
Referat fra medlemsmøte, 8. mars 2023.

Møtet ble som vanlig avholdt på Nome vgs.,avd. Søve. Leder Åshild Y. Pershaug ønsket velkommen til 
de 2 inviterte foredragsholderne; ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og helse-og omsorgssjef Lillian Olsen 
Opdahl - samt velkommen til de øvrige 34 medlemmene som deltok på møtet denne kvelden. Av disse 
34 var det 3 nye medlemmer som meldte seg inn i laget vårt. Dette sannsynligvis som et resultat av 
vervekampanjen som har pågått de siste ukene. Veldig hyggelig med nye tilskudd til laget.

Videre ble det allsang med 1. vers av No livnar det i lundar....
Kirsten M. Hansen leste diktet Til kvinner er vi født...av Inger Hagerup. I tillegg leste hun noen små 
humoristiske vers som omhandlet småbarns/barns/ungdoms/voksne barns syn på 
mammarollen. Siden det var Kvinnedagen, var diktet og versa som ble opplest nøye utvalgt.

Neste post på programmet stod ordføreren for og hun fortalte oss litt om noe av det kommunen jobber 
med og utfordringer kommunen står overfor:

-Først og fremst krigen i Ukraina. 55 flyktninger ble bosatt i 2022 her i Nome. Kommunen måtte finne 
løsninger når det gjaldt skole, barnehage, voksenopplæring, helsetjenester osv. Hun fortalte samtidig litt 
om frivilligheten i kommunen og hva noen av disse bidrar med ifht. til den pågående krigen - innsam-
ling av tørrmat, klær, utrstyr osv. som sendes herfra.

-Snakket litt om de høye strømprisene og årsaker til dette, samt tiltak kommunen har iverksattsom 
bøtemidler.

- Ellers av ressurskrevende oppgaver nevnte ordføreren bl.a. Fensfeltet, utbygging av hybridkraft på
 Luberg, opprusting Svenseid barnehage m.m..

-Avrundet foredraget med noen ord rundt Kvinnedagen: vold mot kvinner, likestilling, kvinnehelse, 
økonomisk frihet m.m..

Neste kvinne ut på prigrammet var helse- og omsorgssjef Lillian O. Opedahl. Hun formidlet noen tanker 
om hva man kan forvente av helse -og omsorgstjenester de neste 10-15 åra:

-Med bakgrunn i befolkningsutviklingen som peker i retning av at tilveksten av befolkningen ser ut til 
å bli litt for liten ifht. eldrebølgen som er ventet, så regnes det med å møte på utfordringer bl.a.  med 
rekruttering, få rett personell/kompetanse på rett sted,oppgavefordeling, legge tilrette for gode arbeids-
tidsordninger, politisk ansvarlighet osv. I tillegg utfordringer med det framtidige behov for omsors-
plasser, bygging av flere omsorgsboliger, utbygging av hjemmetjenesten, utgiftsbehov o.l. De eldre selv 
må nok regne med i større grad å planlegge for egen alderdom. F.eks. belage seg på å bo lengre hjemme  i 
egen bolig m/ nødbvendig helsetj. før man trenger en sykehjemsplass  - eller kanskje flytte til tilrettelagte 
sentrumsnære utleieboliger m/div. fellesarealer for trygghet og for å forebygge ensomhet.
Dette er tanker og som nevnt fra Opedahl så er det vanskelig å spå om framtida. Telemark-
forskning er derfor engasjert for  få mer konkrete tall å jobbe videre med, slik at man kan forberede best 
mulig det som kommer.

Interessante temaer fra begge foredragsholderne denne kvelden -  og flere spørsmål ble stilt fra 
medlemmene. Leder Åhild overrakte begge 2 en bok hver som takk.

Så var det tid for kaffe, påsmurte rudstykker og kaker + loddsalg/loddtrekning.
Lederen takket tilslutt for frammøte, kaffekomiteen for jobben og de 2 foredragsholderne.
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