
Rotarymøte mandag 28.01.08 
Møtet ledet av president Ole. 
Kveldens sang : ”Den fyrste songen” 
Gratulasjoner: Tore Planke med den 25.1. 
3 minutter v/Mads. 
Tok for seg en artikkel fra Dagens Næringsliv 
der Elvald Røren ( 73 år) har tatt initiativ til det 
som kan bli RI neste store prosjekt: klimautford-
ringen. 
Opptakten skjedde med fredsprisvinner Rajendra 
Pachauri.  Polio Plus prosjektet avsluttes i 2010, 
etter 25 års arbeid med å få utryddet polio. 
Røren leste en artikkel av Bill Gates og ble gre-
pet av klimatanken. Han vant gehør i sin rotary-
klubb og så bredte det seg videre. Tanken og 
prosjektet skal bli spennende å følge fremover. 
Kveldens foredrag var ved Kari Witnes over 
tema ”Barnevernet” 
Witnes er leder for dette arbeidet i Tvedestrand 
kommune. 
Det er mange barn i barnevernet, man skal ha et 
barnevern og barn skal få rett hjelp til rett tid. 
Hun gav oss et kort tilbakeblikk, snakket litt om 
Vergemålsloven som er forløperen for barne-
vernsloven. I tidligere tider kun barn fengsles ned 
til 10 år, og man ble flyttet ut av skoler dersom 
man var ”avviker”, mange endte i spesialinstitu-
sjoner, vi har vel alle hørt om ulike ”Guttehjem”. 
Etter krigen ble en komité satt ned for å se på 
denne loven og ny lov så dagens lys i 1953 – og 
ble gjeldende helt frem til 1993. Da kom fore-
byggende tiltak i fokus og det ble innført nemd-
system i Skandinavia. 
I 1993 kom ”Lov om barnevernstjenester og 

prinsippene i barnevernsarbeid ble. 
biologiske prinsipper 
legalitetsprinsippet 
hensynet til barnets beste 
minste inngreps prinsipp 

Loven skiller klart mellom frivillige hjelpetiltak 
og tvangsvedtak. Loven skiller også mellom 
omsorgssituasjonen for barnet – og for barnets 
atferd. 
Barnevernstjenesten samarbeidet tett med bl.a. 
helsesøster, skolen og politiet. 
Kan slippe å flytte barn dersom man får tilsyn i 
hjemmet eller barnet blir plassert i barnehage / 
SFO. Loven gjelder barn under 18 år, men kan 
utvides til maks 23 år v/samtykke. 
Kommunen har ansvar for å utøve loven, gi råd, 
treffe vedtak, forberede saker til fylkesnemda, 
iverksette og følge opp. Må også kunne bevise 
saker som tas opp i fylkesnemda. 
Fortalte også kort om hvordan de jobbet daglig, 
får mange henvendelser fra helsesøster, via sko-
len , men også naboer. Dessverre viser det seg 
ofte i mange saker at det er mer snakk om et 
”foreldrevern” enn barnevern. 
Ulike hjelpetiltak kan være: støttekontakt, plass i 
barnehage /SFO, besøkshjem, bolig utenfor 
hjemmet , tilbud om utdanning / arbeid, tilsyn i 
hjemmet. 
Pr. 31.1207 hadde Tvedestrand kommune hjelpe-
tiltak for 91 barn, hvorav 85 i hjemmet. 
8 barn var under omsorg. 
Et meget interessant foredrag over et tema som er 
meget viktig og som det dessverre ser ut  å bare 
øke i omfang. 
Kveldens fremmøte : 73%.  Oddvar Pedersen 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 72,5 % 

100 %: Anne Berit, Arne, Asbjørn, 
Egil, Hilde, Ole Jacob, Ragnar, 
Rolf, Tanja, Tor Erik 
Møtt i andre klubber:  

Tanja Høiseth     14.01.64 
Kjell Larsen    15.01.28 
Tore Planke    25.01.43 
Ole Jacob Thorsen    11.02.47 
Anne Berit Nedrebø  19.02.56 
Arne Bjørnstad    24.02.32 
Roald Olderbakk       28.02.36 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Nytt år med nye muligheter.  
Årets første måned er et til-
bakelagt stadium, hvor vi har 
hatt et variert program. Sær-
lig vil jeg fremheve Arnes 
foredrag om hans møte med 
sykehuset. Det gjorde nok et 
dypt inntrykk på oss alle.  

