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5. januar – Internasjonal Komite 

Presidenten ønsket velkommen til dagens møte.  

3-minutt ved Helge Klingberg. Helge snakket om jul og nyttår og om primstaven. 

Dette var internasjonal komite sitt møte. Angående vårt internasjonale prosjekt. Kona til Roar 
har ikke fått tak i Presidenten i Rotary klubben i Katowice. Men past President i klubben skal 
ta det opp i klubben der nede.  

Komiteen hadde invitert Tor Asbjørn Andersen fra Sandefjord Øst Rotaryklubb for å snakke 
om deres erfaringer med sitt prosjekt. De reiste ned til området der de skulle ha prosjektet og 
ble kjent både med området og med folkene. De inviterte også Rotary klubben derfra til 
Sandefjord. De begynte i det små, og så med egne øyne hva behovene var.  

Han mente det var viktig å være nøye og «byråkratisk» med administrasjonen av prosjektet. 
Det er også viktig å være nøye med å tilpasse prosjektet beskrivelsen mot formålet i 
matching grant.   

Som eksempel på det de har oppnådd nevnte han at de satt inn heis i en tom heissjakt på et 
sykehus. Totalt kostet dette 145.000 kr.  

Han mener viktige suksessfaktorer er personlig kontakt og engasjement. Det er også viktig å 
ha kontroll fra start til mål.  

Ref. HMB 



12. januar – Sjefsøkonom Tormod Andreassen 

Presidenten ønsket velkommen til møtet. Og spesielt velkommen til gjest Kjell Kruge. Ingen 
merkedager.  

Bjørn Erik fikk nå ordet, og han orienterte om æresprisen. Det er nå kommet inn 1 forslag fra 
klubbens medlemmer i tillegg til de forslagene som er kommet frem internt i komiteen. 
Fristen for å komme med forslag er utvidet til 31. januar. Prisen består i år av 5.000 kr + 
diplom.  

Presidenten minnet videre om torskaften 23. februar på Norsk Senter for Seniorutvikling. Pris 
pr person 310 kr (2 serveringer). 

Stokke Rotary har mottatt «recognition» for å ha betalt inn det vi skal i forhold til Polio+.  

Turen var nå kommet til sjefsøkonom Tormod Andreassen. Er vi på vei mot de nye 30-åra? 
Eller overdriver finansmarkedet? Andreassen er blant annet med i representantskapet i 
Norges Bank. 

Det er resesjon i EU, god vekst i Kina og oppgang i USA og Japan. Markedet preges av frykt 
og høye risikopremier. I Norge har vi høy aktivitet, men konkurranseevnen svekkes.  

Hva er risiko? Reell og «følt» risiko er ofte ikke samsvar. Dette eksemplifiserte han med 
manges frykt for å fly, noe som statistisk sett er trygt. På samme måte kan man se frykten i 
finansmarkedet. Selv om verdenshandelen har en nedgang, er den likevel ikke på langt nær 
så lav som under finanskrisen i 2008. USA utgjør 22,8% av verdenshandelen. 70 % av USAs 
BNP brukes i husholdningene. Derfor er også USA svært viktig for verdensøkonomien.  

Vi har nå et ekstremt lavt rentenivå. Folk bør binde renta. Ikke i 3 eller 5 år, men i 10 år. 

Andreassen ser nå et skift i oppfatningen, mot en mer positiv tone. Amerikanske 
investeringsbanker er nå mye mer positive enn for noen måneder siden. Er det 
«saueflokken» som driver oss fremover, eller er det reelle endringer som ligger til grunn? 

I Norge ligger vi an til meget høye investeringer i oljesektoren i 2012. Offentlig sektor blir 
stadig større. Undersøkelser viser at det er et potensiale for 20% innsparing i offentlig sektor 
dersom alle ble like gode som de beste.  

Han ser lyst på aksjemarkedet i 2012.  

Ang rentene så mener han disse vil synke ytterligere, før den igjen vil øke i løpet av året. 

Presidenten takket Andreassen for et meget interessant foredrag, og han hadde sjelden sett 
en så lydhør forsamling på «overtid». Presidenten overrakte «Skrattkammeret» til 
Andreassen som takk for innsatsen.  

Ref: TRK 

19. januar – Stein Kinserdahl 
Presidenten ønsket velkommen til nytt møte, og spesielt til våre to gjester, Brit og Roy. Presidenten 

ønsket Geir til lykke med fødselsdag. Han minnet igjen om torskeaften, hvor det nå er 30 påmeldte.  



Kåre holdt 3-minutt om det å dømme andre, og hvordan det er «enkelt» å være klok i ettertid. I 2012 

er det lett å se tilbake på historiske hendelser, uten at vi er i stand til å sette oss inn i den situasjonen 

de var i den gangen.  

Presidenten overlot så ordet til Stein Kinserdahl, direktør ved Sykehuset i Vestfold. Kinserdahl har 

hatt stillingen i 5 år, og før det jobbet han ved sykehuset i Telemark. Han er samfunnsviter.  

