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100 år gammel snørekord var litt av en måte å starte året på!  
Bakkene, skiløypene og sentrum har vært fulle av ski- og fjellglade gjester i jula og det 
meldes om svært godt belegg så langt i januar. Jeg har møtt mange svært godt fornøyde 
gjester og innbyggere som stortrives i dalen vår. Det skal vi være stolte av! 

2022 var et krevende år på mange måter, og selv om dette året også kommer til å ha sine 
utfordringer, merker jeg en økt optimisme. 

Strømprisene er på vei ned, arbeidsledigheten er rekordlav og Hemsedal kommune har flere utrolig 
spennende prosesser foran seg. Smart fjellbygd kjøres som et prosjekt som skal stake ut retninga for 
sentrumsutviklinga vår. Her er det gjort et stort medvirkningsarbeid med tanke på å skape et 
inkluderende og trivelig sentrum for alle. 

Tidene endrer seg og kommunene får stadig flere oppgaver. Vi skal i gang med en 
organisasjonsutviklingsprosess for å se hvordan kommunen kan møte kommende behov for tjenester 
på en best mulig måte. Dette blir spennende og krevende, men nødvendig for å håndtere lovpålagte 
tjenester og samtidig være en pådriver for utvikling og vekst. 

På regionalt nivå er det også full fart. Campus Hallingdal, Gründerfabrikken, Startup Extreme, 
Aquapark og Fjellfond er noen av de prosjektene som på sikt både kan føre til økt tilflytting, høyere 
utdanningsnivå og større bredde i næringslivet fremover. 

Det har vært mye media rundt kuttet i rammetilskuddet. Selv om dette kun gjelder for 2023 er det 
krevende for oss. Trekket for Hemsedal sin del er på svimlende 42,6 millioner!  
Vi jobber hardt med å få korrigert dette for åpenbare feil, men vi må forvente oss et større trekk enn 
de 10 millionene vi har budsjettert med. I utgangspunktet vil dette ikke gå ut over drift og 
tjenestenivået vårt, men at vi må skyve på og ta ned investeringsbudsjettet vårt, kan bli en 
konsekvens. 

I Hemsedal er aktiviteten også høy på kulturområdet.  
Det er ikke en uke uten et arrangement eller folkemøte. Biblioteket, Kyrkjestugu, Fausko og 
kultur/kinosalen samler folk for påfyll, et tegn på at ildsjel-bygda Hemsedal virkelig har våkna til livet 
etter Korona! 

Pandemien medførte et sterkt fokus på krisehåndtering og lite utviklingsarbeid.  
Den jobben er allerede i gang! 

Noen har allerede starta valgkampen og utover våren skal de nye partilistene spikres. Er du 
interessert i samfunns- og næringsutvikling? Ta kontakt med de lokale partiene og be om mer info. 
Mer lærerik og interessant arena tror jeg ikke finnes! 

Når mildværet nå gir seg og kuldegradene igjen setter inn, oppfordrer jeg alle til å komme seg ut, 
enten til fots, ski, brett m.m. Mental og fysisk helse henger tett sammen, og hva gir mer påfyll og 
avkobling enn fjellet?  
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