Når det gjelder medlemsutvikling er det svært 
viktig at alle bidrar for å øke klubbens med-
lemstall. Jeg viser her til at medlemstallet pr. 
01.01.2008 er på bare 29 medlemmer. Vi må 
nå jobbe aktivt for å komme opp igjen hvor 
mitt mål da jeg tiltrådte, var 34 medlemmer 
innen 01.07.2008. Det kan synes vanskelig, 
men ikke umulig. Uansett, det viktige er at vi 
hele tiden jobber med problemstillingen.  
Videre vil jeg be medlemmene følge min opp-
fordring om å besøke en annen rotaryklubb i 
løpet av dette semesteret. Det tror jeg kan beri-
ke oss alle i vårt rotaryliv.  
 

Ole J. Devold 

Programmer framover: 
04.02. Klubbaften - Åpent progr. 
11.02. Festaften på sykehjemmet 
 v/Samfunnskomiteen. 
18.02. Klubbaften v/Presidenten. 
25.02. ”Min erfaring med bered-
 skapshjem” v/Einar J. 
03.03. Peisaften.  
10.03. Norske offiserer i Kongo
 v/Reidar K. 
17.03. Klubbaften ++ 

 

I møtet den 28., minnet Odd-
var oss på ”hyggekvelden” 
på Strannasenteret 11.febr. 
Opplegget er klart, det er 
bare viktig at så mange med-
lemmer som mulig møter og 
at alle har med seg en liten 
gave til gratislotteriet. 

Birger:”Den nye  
Tvedestrandsboka” 

Arnes erfaring fra 
sykehusopphold 

Asbjørn:  
”En artig historie” 

Bjørn Jarle Hanken: 
”Kommuneøkonomien” 

Ole Jacob: ”Jeg har 
fått høreapparat” 

Jan Kløvstad:”Integrering 
av utlendinger. 

Kari Witnes: 
”Barnevernet” 

Mads: ”RI neste store 
prosjekt:  

- klimautfordringen?” 

I dette nummeret kan du lese om: 



 
Rotarymøte mandag 07. 01.08 
Presidenten ledet møtet. 
Sang. Jag ventar vid min stockeld. 
Gratulasjoner:Einar og Asbjørn 
3-minutter med Birger som snakket om den 
fine boka om Tvedestrand som nå er kommet. 
Der er det flere gamle tvedestrandsfolk som 
forteller. Han snakket bl.a. om den gamle trase-
en for Hovedgata/Holgata og om tida da vann-
veien var nåtidens E-18. I 1831 kom hovedgata 
ved K.A. Kristoffersen. Der ligger det fortsatt 
gatestein fra den tiden. Gata gikk ikke Måne-
veien men gjennom hagene og på oversiden av 
Tor Eriks fotobutikk. Så videre opp til kirken 
og inn Strandhagen /Bydalen  og Valbakken til 
Bergsmyr. Derfra gamlevegen over Nygård til 
Nes Verk. 
Det var Kåre som var foredragsholder, men 
han måtte melde forfall. Arne tok dermed over 
og snakket om erfaring med sykehusene. 
Foranledningen til foredraget var hans kones 
sykdom og deres møte med sykehusvesenet. I 
utgangspunktet har vi et fantastisk sykehusve-
sen/helsevesen.  Men man oppdager hvordan 
sykehusene konkurrerer seg i mellom og sløser 
med ressursene. Mye må kunne gjøres ved en 
bedre organisering.  Det er også en viss motvil-
je mot private helseinstitusjoner. 
Mens man på sykehuset i Arendal må vente i 
flere uker på å få tatt røntgen, lot det seg gjøre 
på dagen i Porsgrunn. Og bildene ble ekspedert 
til sykehuset i Arendal og primærlege med en 
gang. 
I Arendal opplevde han mye rot og lite samar-
beid, noe som førte til tidsspille og unødvendig 
bruk av ressurser. 
Han opplevde stor forskjell på de ulike avde-
linger. Noen steder hadde de god oversikt og 
hadde satt seg godt inn i sakene, mens andre 
avdelinger nærmest begynte på nytt hver gang. 
Man må passe godt på selv, stille kritisk spørs-
mål og følge med.  
Også kommunikasjon mellom sykehus og 
kommunens omsorgstjeneste var til dels mang-
elfull. Også lokalt skortet det en del på organi-
seringen. I alt 48 forskjellige personer kom for 
å hjelpe med medisinering. Dette gikk ikke, så 

