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Sigmunn Ytterbøe

President Bjørn leda møtet. 18 medlemmer og 1 gjest var tilstede, foruten kveldens foredragsholder,
Bjørg Tveito Lundefaret.
Presidenten satte dagen inn i et historisk perspektiv – dagens dato er dødsdagen for personer som
Djengis Kahn, Hans Gude og Rolf Wesenlund.
Ingen bursdager var registrert siden forrige klubbmøte.
Miklos tok dagens 3-minutter på sparket. Som et lite vorspiel til kveldens tema, fortalte han at i
Ungarn er det 9,8 millioner innbyggere og 3 200 kommuner. 700 av disse kommunene har mindre
enn 1 000 innbyggere. Han mente også at systemet fungerte i forhold til sentralt gitte målsettinger
for kvalitet på tjenester til innbyggerne.
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var kveldens foredragsholder. Temaet for foredraget hennes var
kommunereformen og konsekvensene for Nome.
Bjørg la ikke skjul på at det hadde vært en travel vinter og
vår for kommunestyret, grunnet kommunereformen og
kommunens dårlige økonomi. Hun forsvarte vedtaket om
utbygginga av tidligere Holla Ungdomsskole – selv om
kostnadene til utbygging har vært en viktig årsak til at
kommunen nå befinner seg på Robeklista. En annen svært
viktig grunn til den dårlige kommuneøkonomien, er at
kommunen har fått redusert de statlige overføringene med
13 millioner kroner på grunn av nedgang i innbyggertall
på 96 personer. Samtidig la hun heller ikke skjul på at
hun var svært skuffa over resultatet av folkeavstemminga
i Nome om kommunesammenslåing med Bø og
Sauherad. Dersom Nome hadde sagt ja, ville kommunen,
ifølge henne, ha fått tilført 3,7 millioner kroner fra staten i
frie midler – noe som igjen naturlig nok ville ha ført til
større økonomisk handlefrihet for kommunen. Hun gjorde
det også klart at hennes plikt er å føre videre det folket i
Nome og kommunestyret har bestemt – uavhengig av
hennes egen personlige mening om en Midt-Telemark
Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret
kommune.
Bjørg Tveito Lundefaret var svært spent på hva som ville skje i forhold til kommunereformen
framover. Det er nå opp til fylkesmannen i Telemark å levere en innstilling til Stortinget i saken.
Hun så for seg at fylkesmannen kan levere en innstilling om tvangssammenslåing av de tre
kommunene i Midt – Telemark. En annen mulighet er at fylkesmannen kan henstille til

kommunestyret i Nome om å arrangere en ny folkeavstemming, ikke minst fordi nye momenter i
saken har kommet fram siden folkeavstemminga i april. Hun trakk også fram en studietur hun hadde
hatt til Danmark nylig, der mange kommuner var slått sammen. Borgermesteren i en av disse
kommunene mente at man hadde spart millionbeløp på en overgang til større enheter.
Det ble hevdet fra en av klubbens medlemmer at kommunestyret hadde vært feige som ikke gjorde
vedtak om å slå seg sammen med Bø og Sauherad. Noen av klubbens medlemmer mente også at en
folkeavstemming aldri skulle ha vært holdt fordi mange av de som stemte mot lot seg dirigere av
sine følelser og motstand mot forandring. Ingen av klubbens medlemmer tok ordet for å
karakterisere Midt-Telemark tilhengernes følelsesliv.
Ordføreren forsvarte folkeavstemminga ikke minst fordi flere av de politiske partiene i kommunen
ikke hadde tatt standpunkt til kommunesammenslåing før valget på nytt kommunestyre i 2015. Et
vedtak om sammenslåing i kommunestyret ville da ha vært et demokratisk underskudds
foretagende.
Bjørn takka ordføreren for et engasjert foredrag og overrakte ei flaske vin.
Kveldens vin ble vunnet av Sigmunn mens Ragnar fikk nappet.
Det blir nytt klubbmøte 25.08. – da med rapport fra ungdommene fra klubben som har vært i
Danmark. Det vil også være oppsummering fra peismøtene.