Sykehuset i Vestfold skal betjene 220.000 personer i fylket. Sykehuset har et budsjett på over 4 

milliarder kr, har over 5.500 medarbeidere som utgjør over 4.000 årsverk. Kinserdahl er klar på at 

god sykehusdrift ikke handler om å få mer penger. De ønsker seg selvsagt mer penger, men det er 

mye annet som kan gjøres for å bedre effektiviteten og gi et bedre tilbud. For eksempel «samlet 

lederskap» blant sykehusets 130 ledere.  

Sykehusenes dilemma er at sykehusenes tilskudd er økt i takt med BNP’s utvikling. Men den 

teknologiske utviklingen og folks forventninger er økt vesentlig mer. Gapet mellom forvetninger og 

sykehusets økonomi  er derfor økt de siste årene.  

Sykehuset i Vestfold lå for noen år siden på 32. plass over landets mest effektive sykehus. I dag er de 

nr 1. Om alle sykehus var like effektive som Vestfold, ville dette frigjort 8-9 milliarder. En viktig faktor 

i effektiviseringen er logistikk og ny teknologi. Tidligere var det mange sykehus i Vestfold, og 

reduksjonen i antall sykehus har også bidratt til økt effektivitet. Sykehuset gir nå mest 

pasientbehandling for pengene. For 2011 går sykehuset 50 millioner i pluss. Dette overskuddet går til 

nye investeringer.  

Helse Sør Øst består av 7 sykehusområder, og har over 65.000 medarbeidere. Budsjettet er på 52 

milliarder kroner. I en slik struktur mener han det er viktig å «desentralisere det de kan, og 

sentralisere det vi må».  80-90% av tjenestene tilbys lokalt.  

Den nye samhandlingsreformen vil påvirke sykehuset. Målet er at 10% av sykehusets pasienter skal 

overføres til kommunene, og at 10% av kontrollene skal utføres av fastlegene i fremtiden. Sykehuset 

vil nå utvikles videre med et byggetrinn 7 som kan være ferdig om 4-5 år. Kostnadene vil ligge opp 

mot 1 milliard. Etter dette vil sykehuset i Vestfold være godt rustet for fremtiden.  

Til sist oppfordret Kinserdahl til å ikke bruke ressurser på å diskutere hvordan «ting burde vært», og 

heller diskutere og jobbe for å styrke det vi allerede har.  

Presidtenten takket Kinserdahl for et svært interessant foredrag og overrakte en bok som takk for 

innsatsen. 

Ref: TRK 

26. januar – Handicamp 
 

Presidenten ønsket velkommen til møtet. Og spesielt velkommen til dagens foredragsholder Anette 

Kollungstad, og gjestene Anne Omli og Astrid.  



Presidenten kunne så fortelle at den økonomiske målsettingen med Polio+ nå er nådd, og at Bill og 

Melinda Gates i tillegg støttet prosjektet med ytterligere $50M.  

3-minutt var ved Otto Møller. Han pratet om salget av bøker i Norge, spesielt om den nye 

oversettelsen av Bibelen, og om hans hobby slektsgransking. Han avsluttet innlegget med å snakke 

undres over hvorfor man i slekts sammenheng som regel snakker om «mannslinjen», da det tross alt 

ville vært «tryggere» å følge slekten gjennom kvinnene. Kanskje enkelte slektstrær burde vært 

«beskjært»? 

Presidenten overlot nå ordet til Anette Kollungstad, leirleder for Handicamp. Hun kommer fra 

Kolbotn Rotaract og jobber til daglig i Telecomputing. Hun var leirleder i 2010, og vil også være det i 

2012. Handicamp er en leir for funksjonshemmede ungdom/voksne i alderen 18-30 år som avholdes 

hvert andre år. Leiren ble avholdt første gang i 1976, og det blir den 19. gangen i 2012. De siste årene 

er leiren avholdt på Haraldvangen i Hurdal. Frem til 2005 ble leiren langt på vei finansiert gjennom 

salg av julekort. I dag bidrar hvert Rotary medlem med 50 kr av medlemskontingenten.  

Under leiroppholdet må alle snakke engelsk for at alle skal forstå hva som foregår. Oppholdet er 

kostnadsfritt for de som deltar, og reiseutgiftene betales normalt av klubben som sender personen. 

Målet med leiren er at alle skal strekke egne grenser, og gjennomføre aktiviteter de «ikke trodde var 

mulig». Typiske aktiviteter er ATV kjøring, go-cart, tubekjøring, vannski, seiling. I tillegg er det tur 

hver onsdag.  

Budsjettet til Handicamp er på ca 1,5 millioner kr. Ca 350 tusen kommer fra sponsormidler.  

I 2010 hadde leiren 99 deltakere fra 18 land, som India, Nepal, Taiwan, Burkina Faso, Danmark, 

England, Moldova, Nederland og Russland. I alt 15 aktivitetsledere fra Norge, Nederland, Polen, 

Tyskland og Australia bidro, i tillegg til 8 Rotary Exchange Students.  

I 2012 avholdes leiren 24. juli – 4. august. Det er åpen dag i leiren 28. juli fra kl 14.00. For mer 

informasjon, se www.handicamp.no eller kontakt leirleder på campleader@handicamp.no . 

Ref: TRK 
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