han måtte ordne medisineringen selv. 
Det er først og fremst organisering og samar-
beid som ikke fungerer bra nok. Folka var ene-
stående. Einar kunne i den etterfølgende spørs-
målsrunde bekrefte at man måtte passe på selv. 
Lag din egen mappe hvor du har alt. Da har du 
selv kontroll og for respekt for det. 

Rotarymøte mandag 14.01.08 
Møtet ledet av president Ole 
Sang : Pengegaloppen 
Fødselsdager: Tanja Høiseth 14.1 og    
            Kjell Larsen 15.1. 
Dagens 3-minutter ble holdt av Asbjørn Bråta-
ne.  Fortalte en liten  historie fra 35 år tilbake i 
tiden da han traff en kar fra Eidsvoll.  Riktig 
humoristisk og fornøyelig om Eidsvoll, den 
lille evla og den selvregulerende dammen – 
som denne karen var vedlikeholdssjef for. 
Kveldens foredrag var ved rådmann Jarle 
Bjørn Hanken. Tradisjonen tro besøker han 
klubben i begynnelsen av januar måned og for-
teller om ”ståa” i kommunen, om budsjettet og 
om fremtidige investeringer.  
Det ble mange detaljer og masse tall, men jeg 
får forsøke å gjengi noen hovedtrekk. 
Budsjettet baserer seg på kommunens 4-årige 
økonomiplan og i denne plan ble det i fjor lagt 
inn eiendomsskatt. Som vi alle vet ble det ing-
en eiendomsskatt i Tvedestrand og dette fikk 
stor betydning for rammene. Inntektene herfra 
var vel beregnet til ca 13 mill.kr. 
Råbudsjettet viste en minus på ca 17,1 mill.kr. 
Så her måtte det kuttes. Den generelle statusen 
for kommuneøkonomien var vel at 2007 var et 
middels år. Det kom etter 1 godt år, et middel 
og 7 magre å, blir for et stramt år for kommu-
nene. Kostnadene øker mer enn inntektene, 
bl.a. skyldes dette økte lønnskostnader, økt 
rentenivå og sterkt press i byggemarkedet gjør 
de ulike prosjekter dyrere enn antatt. 
For Tvedestrand har folketallet minket de sene-
re årene, men det er mye som tyder på at det 
har vært en gledelig vekst i 2007.  Dette vil 
kunne gi større inntekter. Derimot blir det store 
utgifter til ”tunge brukere”. Driftsbalansen har 
forverret seg med 18,5 mill. kr fra 2003 til 
2006. 

