
 

Ordføraren sitt hjørne – september 2022 
Gode Hemsedøl! 

For en sommer vi har hatt! 

Varme dager, gode groforhold for landbruket og for min del, helt fri noen uker! Det var godt  

Mange innbyggere og tilreisende på sykkel, fisketur og fjellvandring viser at sommersesongen har tatt seg opp de 
siste årene, også etter Korona og stengte grenser. Vi er noen skritt nærmere helårsdrift og dermed flere helårs 
arbeidsplasser. 

De varme og tørre dagene har også en bismak. Regulerte vann er hardt nedtappa, elveleiene ligger tørrlagt og 
økosystemet i vassdraga våre er kritisk ramma. Det var bare trist å gå tørrskodd på bunn av Nøra ned mot Tisleia i 
sommer. 

Det er kraftkrise i Europa. Gazprom stenger vital gasstilførsel til Europa. Putin driver en energikrig mot Europa i 
tillegg til krig i Ukraina. 

Mange i Norge klarer å stå i dette med lavere forbruk og bevisste valg om å bruke mindre strøm og drivstoff grunnet 
vår økonomi og lave arbeidsledighet. Det er betydelig verre i resten av Europa.  

Det vi ikke kan påvirke ved endra vaner er renteoppgangen. Denne rammer privatøkonomien hardt og gir betydelig 
usikkerhet, særlig for nyetablerere på vei inn i boligmarkedet. 

Arbeidsledigheten i Hallingdal i dag er på 0,7%, Hemsedal 0,4% av arbeidsstyrken, dvs. 6 personer. Dette er bra, men 
fører også til mangel på helt nødvendig arbeidskraft for bedriftene våre. Vi ser minkende arbeidsinnvandring særlig 
fra Øst-Europa som rammer spesielt bygg-/anleggsbransjen og reiselivet. Det er totalt 146 ledige stillinger i 
Hallingdal, 39 i Hemsedal. 

Vi opplever at mange hytte-eiere ønsker å bo på hytta om dagen. I går fikk vi 8 søknader om boligformål på 
fritidsenhet. Dette skyldes nok flere ting. Prøve-bo i Hemsedal, bedre tilpassa arbeidsvilkår for hyttekontor, 
boligmangel og boligpriser i Oslo og Hemsedal og mangel på strømstøtte for fritidsenheter. 

For oss er de alle velkommen. Vi blir flere, skatteinntektene øker og hyttene blir mer brukt. 

Det jobbes med mye spennende i hele Hallingdal om dagen. Campus Hallingdal satser på høyere utdanningstilbud på 
universitetsnivå og er svært viktig for at Hallingdal skal utvikle seg videre som en bo- og arbeidsregion. Men vi må 
også ha to tanker i hodet samtidig. Det må også satses på våre videregående skoler. Flere linjer og flere 
parallellklasser på de populære linjene. 

Dette handler også om Bo- og blilyst som vi også jobber med nå. Hvordan holder vi på ungdommene våre og hvordan 
får vi de som flytter hit til å bli boende? Her kan alle bidra. Kommunen, idrettslaget, bygda og naboen.  

Avslutningsvis vil jeg også si at hvis nominasjonskomiteen og lokallaget i Hemsedal Sp vil ha meg som 
ordførerkandidat, så stiller jeg! 

Jeg har nok verdens mest spennende, lærerike og til tider utfordrende jobb. Jeg har lært så utrolig mye disse tre 
årene, møtt så mange spennende, dyktige og kloke mennesker og motivasjonen for å være med videre å bidra til å 
utvikle Hemsedal er på topp! 

Jeg opplever at utrolig mange har meninger om hvordan ting drives og gjøres i Hemsedal, og ikke minst har gode 
innspill til videre utvikling. Min oppfordring er at dere kontakter de politiske lokallagene og melder interesse. Jeg 
garanterer økt kunnskap, stort nettverk og godt kollegium, og for ungdom og unge voksne er det heller ikke dumt 
med politikererfaring på CV`en i arbeidsmarkedet. 

Fisk, jakt, ta en fjelltur eller spill golf og nyt flotte høstdager i fjellet. 
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