Ordførers hjørne – desember 2022
Adventstida nærmer seg og i skrivende stund føyker snøen utafor vinduet på ordførerkontoret.
Det blir hvitere, lunere og forberedelsene til jul er så smått i gang.
Vi nærmer oss slutten på budsjettarbeidet for neste år. Dette er fjerde, og siste gangen denne gruppa
politikere legger rammene for drift og investeringene i kommunen. Neste år er det et nytt
kommunestyre som tar arbeidet videre. Nesten litt vemodig. Jeg føler denne gjengen har
samarbeidet godt med felles mål om det beste for Hemsedal. Vi er ikke alltid enige, men har alle et
brennende engasjement for bygda vår.
Hemsedal er en flott kommune å jobbe i, bo i og besøke. Vi er i sterk vekst både med tanke på
innbyggere og aktiviteter. Få små distriktskommuner har så gode kommunale tjenester som
Hemsedal. Vi har satsa på utvikling og mange små og store prosjekt som kommer både innbyggere og
besøkende til gode. Innbyggerundersøkelser viser at Hemsedølene har det stort sett bra, trives, er
sosiale, har meningsfylt arbeid og god helse.
Kommunen har noen saker som er svært krevende til tider. Uten å gå i detalj ønsker jeg likevel å få
sagt at det jobbes mye med å forbedre rutiner og systemer for å bli bedre. Kommunens avvikssystem
er et godt verktøy og gir mulighet for å kartlegge og håndtere små og store avvik. Jeg velger å kalle
det et forbedringsverktøy for kommunen. Identifisere avvik handler om å hjelpe hverandre til å bli
bedre.
Jul er dessverre en høytid for Brannvesenet. Levende lys, lyslenker og peiskos må overvåkes. Vi har et
særdeles dyktig brannvesen i Hemsedal med kort responstid, men branner blir som regel meldt når
det likevel er for seint. Pass på litt ekstra i julen.
Noe annet vi kan være mer oppmerksomme på er ensomhet. Når Facebook eksploderer i sosiale
sammenkomster og aktivitet, skal man vite at det også sitter noen som er ensomme eller alene. Hva
med en julelunsj på kafé, en pils på pub, en rusletur i sentrum eller en julehilsen i postkassa til noen
du tror trenger det?
Mange sliter med høyere utgi er og føler seg pressa l å y erligere u ordre økonomien i jula.
I år har jeg selv sendt melding til hele familien at vi begrenser julegavebudsjettet.
Jeg vil handle mest mulig lokalt her i Hemsedal, og prioritere lokale utsalgsteder og produkter.
Et godt alternativ kan være å gi personlige og artige gaver, jul handler tross alt om å være sammen!
2023 blir spennende på så mange måter. Jeg har tro på folk, Hemsedal og fremtiden!
Riktig god jul og godt nyttår når den tid kommer!
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