Drammen Syd‐Vest Rotary
Månedsbrev februar 2015
Kronikk
Av Arild Endresplass
Vi er godt i gang med 2015 og det skjer ting både i klubben og i Rotary sentralt. Det
arbeides med ny mal for Rotarys hjemmesider, og som vi gleder oss til å ta i bruk.
Som nevnt i forrige månedsbrev er arbeidet med medlemsutvikling i gang med et
medlemsmøte den 17.2. I den forbindelse er det kommet inn mange gode innspill.
Medlemsmøtet fikk i oppgave å plukke ut fem temaer som klubben skal bygge videre
på. Det ble flertall for følgende:
Rekruttering, klubbmiljø, programprofil, aktivitetsnivå og avenyene. Klubben har en
stor jobb å gjøre, og jeg håper samtlige bidrar. Fra sentralt hold meldes det at veldig
mange klubber sliter med rekruttering og medlemsutvikling. Rotaryakademiet har
lagt inn veiledning og anmodninger om ulike tiltak i sin informasjonsmodul.
Arrangement den 2.2.2015
Hovedarrangement: Bedriftsbesøk på Eikholt nasjonale senter for døvblinde.
Direktør Roar Meland orienterte om institusjonen. Etterpå var det omvisning i
lokalitetene. Godt oppmøte fra klubben.
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Arrangement den 10.2.2015: «Barkentine Regina Maris» ‐ en utrolig reise.
Hovedtema for kvelden: Arnfinn Johnsen.
Johnsen åpnet med å fortelle at skuta er den siste inn i Kapp Horn klubben. Båten var
en Barkentine (Skonnert). Skuta ble bygget i Danmark i 1906. Den hadde dobbel
kledning i skroget, og var konstruert for tømmertrafikk i Baltikum. Den ble bygd om i
1965/66. Da båten var klar til å seile i 1966, mønstret Arnfinn og broren på for å
være med på tokt. Normal besetning på båten var mellom 12 og 20 personer.
Seilasen startet i Arendal. en reise som skulle legge bak seg hele 25000 nautiske mil.
Turen tok 13 mnd. I begynnelsen av toktet ble det oppdaget at en del bommer var
for svake. Disse ble skiftet ut i Tyskland. I det første uværet viste det seg at de nye
bommene var delvis råtne, og de knakk i stormen de møtte i Biscaya. Nye bommer
ble montert i Portugal.

Det ble mange spesielle opplevelser på turen. I Chile lå de ved kai da en
Monsunstorm kom brått på dem. En representant fra havnevesenet kom seg i hu og
hast i land før skuta kastet loss. Uheldigvis hadde han tatt med seg alle
skipspapirene. Dette skapte problemer da de kom til havn i Peru. Ingen papirer,
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ingen landlov. Papirene ble da fløyet fra Chile til Peru før de kunne gå i land.
Om bord på skipet var det både en hund og en papegøye. Hunden var en Schæfer
med politiopplæring, og som var god vakt når de lå ved kai. Papegøyen var 75 år da
de var på denne turen, og Johnsen mente at den fortsatt lever. De kan visst nok bli
opp til 150 år gamle. Underveis kom de også i vanskeligheter med knekte master i
storm, og det medførte både forsinkelser og provisoriske reparasjoner. En periode
kom de også så mye ut av kurs at de ikke hadde kart over de områdene de var i. Etter
13 mnd avsluttet de toktet med besøk i Oslo før de returnerte hjem til Arendal.
Arrangement den 17.2.2015: Internt møte – medlemsutvikling.
Styret har nedsatt en gruppe på tre medlemmer bestående av: Bjørn Frode Hansen,
Rune Lothe og Arild Endresplass. De skal sammenfatte materialet fra
gruppearbeidene og utarbeide en handlingsplan. På møtet ble det gitt en
oppsummering av innspill fra møtene den 13.1. og påfølgende peismøter den 20.1.
Deretter ble medlemmene bedt om å plukke ut fem hovedområder som man skal
legge til grunn i det videre arbeidet med medlemsutvikling. Disse områdene ble
følgende: Rekruttering, klubbmiljø, programprofil, aktivitetsnivå og avenyene. Dette
blir da utgangspunktet for handlingsplanen.

Arrangement den 24.2.2015: Kommunesammenslåinger i Buskerud –
Kommunereformen.
Foredragsholder: Fylkesmann Helen Bjørnøy.
Bjørnøy begynte med å vise til den nye kommunereformen. Det kommerer
skjerpede krav fra myndighetene. Hun viste til tre store endringer som legges til
grunn for de endringene som ønskes:
 Flere innbyggere.
 Vi blir eldre – 1 år eldre for hvert 5. år over en periode.
 Vi flytter oftere, og i retning byer og regionsentere.
Det blir større presstendenser i byområdene – infrastruktur og boligetterspørsel.
Hver dag forflytter det seg 33000 mennesker seg i Drammen og 7000 i Kongsberg.
85% av befolkningsveksten skjer i byene.
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Utvikling og aktivitetsutfordringer. I dag er det 21 kommuner i Buskerud, 11 av disse
med under 5000 innbyggere. For å få velfungerende kommuner er det flere kriterier
som må oppfylles. Det stilles krav til gode og likeverdige tjenester, helhetlig og
samordnet samfunnsutvikling, at kommunene må være bærekraftige og økonomisk
robuste samt styrket lokaldemokrati.
Regjeringen og samarbeidspartiene tar sikte på å gjennomføre reformen i perioden.
Lokalt er det fylkesmannen som er ansvarlig for at vedtak blir iverksatt. Alle
kommunene skal gjennomføre lokale prosesser. Målet er å bygge fremtidens
kommuner og struktur. Selve prosessen vil omhandle kommunestrukturer,
oppgavefordeling og regionstruktur.
I Stortingsmeldingen om kommunereformen mm er det satt opp kriterier:








Kapasitet
Kompetanse
Distanse
Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Funksjonalitet

Målet:
Bedre rammebetingelser for nærings‐ og samfunnsutviklingen. Storkommuner bør ha min
100 000 innbyggere. Dette er viktig for næringslivet. Arbeidet vil kreve engasjement, og
prosessen tar sikte på å ha en ny kommunestruktur på plass innen juni 2017.
Referent Arild Endresplass.
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