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ORDFØRERHILSEN TIL NÆRINGSLIVET I ALVDAL  

 

Vi er i ei rar tid. Noen bruker ordet krise, og slik kjennes det garantert for mange. For korona-

pandemien skaper uro. Hverdagen blir snudd på hodet. Det er tøffe tak når en arbeidsstokk må 

permitteres helt eller delvis, og man ser at likviditeten i beste fall kanskje holder bare til påske.  

 

Vi i kommunen har iverksatt tiltak med å stenge skoler og barnehager, samt innført karantene på 

alle som har vært på reise utenfor regionen. Alt dette gjør hverdagen krevende, både for de som 

fortsatt skulle gått på jobb, men også for dere arbeidsgivere som må tilpasse driften i forhold til at 

ikke alle ansatte kan stille opp en eller flere dager i uka. Dere som har ansatte på oppdrag utenfor 

regionen finner nok også karantenerestriksjonene krevende, men her oppfordrer vi til at alle søker 

råd og eventuelt sender en kortfatta søknad om dispensasjon for den eller de det gjelder. Vi har 

allerede gitt flere dispensasjoner fra disse karantenebestemmelsene, og forutsatt at ulike tiltak 

iverksettes vil vi i samråd med kommunelegen strekke oss langt for å bidra til at dette ikke skal gå 

ut over de enkeltes produksjon og inntjening.  

 

Denne nye og rare situasjonen vil uansett gi mange utslag. Det er lett å grave seg ned og ikke se 

lys i tunnelen. Vårt inntrykk er at det ikke er så mange av dere som er der, og kanskje kan 

situasjonen gjøre det mulig å samle de ansatte, diskutere og lete etter nye nisjer i markedet, nye 

produkter, omstilling for å takle morgendagen enda bedre. Kanskje er det slik sett noe bra som 

kan komme ut av det hele også.  

 

Vi registrerer at det fortløpende kommer nye tiltak fra sentrale myndigheter og at det i stor grad 

er fornøydhet både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sentralt med de grep som hittil er tatt. 

Innovasjon Norge har også fått en rolle i håndteringen av de utfordringene næringslivet møter. 

Flere tiltakspakker vil garantert komme, men i hvilken grad disse blir utformet slik at det er 

kommunen som kan bistå dere økonomisk er vi i tvil på.  

 

Vi oppfordrer uansett alle til rådføre seg og følge godt med, og både bank og regnskapsfører har 

nok god oversikt. Vi legger så med noen lenker til gode informasjonskanaler:  
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 Regjeringens koronaside – https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/sporsmal-og-

svar-for-norske-bedrifter-om-koronautbruddet/id2694423/  

 NHO - https://www.nho.no/  

 NHO’s medlemsside Arbinn – https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/  

 LO - https://www.lo.no/  

 Innovasjon Norge - https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke   

 NAVs informasjonsside – https://www.nav.no/person/koronaveiviser/  

 Innlandet Fylkeskommune - https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nyheter-om-

korona/  

 

Kommunens verktøykasse til å bistå er helt klart begrenset. Med mindre det kommer statlige 

føringer og midler til dette, er dette derfor noe vi ikke kan gi noen forhåpninger om. Vi er 

imidlertid helt klart på tilbudssida for å hjelpe dere og oppfordrer alle om å ta kontakt på telefon 

eller e-post. Fysiske møter er utfordrende, men en eller annen dialog får vi til! 

 

Vi håper med dette at denne samfunnsdugnaden skal virke raskt. Jo mer kortvarig, jo bedre. 

Påska kommer uansett til å bli spesiell og for reiseliv, handel- og servicenæring m.fl. blir det trolig 

stille. Konsekvensene av at samfunnet stenges så drastisk ned som vi nå opplever, er dessverre 

mer dramatiske for noen enn for andre.   

 

Helt til slutt velger vi å trekke fram en rapport fra forskningsinstitusjonen NORDREGIO som 

nylig ble lansert, hvor Alvdal er studert som et av 14 lokalsamfunn i Norden, og der ulike 

særtrekk blir pekt på. Selv om hverdagen akkurat nå framstår usikker for mange, tenker vi at det 

kan ligge litt framtidsoptimisme i å ta med seg NORDREGIO’s hovedkonklusjon for Alvdals 

vedkommende, nemlig at vi er bygget på entrepenørskapsånd. Derfor skal vi også komme oss 

gjennom denne krisa, og kanskje til og med finne rotfeste for nytt og enda sterkere næringsliv selv 

om vi nå er mange som får oss en trøkk.  

 

Ordføreren og vi andre i kommunen håper med dette at vi alle nå kan klare å finne fram Solan’en i 

oss, selv om ‘n Ludvig kanskje også lurer litt i bakhue. Prat med hverandre og prat gjerne også 

med oss om du har noe på hjertet i ei krevende tid! 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Mona Murud 

Ordfører        Ole Sylte Heggset 

        Rådgiver 
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