Hei alle sammen!
Tenke seg til, budsjettet for barnehagen må økes med drøyt en million. En strålende nyhet! De må
åpne den 4 avdelingen på grunn av at antall barn under 3 år er økende! En bedre nyhet for Flå
samfunnet skal det letes lenge etter. Vi øker gladelig budsjettet med flere millioner hvis det kommer
enda flere barn. En stor takk til alle de som har bidratt til denne fabelaktige baby-boomen i Flå!
Måtte den vare… 
Det går bra i Flå kommune og året 2022 ligger an til å bli et godt år. Ingen kutt i noen av tjenestene,
for her har administrasjon gått inn for å styrke tjenestetilbudet til barn og unge. Dette skjer bl.a ved å
styrke SFO, miljøterapitjenesten og ungdomsklubben. Så får vi se hva politikerne velger å prioritere
den 16. desember når budsjettet skal vedtas.
I midten av oktober samlet kommunestyret, ledergruppa og råd og utvalg seg i to dager til en felles
tur til Thorbjørnrud hotell på Hadeland. Det var godt å kunne møtes på tvers av jobb og politikk for å
snakke om det store kommuneplanspørsmålet: Hvor vil vi at Flå skal være om 12 år?
Det ble mange tanker som kom ned på papiret. Fantastisk moro at det møtte opp nærmere 80
personer på folkemøtet som ble holdt den 9. november. Lokalsamfunnet er ikke bare noe det stelles
og styres med på kommunehuset. Det er et samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, frivillige
organisasjoner, og ikke minst de ansatte i kommunen
Tidlig i november var jeg med på å feire Utmarkskommunenes Sammenslutningens (USS) 25 årsjubileum med landsmøte i Oslo sammen med plansjef Sigrid og landsstyremedlem Tor Egil. Det var
imponerende å se hvor mange kommuner som er opptatt av det samme som oss i Flå. Norge består
av flest distriktskommuner. Da er det godt å kunne samles for utveksling av erfaringer, og bruke USS
som et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre
samlet overfor disse. Eksempler kan være i bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig
næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark.
En travel høst nærmer seg en adventstid til ettertanke for liten og stor. Denne jula håper jeg de fleste
kan feire høytiden så normalt som mulig. Fortsatt svinger det voldsomt med smittetall, men det må
vi lære å leve med.

Med ønske om en riktig god julehøytid!
Ordfører Merete

