
Ordføraren sitt hjørne – februar 2022 
Kjære hemsedøl!  

For en vinter!?  

Strømpriser, smitterekorder og et vær som hører hjemme i oktober, ikke 
januar. Det er krevende tider på flere fronter og for næringslivet kan denne trippelbelastningen 
betegnes som en «perfect storm». Høyere utgifter, mer sjukefravær og krevende værforhold gjør 
situasjonen vanskelig for mange.  

Kommunen har mottatt kompensasjonsmidler i runde 5 og 6 på 2,8 millioner som skal deles ut i 
denne omgang. Det blir for «lite smør utover en for stor brødskive» igjen, men vi har kommunisert 
situasjonen så tydelig som mulig til statsråder og finanspolitikere for at neste tildelingsrunde blir 
betydelig større. Her jobber kommunen og næringslivet tett sammen og vi forventer resultater. 

Ressursmangel i administrasjonen har vært en utfordring de siste årene. Flere stillinger har stått åpne 
og Korona har rammet oss hardt. Vi går likevel inn i 2022 med mye «friskt blod». Flere nyansatte med 
høy utdannelse og ny energi har kommet inn etter nyttår. Velkommen med på laget alle sammen!  
 
Når vi nå går mot en tid med mindre restriksjoner kan også kulturlivet komme i gang igjen. Etter lang 
tid med begrensa aktivitet kan vi snart igjen gå på konserter, kino, teater og forestillinger. Jeg 
oppfordrer alle til å komme seg ut og oppleve gode kulturopplevelser med familie og venner i tida 
fremover! 

Kultur og identitet er viktig for Hemsedal. I førstkommende kommunestyre skal målform i skolen 
avgjøres. Skal målformen i skolen være nynorsk eller bokmål? I ei bygd med mange innflyttere med 
bokmål som språkform er nynorsken under press. Kanskje mer i Hemsedal enn andre bygder. Følg 
debatten «live» fra kommunestyret på www.hemsedal.kommunetv.no, onsdag 2. februar fra kl. 17. 

Ekspropriasjon av Øya camping står også på sakslista. Å ekspropriere grunn fra grunneier sitter langt 
inne og tas ikke lett på. En komplisert sak som har gått over mange år som jeg ikke skal gå grundig 
inn i her, men noe må sies:  

Hemsedal har de siste 25 årene mistet flere campingplasser. Totten og Haug camping, og nå står Øya 
for tur. Det er synd, da campingplasser er en flott rekrutteringsplass for nye fjellfolk og 
naturinteresserte barn og familier, og et tilbud til de som ikke ønsker å leie / kjøpe seg hytte. Selv ble 
jeg introdusert for fjellet og bygdelivet via flere år på campingplass på linje med mange andre som nå 
er fastboende hemsedøler.  

Nå er det ikke slik at kommunen kan eller skal bygge og drive camping, men jeg skal personlig invitere 
eksisterende campingplasseiere og grunneiere til en prat om hvordan vi kan sikre dette tilbudet i 
bygda videre. Hemsedal skal være for både camping- og hyttefolk! 

Vi opplever et stort engasjement fra bygda i mange saker. Det er kjempebra! Om et års tid skal 
nominasjonsprosesser i gang for kommunevalget i 2023. Er du engasjert, ønsker å bidra og har sterke 
meninger om saker, meld deg inn i et politisk parti! Lokalpolitikk kan være krevende, men er fremfor 
alt spennende, lærerikt og givende. Som medlem i et lokallag har du direkte linjer til fylkespolitikere 
og videre opp på nasjonalt nivå, og første skritt er å melde seg inn som medlem. Dette finner du lett 
på nettsider til partiene. 

Hemsedal har hatt det tøft, men det går mot lysere tider i dobbel forstand. Samarbeid, raushet og 
tillit i en vanskelig tid er avgjørende og jeg tror vi kommer styrket ut av dette. 

Gå på konsert, inviter til en middag, ta en fjelltur eller en tur i bakken. 
Alt godt til alle! 
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