Medlemsmøte for Holla Bygdekvinnelag 11. mars 2015
Sted
Tid
Til stede
Inngangsbillett/ lodd
Ansvarlig

Biksen
Kl. 19.00
19 medlemmer
Kr. 2 300,Aashild K. A., Ågot Marie og Eldri

Dagens tema:

Fylkesmannens oppgaver v/ Kari Norheim-Larsen

Åshild P. ønsket velkommen, og informerte om Holla Bygdekvinnelags historie, og introduserte
deretter Fylkesmannen.
Vi sang «No livnar det i lundar».
Guro leste fra Hjalarhornet.
Kari Norheim-Larsen fortalte at hun var født på Ulefoss der faren jobbet hos Aall, og om
oppveksten med 3 søstre. Hun hadde bodd flere steder som endte på «foss», bl. a. Ulefoss,
Vestfossen, Hvittingfoss og Vafoss, grunnet farens arbeid i treforedlingsindustrien.
Fylkesmannen er utnevnt av Regjeringen. Det er viktig å ha generell politisk bakgrunn,
personlige egenskaper og være nøytral til den sittende regjering. Fylkesmannen er Regjeringens
redskap i Telemark. Hun skal holde kontroll med kommunene og Fylkeskommunen, og bringe
signaler til regjeringen. Den er kontroll, og klagebehandler. Det holdes systemrevisjoner,
uanmeldte tilsyn i bl. a. skole, barnevern. Det er 90 lover og 290 forskrifter som Fylkesmannen
skal forholde seg til.
Fylkesmannen er administrativ underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er
110 ansatte fordelt på seks avdelinger:







Sosial- og helseavdelingen
Landbruksavdelingen
Utdannings- og vergemålsavdelingen
Miljøavdelingen
Administrasjonen
Samordnings- og beredskapsstaben

Fylkesmannen kontrollerer alle kommunebudsjetter. Underskudd to år på rad, eller et budsjett
som ikke går i balanse, kommer i Robæk-registeret. Det er et register over kommuner og
fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Dette innebærer blant annet at disse (fylkes)kommunene
må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ta opp lån eller inngå
langsiktige leieavtaler, og at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.
Det er to kommuner, Bø og Sauherad, som nå er på denne listen. Grunnen til økonomiske problemer kan
være:







større press på kommune-budsjettene
større pensjonsutgifter
mindre skatteinntekter
høy gjeld
utjamningspolitikk (rike kommuner gir til fattige kommuner)

Andre tjenester Fylkesmannen har ansvar for:




skilsmisser
tillatelse til askespredning
vegemålsmyndighet som er overtatt fra kommunene

-

Guro informerte om Rjukan-turen der 13 stk . er påmeldt. Turen koster kr. 400,- per person
Årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag. Åshild P. og Jane deltar
Informasjon om tur til Estland
Kulturmidler søknad 20. mai
HBK har mottatt kr. 6 000, - fra sparebankstiftelsen
Aud Rui orientert om neste møte 8. april om velvære
de som ønsker å delta skal ta med en stor og en liten bolle, et lite håndkle og en klut
Flatbrødkurs skal holdes 15. april.

-

