ungdomsråd, og ungdommen selv har noen klare anbefalinger:
-

Snakk med ungdommene hjemme. Ikke vær for streng, men vis forståelse og lytt.
Inviter tidligere rusbrukere inn på skolen.
Gi oss et sted å være!

Snakk sammen og prøv å forstå. Karakterer er viktig, men ikke alt her i verden. Har ungdommen fått i seg noe de ikke
burde, ring hjem og bli henta, og møt de med omtanke, ikke kjeft.
Apropos ungdommer må jeg rette en spesiell takk til 9. trinn på HBU for strålende innsats under årets TV-aksjon for
Leger uten grenser. Takket være dere og Jette på Frivilligsentralen har Hemsedal samlet inn og gitt et viktig bidrag til
saken.
Hemsedal kommune samlet inn kr 162 000 - kr 62 pr. innbygger, og vi er rangert til 9. plass i Viken fylkeskommune.
Tusen takk til alle som har bidratt med planlegging og penger!
Ifjor fikk jeg ikke kjørt brett eller ski pga. skade. Sommeren har gått til opptrening, så nå er jeg mer enn klar for dyp
pudder og nypreppa langrennsløyper.
November er mørk og kald, så fyr i peisen, tenn noen stearinlys og finn frem en god bok.
Med ønske om en god vinter for alle!
De beste hilsener
Pål Rørby, Ordfører

