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En pinne for Trysil
REISELIV

Stine Akre og
Nlsveta Tlro

Vi har lagt bak oss en stille
påske, uten skiglade påske
turister som hoppet opp og
ned til Freddy Kalas' slager
«En pinne for landet». Som
Norges tredje største vinter
destinasjon, knives vi
normalt om å være best. Nå
har vi funnet sammen i en
felles forståelse av at vi
trenger den samme hjelpen
og «penger fra Landet».
12. mars vil stå som en
merkedag for da vi stengte
fjellene. Turistene forsvant,
hytteeiere ble pålagt å holde
seg hjemme, bedrifter
stengte og folk ble permit
tert. Nå ser vi ledighetstall
på 19 prosent i Øyer, 24,7
prosent i Trysil og 30,6
prosent i Hemsedal. I tillegg
til de helt ledige, kommer de
deltidsledige- totalen er
derfor rundt 1100 ledige av
en styrke på rundt 3300 . Til
sammenlikning var ledighe
ten i april i fjor på 1,2 prosent
i Øyer, 2,9 prosent i Trysil og
1,5 prosent i Hemsedal.
Hva skjer når toget
stanser? Reiselivet er vår
hjørnestensbedrift, de fleste
av oss lever direkte av eller
indirekte med turiststrøm
men og hyttefolket vårt.
Påsketida genererer over-

skudd som gjør at lønninger
kan utbetales i de rolige
månedene. Enkelte bedrifter
får 45 prosent av omsetnin
gen sin på disse ukene. Vi
trenger hjelp for å få hjulene
i gang igjen.

Ledighetstallene skaper
usikkerhet for våre innbyg
gere. Som lokalpolitikere er
det vår oppgave å sørge for at
alle blir godt ivaretatt. Vi er
derimot ikke rigget for å
håndtere den ledigheten vi
nå ser. Kommunene våre
trenger økte ressurser i Nav
slik at alle får hjelp.
Vi må skape nye jobber og
sikre de jobbene som alt
finnes. Vi trenger gode
nasjonale tiltakspakker som
gjør at vi i kommunene kan
drive skikkelig motkonjunk
turpolitikk. Veg- og trafikk
sikkerhetstiltak, nybygg som
boliger, skoler, barnehager,
omsorgsboliger og andre
institusjonsplasser gjennom
husbankfinansiering,
vedlikehold av offentlige
bygg og flomsikring, er bare
noen tiltak som kan settes i
gang fortløpende dersom vi
får tilskudd.
Koronakrisen har vist at
deltidsinnbyggere gir
kommuner som våre verdi
fulle muligheter, men også
utfordringer. Hadde vi fått
finansiert opp vårt lokale
helsevesen etter hvor mange
som faktisk oppholder seg i

kommunene, hadde vi hatt
kapasitet til å ta vare på alle.
Kommunenes helsetjenester
må styrkes slik at de kan
dimensjoneres for virkelige
behov, slik at vi unngår et
nytt hytteforbud.

Vi tror at krisen vil føre med
seg langvarige endringer
folks reisevaner som det
foreløpig er vanskelig å
forstille seg rekkevidden av.
Det neste året kommer vi
trolig til å se betraktelig
færre utenlandske tilreisen
de i våre kommuner.
Det skal mye til at volumet
vi hadde før 12. mars,
kommer tilbake på samme
nivå på ei god stund- kan
skje er ikke det målet i seg
selv. Motstanden mot
masseturisme har vært
økende, blant annet fordi
lokalbefolkning på store
turiststeder har sett
samfunnet forvitre. Vi bør
bruke tiden framover til å
planlegge for ei omstilling i
en mer bærekraftig
utvikling.
Vi håper Stortinget tør å
satse på innovasjon . Vi
redder næringer og
bedrifter best ved å ha to
tanker i huet på en gang: i
spennet mellom å bevare
og
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