Mads Oppegaard 

Men tross alt har vi det bra i Tvedestrand. Det 
er benyttet fondsmidler og kraftrelaterte inn-
tekter fra Agder Energi har bl.a. medført at 
gjeldsbyrden er blitt redusert og store bygge-
prosjekter som Lyngmyr Skole er gjennomført 
uten låneopptak. 
Kommunen er også inne i omstillingstiltak, der 
det bl.a. skal bli mer selvstyrte enheter med 
ansvar for egne budsjetter. Etter div. justering-
er er underskuddet i råbudsjettet redusert fra 
17,1 til 5,9 mill. kr. Dette beløpet hadde de 
enda ikke funnet løsning på, men ansvaret var 
fordelt ut på enhetene som innen 1. tertial skul-
le komme tilbake med endringsforslag. 
I 2008 vil vannavgiften øke med 30%, en øk-
ning på kr 705,- i året. Kommunale avgifter til 
totalt bli kr 11.606,.- inkl. moms.  SFO tjenes-
tene vil øke med ca 5% og i utbytte fra Agder 
Energi var det beregnet 8,2 mill. kr. 
Utgiftene til lønn vil øke med 6,5%, det vil 
også bli økninger til barnevern og erstatning til 
barnehjemsbarn. 
Investeringene i 2008 er beregnet til 26 mill. 
kr, der Holt Skole er det største enkeltprosjek-
tet. 
Så budsjettet vil bli stramt, man håper å kunne 
opprettholde dagens tjenester i vesentlig grad 
og – som Jarle Bjørn – avsluttet, vil skal nok 
stå han av, men det gjelder å ha en linje og et 
perspektiv over tid. 
Rotarymøte mandag 21.01.08 
Ledet av president Ole. 
Sang : Norge, mitt Norge 
Gratulasjoner: Kjell Larsen 80 år 15. januar 
3. minutter v/ Ole Jacob Thorsen. 
Hans tema var : ”jeg har fått høreapparat”. 
Hadde merket at det ble litt dårligere hørsel, 
Hadde problem med å høre hva kollegaer sa, 
problem også i møter. Og hjemme klaget unge-
ne da de var på besøk – TV stod jo så fryktelig 
høyt på. 
Hadde nå fått en helt ny verden med ”propper” 
i begge ørene. Hørte nå lyder han ikke hadde 
hørt på mange år. Selv den nye bilen synes han 
bråket ! 

Kveldens foredragsholder var Jan Kløvstad 
med tema ” integrering av utlendinger i Tvede-
strand ”.Hvem var her nå ? 

En familie fra Afghanistan,  ca 3 familier fra 
Somalia og 33 fra Burma. 
Når de kom til kommunen ble de med på et 
introduksjonsprogram som gikk over 2 år. Et 
hovedfokus er språket, noe som er utrolig vik-
tig for å komme i kontakt med lokalbefolkning, 
men også viktig for å få seg en jobb. 
Flere bedrifter hadde vært flinke til å ta inn 
utlendinger i arbeidspraksis. Man samarbeidet 
her også med NAV. 
Selv om mange av barna som kommer hit aldri 
har gått på en skole så går det meget greit med 
veldig mange. De er motivert for å lære. 
Også her er språk i fokus. Det er også mulig 
for disse barna å få leksehjelp, flere voksne 
personer i kommunen stiller seg til disposisjon. 
Det er også viktig å få integrert barna  - og de 
voksne – i aktiviteter utenom skolen, f. eks. 
Idrett og musikk. 
Her nevnte Kløvstad spesielt Hanne Gro Hø-
getveit som gjør et stort arbeid. Hun henter 
barna (også foreldrene) og bringer dem til tre-
ninger m.m., er tilstede og sørger for at de blir 
kjent og føler seg trygge. Spesielt er fotballen 
gøy. 
Er også avholdt skidager til stor glede, selv om 
de ikke har sett snø eller hatt ski på beina. 
Burmeserne i byen er også meget religiøse og 
har blitt med i bl.a. baptistene. 
Men , presiserte Kløvstad,  innvandrerne har 
også mye å bidrag med, de er –og kan bli – 
ressurspersoner på mange områder. 
Rent økonomisk får kommunene støtte fra sta-
ten i 5 år for flyktninger som kommer til kom-
munen. 
Et annen ting som var viktig, men vanskelig, 
for dem er førerkortet. Det er ofte en stor ut-
fordring. Men de er ivrige og klarer det ofte. 
Det vil kunne bli en viktig arbeidsressurs for 
kommunen og det er derfor viktig å få dem inn 
i bedrifter etc., men det er en stor utfordring. 
Kløvstad håpet på velvillighet fra det lokale 
næringslivet – vær åpne, var anbefalingen –  
det vil bli meget lærerikt for begge parter. 
Kveldens fremmøte 65,3% 

Oddvar Pedersen 

Oddvar Pedersen 

”En sann venn er en som kommer inn 
 når alle andre går ut”               Walter Winchell 
 
”Vennskap består i å glemme hva man gir  
og huske hva man får”             Alexandre Dumas 


