
 

 

 

 

Kjære medarbeidere: 

Året som ble bratt 

En av Øystein Sundes kjente viser handler om det året det var så bratt. For Lyngdal 

kommunes del så trodde vi vel alle at 2020 var vårt bratte år, og at 2021 skulle gi oss 

mer normale tilstander og arbeidsforhold. Men sånn skulle det ikke bli. Vi lever fortsatt 

i en pandemi, har i tillegg gjennomført en krevende omorganisering og vi står midt oppi 

tøffe økonomiske prioriteringer. 

Siste tiden har vært en påminnelse om at pandemien fortsatt herjer blant oss. Det er 

igjen innført restriksjoner og inngripende tiltak. Det er helt forståelig at det er tungt å 

motivere seg til igjen å måtte leve med tiltak som blant annet fører til mindre sosial 

kontakt og som griper direkte inn i arbeidshverdagen vår. Vi skulle alle ønsket at vi 

kunne gå inn i julehøytiden uten slike begrensninger. Dessverre er vi ikke der. Nå må vi 

igjen oppmuntre hverandre til å følge opp nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger. 

Vi har snart lagt bak oss enda et annerledesår. Et arbeidsår som har krevd, og krever 

mye av oss alle. Jeg er imponert og takknemlig over den enorme innsatsen hver enkelt 

av dere har lagt ned til beste for innbyggerne i Lyngdal kommune. Rammevilkårene har 

vært strabasiøse, og for den enkelte medarbeider har jeg stor forståelse for at de tidvis 

kan fortone seg som uoverkommelige. Men når vi løfter i flokk så får vi det til. Det har vi 

vist gjennom 2021. Og det vil jeg takke dere alle for! Det jobbes godt i alle ledd, og det 

skal vi være stolte av. 

Men vi kan ikke stå i en konstant unntakstilstand. Så håpet for året og årene som nå 

ligger foran oss er at disse skal gi oss rom og mulighet til å realisere flere av de 

ambisjonene og ønskene vi alle har for Lyngdal kommune.  

Ved denne korsveien vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle for den store 

innsatsen dere har lagt ned gjennom dette nye bratte året vårt. Og ikke minst ønske 

dere alle en riktig god jul. Noen må være på jobb og noen får forhåpentligvis 

muligheten til å ta noen velfortjente fridager. Jeg håper det for alle blir tid til en vel 

fortjent pust i bakken og fine juledager sammen med deres nærmeste. 

Julehilsen fra Kjell Olav, kommunedirektør 


